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Ludomir Paweł HANDZEL  
KWW KOALICJA NOWOSĄDECKA 

15 197 głosów  

Ryszard Aleksander NOWAK 
KW Prawo i Sprawiedliwość  

15 385 głosów

50,31

%
49,69

Różnicą 188 głosów Ryszard Nowak po raz trzeci został 
prezydentem Nowego Sącza. Przypomnijmy, że w 2006 roku 

o jego wyborze zadecydowało 47 skreśleń na listach wyborczych. 
Więcej na temat WYBORÓW 2014 - str. 3-6 i 13
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Kino Helios 
ul. Lwowska 80
re erwa ja: 18 440 11 86

WEEKEND

6-7 grudnia
 PIERWSZY RAZ W KINIE PIERWSZY RAZ W KINIE

PARAUSZEK I PRZYJACIELEPARAUSZEK I PRZYJACIELE

MY LITTLE PONY:MY LITTLE PONY:
EQUESTRIA GIRLS - RAINBOW ROCKS                
EQUESTRIA GIRLS - RAINBOW ROCKS                

FILMOWY PORANEK            ZE SCOOBY-DOO:

FILMOWY PORANEK            ZE SCOOBY-DOO:FRANKENSTRACHY
FRANKENSTRACHY

SIEDMIU KRASNOLUDKÓW 
SIEDMIU KRASNOLUDKÓW 

LEGO: 
PRZYGODA

LEGO: 
PRZYGODA

Bezpłatne 
badania 
słuchu
Nowy Sącz 

ul. Grodzka 5

tel. 18 531 00 30

pn.-pt. 8.00 - 16.00

Baterie 
do aparatów
słuchowych

0,75 zł
za sztukę

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

800 88 88 99

REKLAMA

Złóż zamówienie, a w ramach abonamentu otrzymasz nawet 
cztery moduły reklamowe w DTS, które dowolnie będziesz 

mógł wykorzystać na swoje ogłoszenie, kiedy będziesz 
chciał coś sprzedać albo złożyć komuś życzenia.

Abonenci DTS mogą liczyć przez cały rok na niespodzianki 
i bonusy – szczegóły w ofercie*.                       

Lubisz czytać „Dobry Tygodnik Sądecki” 
 w fotelu, przy porannej kawie?

LLLLLuuuuubbbbbbiiiissssszzzzzzz ccccczzzzzyyyyyttttaaaaaććććć  „„„„„DDDDDDDDooooobbbbbbbrrrrrrryyyyy TTTTTyyyyygggggggooooodddddddnnnnnnniiiikkkkk  SSSSSSSSąąąąąddddddddeeeeecccccckkkkkiiiii”””””” 
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DOSTĘP DO NASZEJ GAZETY JESZCZE 
NIGDY NIE BYŁ TAK ŁATWY I WYGODNY!

Zamów dostawę do domu albo biura 

na terenie całej Polski.

•  Oszczędzaj czas i pieniądze: Umów się z sąsiadami, 

rodziną i przyjaciółmi 

– zamówcie w ramach jednej przesyłki kilka gazet, a za-

płacicie tylko za jedną dostawę!

•  Zrób niespodziankę komuś, kogo lubisz. Abonament DTS 

może być świetnym 

prezentem pod choinkę, który będzie sprawiał radość 

przez długie miesiące.

Więcej informacji pod nr tel. 18 544 64 41 

lub email: prenumeraty@dts24.pl
*Oferta dostępna na www.dts24.pl

Medikor odradza 
się na nowo 
Po latach sądeczanki znów mają wy-
bór, w którym szpitalu przyjdzie 
na świat ich dziecko. W Nowym Sączu 
oficjalnie otwarto Szpital Położniczo–
Ginekologiczny Medikor, a pierwsze 
narodziny odnotowano już w pierw-
szym dniu działalności (1 grudnia), 
o godz. 9.07. 

Nowa placówka mieści się nieda-
leko Szpitala Specjalistycznego, przy 
ul. Rzemieślniczej. Medikor świadczył 
już usługi ginekologiczno–położnicze 
w swojej siedzibie przy ul. Długosza. 
Ograniczenia lokalowe nie pozwoliły 
jednak na rozwinięcie działalności po-
łożniczej. Od kilku lat porody się już 
tam nie odbywały. Po przerwie pla-
cówka odradza się, korzystając z do-
świadczenia grupy Neomedic, pro-
wadzącej m.in. szpital w Krakowie. 
– Chcemy stworzyć nową jakość dla 
pacjentek – mówił podczas oficjal-
nego otwarcia i poświęcenia budyn-
ku prezes Roman Wylezol.

Nowy szpital dysponuje ośmioma 
salami dla matek z dziećmi. Ponad-
to są m.in. dwie sale porodowe, dwie 
sale operacyjne, a także oddział in-
tensywnej terapii noworodka, wy-
posażony w najwyższej klasy sprzęt, 
który pozwala ubiegać się placów-
ce o drugi stopień referencyjności 
na neonatologii.

– Poszerzyliśmy ofertę, a docelo-
wo jesteśmy nastawieni na opiekę 
nad wcześniakami. W Polsce mało 
jest ośrodków, w których możemy 
rozwiązać ciążę wcześniej, a ilość 

porodów przedwczesnych niewspół-
miernie wzrasta – mówi w rozmowie 
z nami lek. med. Maciej Kowalczyk, 
ordynator Oddziału Położniczo–Gi-
nekologicznego Medikor.

Pierwsze przyjęcia zaplanowano 
na 1 grudnia i tego dnia w Medikorze 

na świat przyszła Natalka. – Dziew-
czynka urodziła się o godz. 9.07. Jest 
silną osóbką i w całym oddziale sły-
chać jej donośny głos – o wydarzeniu 
natychmiast pochwaliła się mediom 
Marta Filipowska, manager Grupy 
Neomedic.    (KG)

WARTO WIEDZIEĆ
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Uroczystego otwarcia 
szpitala dokonali: prezes 
Roman Wylezol, Irena 
Gawrońska, ordynator 
Oddziału Noworodków 
i Neonatologii oraz  Ma-
ciej Kowalczyk, ordyna-
tor Oddziału Położniczo-
Ginekologicznego
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20 lat
doświadczenia 

zobowiązuje

Nowy Sącz 
ul. Piotra Skargi 7

ZAPRASZAMY

tel.: 668 349 000

STUDIO - MEBLE Już od 6 grudnia nowość na Nowosądeckiej Starówce!

• Kuchnia • Sypialnia • Salon • Aranżacje • Porady
Byłeś świadkiem interesującego zdarzenia? 

Masz dobre czy złe informacje, o których powinni 
dowiedzieć się wszyscy? Zgłoś nam temat. 

REDAKCYJNY DYŻUR 
Tel. 18 544 64 41 lub 785 340 411 E–mail: redakcja@dts24.pl

Rz adko czytam „Ga-
zetę Krakowską”, 
ale jak już do niej 
zaglądnę, to naj-

częściej spadam pod biurko. Nie ina-
czej miałem podczas lektury wtorko-
wego wydania gazety. Spadłem, leżę 
i nie umiem się podnieść, kiedy wi-
dzę, jak bliskość władzy odbiera ro-
zum ludziom inteligentnym. Pierwszy 
raz piszę zatem spod biurka, z pozy-
cji podłogi. Skoro jednak debata po-
lityczna w Nowym Sączu sięgnęła 
bruku, to ja też czuję się tu na swoim 
miejscu. Jest wygodnie.

No więc czytam sobie „Krakow-
ską” i oczom nie wierzę! Ludomir 
Krawiński (zbieżność imion z nie-
dawnym kandydatem Ludomirem 
Handzlem przypadkowa), były pre-
zydent Nowego Sącza, a ostatnio peł-
nomocnik KWW Ryszarda Nowaka 
mówi tam, że jego kandydat wy-
grał na obrzeżach miasta, ponieważ, 
uwaga: „Nie dociera tam kablówka 
przedstawiająca prezydenta w złym 
świetle”. Spadłem! Leżę pod biur-
kiem i piszę list do szefa sztabu Ry-
szarda Nowaka. Nie będę koperty 
zaklejał, niech sobie inni też do niej 
zajrzą. Otóż:

Drogi Ludku,
wspaniały kompanie wielu fascynu-
jących dyskusji o naszym ukocha-
nym Nowym Sączu. Ująłeś mnie tylko 
i wyłącznie naiwnym przekonaniem, 
że to przekaz Regionalnej Telewizji 
Kablowej decyduje o tym, kto wy-
grywa wybory. Nie wymyśliłbym tego 
w swojej próżności. Ja w to nie wierzę 
i Tobie też polecam! Przeceniasz RTK, 
bo gdyby to było takie proste, to nie 
potrzeba byłoby głosowania, wystar-
czyłoby włączyć telewizję i już mamy 
prezydenta. Tak to nie działa. Pilotem 
ciągle wybiera się tylko program, nie-
koniecznie wyborczy.

Drogi Ludku,
autorze najciekawszych analiz sta-
nu sądeckiej elity, jakie miałem oka-
zję usłyszeć na własne uszy. Jako pro-
wadzącego wyborcze debaty w RTK 
mocno mnie zabolało, iż uważasz, 
że telewizja pokazywała jednego 
z kandydatów w złym świetle. Spraw-
dzałem. Światło było identyczne dla 
wszystkich – najpierw dla pięciu, 
a potem dwóch kandydatów. Jak się 

każdy z tych kandydatów zaprezento-
wał w tym świetle, zależało WYŁĄCZ-
NIE od niego. Sprawdź koniecznie, jak 
będziesz chciał, przegadamy ten pro-
blem, oglądniemy jeszcze raz nagra-
nia, jestem do dyspozycji!

Drogi Ludku,
krytyczny obserwatorze życia spo-
łecznego w Nowym Sączu. Zdumie-
wa mnie bezbrzeżnie, że to właśnie 
Ty – szef sztabu Ryszarda Nowaka 
– zarzucasz RTK brak obiektywizmu. 
Przeraża mnie to, co mówisz. Dobrze 
wiesz, co mam teraz na myśli i nie 
mogę wyjść ze zdziwienia, że chce 
Ci się majstrować przy odbezpieczo-
nym granacie. Sam wiesz najlepiej 
– jak mawia, znany nam obydwu kla-
syk – że w takiej sytuacji granat może 
urwać ręce saperowi. Uczciwie po-
wiem, iż nie liczyliśmy na kwiaty i bu-
telkę wina z Twojego sztabu za zacho-
wanie obiektywizmu w tej debacie, 
bo to nasz obowiązek. Ale po co teraz 
próbować obrażać RTK? Dżentelmen 
tak nie robi. Dżentelmen milczy, je-
śli ma coś wstydliwego do przemil-
czenia. Dopowiem Ci szczerze – a ileż 
to godzin szczerze przegadaliśmy 
w pewnej włoskiej knajpie, pamię-
tasz? – że po jednej z prezydenckich 
debat zebrałem jakieś 10 tysięcy hej-
tów (co za wstrętne słowo) od wście-
kłych na mnie telewidzów. Wiesz za 
co? Nie zgadniesz. Za rzekome po-
kazanie Handzla w złym świetle i za 
domniemane sprzyjanie Nowako-
wi. Przykre, że mnie tak znielubili? 
Dla mnie bezcenne, bo przecież mo-
gło mi się już wydawać, że nikt tego 
programu lepiej ode mnie nie zro-
bi. Zimny prysznic. Powiem Ci jesz-
cze, że po co najmniej dwóch innych 
programach wyborczych odebrałem 
kilkadziesiąt telefonów od sądeczan, 
którzy pytali o to, co Ty nazywasz 
„złym światłem”. Chcesz dalej brnąć 
w dyskusję o roli telewizji w wybor-
czej debacie?

Drogi Ludku,
najdowcipniejszy człowieku w No-
wym Sączu (Wojciech Molendowicz, 
„Abecadło sądeckie”, Nova Sandec 
2012, strona 53), nie dziel ludzi w na-
szym mieście na idiotów dających 
sobie robić wodę z mózgu przez RTK 
i na rozsądnych, statecznych z peryfe-
ryjnych domków, do których ten wy-
nalazek diabła nie sięga, więc głosują 
jak Pan Bóg i Jarosław Kaczyński przy-
kazali. Naprawdę uważasz, że dobrzy 
są tylko ci, którzy RTK nie oglądają; 
a źli są tamci, którzy się gapią w te-
lewizor? Chyba nie wierzysz, że ka-
blówka sięga tylko tam, dokąd się-
ga kabel. Jest XXI wiek, era Internetu 
i nawet jeśli ktoś nie przeczyta tego 
tekstu w papierowym DTS, to bez 

problemu dotrze do niego na jakimś 
innym Facebooku (prawda Pietrek?). 
RTK służy precyzyjnymi danymi, 
ale ja już dziś powiem Ci w zaufa-
niu, że niektóre wyborcze progra-
my oglądało w sieci dwa razy więcej 
osób, niż w niedzielę poszło głoso-
wać. Niektórzy pewnie po dwa razy, 
bo nie mogli uwierzyć w to, co widzą. 
Idę zatem o każdy zakład, że w słyn-
nej już Porębie Małej ludzie też zaglą-
dali do internetu i to całkiem legal-
nie. Ludek, możesz oczywiście kazać 
ludziom oglądać jakąś inną, jedy-
nie słuszną telewizję, a resztę zagłu-
szyć. Są nawet kraje, które odcinają 
ludziom dostęp do internetu. Wierzę 
jednak, że do tego stopnia obłędu jesz-
cze nie doszliśmy, choć wiem, że masz 
możliwości żeby mnie teraz zagłuszyć. 
Niepokoju, jaki się pojawił w minioną 
niedzielę, jednak nie zagłuszysz.

Drogi Ludku,
niezłomny i zasłużony działaczu, a na-
wet wojowniku o wolność i demokra-
cję w Polsce. Nie dzielmy sądeczan 
według tak dziwacznego kryterium, 
jak wybór kanału TV, bo równie do-
brze moglibyśmy ich podzielić na ta-
kich, którzy na śniadanie jedzą dżem 
albo kiełbasę. Te wybory wystarczają-
co ich podzieliły i upłynie teraz mnó-
stwo wody w Dunajcu, zanim ludzie 
siedzący przy jednym stole znowu 
będą ze sobą normalnie rozmawiać. 
Nie mam pewności, czy zauważyłeś, 
że Nowy Sącz został właśnie podzie-
lony na dwa radykalnie różne obozy. 
I – błagam! – nie pogniewaj się o to, 
co teraz napiszę, ale…

Drogi Ludku,
żeby Cię obudzić z letargu, zapytam 
za innym klasykiem: czy Ty człowiek 
„Solidarności” nie stoisz aby dzisiaj 
tam, gdzie kiedyś stało ZOMO? Po-
patrz, jak zmienił się ten świat! Mia-
łeś w tej kampanii wszystkie narzę-
dzia i środki, jakimi dysponuje władza 
absolutna (przez grzeczność nie napi-
szę – totalitarna). Chciałoby się rzec, 
że to władza posiadająca reżimowe 
media (pamiętasz takie określenie?), 
które o innych kandydatach napiszą 
wszystko, co tylko władza zapragnie. 
Możesz w zasadzie wszystko! Skąd 
to znamy? Stary, zobacz, że w No-
wym Sączu 2014 wydarzyło się nie-
mal wszystko to złe, z czym się nie 
zgadzałeś i z czym walczyłeś przed 
1989 r. Koszmarny sen, prawda? Wal-
czyłeś m.in. o wolność mediów, ale 
dzisiaj nie przeszkadza Ci, że wybory 
samorządowe (święto i karnawał de-
mokracji) podzieliły nie tylko miesz-
kańców, ale również lokalne media. 
Mnie zaliczasz oczywiście do mediów 
złych, które w „niekorzystnym świe-
tle” pokazywały Ryszarda Nowaka. 

Jak rozumiem, do mediów dobrych 
zaliczasz te, które albo pokazywały 
wyłącznie jednego kandydata (choć 
było pięciu), albo nawet nie próbowa-
ły udawać, że (skoro liderują na me-
dialnej liście beneficjentów Ratusza) 
prowadzą debatę za pieniądze. Za pu-
bliczne pieniądze. Ludek, o tym kie-
dyś marzyłeś?

Drogi Ludku,
Wielce Szanowny Pierwszy Przewod-
niczący demokratycznie wybranej 
Rady Miasta Królewskiego Nowego 
Sącza, zadam Ci ważne pytanie: o ta-
kie miasto walczyłeś, takiego Nowego 
Sącza chciałeś? Wiem, że uwielbiasz 
żarty, ja też lubię Twoje dowcipy, ale 
teraz śmiać mi się nie chce. Nie wie-
rzysz, że istnieje inny Nowy Sącz niż 
ten widziany z gabinetów władzy? 
Jeśli nie wierzysz mi na słowo, to za-
praszam Cię na spacer po mieście. 
Zaglądniemy do sklepiku Pani Mar-
ty, pogadamy z ludźmi na rogu Ży-
wieckiej albo nawet i na Jagiellońskiej. 
Z prawdziwymi ludźmi w kawiar-
ni i piwiarni. Takimi z krwi i ko-
ści, a nie tylko ze znajomymi króli-
ka. Ludek, wiesz co oni mówią? Nie 
uwierzysz stary, ale oni mówią do-
kładnie to samo, co Ty mówiłeś 25 lat 
temu. Mówią, że podzieliliście miasto 
na dwie części, na MY i ONI, na dobrze 
okopany zamek, który ma się świet-
nie i na podegrodzie, ludzi drugiej ka-
tegorii. To są dwa obce sobie światy. 
Wiedziałeś o tym? Myślę, że ta wia-
domość musi Cię boleć, ale ani przez 
moment nikt nie obiecywał, że będzie 
lekko, łatwo i przyjemnie.

Ludek,
na Boga, jako facet uczestniczący 
w podejmowaniu najważniejszych 
decyzji w tym mieście, jako spin dok-
tor prezydenta, przespałeś jakiś waż-
ny moment w najnowszej historii 
Nowego Sącza. W niedzielę ponad 
15 tysięcy ludzi powiedziało Two-
jej ekipie: pas! Co sobie pomyślałeś 
– jako były przewodniczący Rady 
Miasta – kiedy sądeczanie jednym 
pociągnięciem długopisu wyrzuci-
li na margines całe prezydium rady? 
Nie wierzę, że nie poczułeś się nieswo-
jo. I uwierz mi Ludek, że to wszyst-
ko nie jest, jakby chcieli Twoi spece 
od propagandy sukcesu, wymysłem 
Heńka Szewczyka, czarną kampanią 
jakichś pijarowców albo partyzant-
ką zielonych ludzików. Nie są to rów-
nież prawdy wypisywane przez inter-
netowych komentatorów w bezsenne 
noce. O tym wszystkim mówią ludzie, 
którzy tu mieszkają! Ja ich znam oso-
biście i jak chcesz to Cię z nimi po-
znam. Ludek, tych ludzi będzie nie-
bawem nie 15, ale 30 tysięcy i przyjdą 
pod ratusz. Będą demonstrować swoje 

zdanie po raz pierwszy od 25 lat, ale Ty 
– tym razem – nie będziesz stał z nimi 
na płycie rynku, tylko będziesz patrzył 
na tych ludzi zza szyby. Kiepska per-
spektywa, co?

Drogi Ludku,
zanim tak się stanie, zapraszam Cię 
do studia tej niedobrej Regionalnej 
Telewizji Kablowej. Wierzę, że jako 
człowiek, który walczył o wolność 
słowa chętnie zamienisz na ten te-
mat słów kilka. Możemy rozma-
wiać nawet w wersji LIVE, na żywo, 
na oczach Nowego Sącza, a w inter-
necie na oczach całej ludzkości (jeśli 
Aborygenów w Australii interesują 
sprawy Poręby Małej i Kaduka), po-
szukując wspólnie śladów tego złe-
go światła, które rzucało się cieniem 
na Ryszarda Nowaka. Pogadajmy nie 
tylko o tym. Tysiące ludzi w mieście 
widzi, że wydarzenia ostatnich ty-
godni wymagają rozmowy. Nie tylko 
mojej z Tobą, Drogi Ludku, ale rozmo-
wy wszystkich osób, którzy czują się 
jakoś odpowiedzialni za Nowy Sącz. 
Oczywiście możesz odpowiedzieć 
– nie ma o czym gadać, bo o wszyst-
kim już zadecydowało 188 osób. Upar-
cie wierzę jednak, iż nie uważasz, 
że każdego, kto ma inne zdanie nale-
ży zutylizować.

Drogi Ludku,
jako prezydent i przewodniczący rady 
zapisałeś się już w historii tego mia-
sta. Powiem Ci jeszcze coś: mimo tych 
wszystkich różnic w ocenie sytu-
acji mamy jedną, bardzo ważną ce-
chę wspólną. Obydwaj nie pocho-
dzimy z Nowego Sącza – Ty z Niska, 
ja z Chrzanowa. Dla nas obydwu 
Nowy Sącz jest miastem z wyboru. 
To ważne, choć podobno naiwne, 
bo dzisiaj sądeczanie wybierają ra-
czej Kraków, Warszawę albo Londyn. 
Myśmy wybrali Nowy Sącz. Zapra-
szam Cię jednak na wycieczkę do mo-
jego Chrzanowa. Ludek, nie uwie-
rzysz, jak to miejsce w ciągu ostatnich 
lat z zapyziałego grajdołka zmieniło 
się w miasto, jakiego 25 lat temu nie 
umiałbym sobie nawet wyobrazić. 
Kiedy tam wracam, czuję oddech in-
nego świata, powiew nowoczesności, 
namacalne są zmiany na lepsze. Nowy 
Sącz nawet w małej części nie zmienił 
się w tym czasie tak jak Chrzanów. 
Ludek, pojedźmy do Chrzanowa. Po-
każę Ci, jak władze miasta zmienia-
ją przestrzeń publiczną na przyjazną 
dla ludzi. Jeśli Ci się tam nie spodo-
ba, to obiecuję przynajmniej pyszny 
obiad autorstwa mojej Mamy. Zapra-
szam i o jedno Cię proszę: na litość Bo-
ską, nie opowiadaj głośno, że w No-
wym Sączu jest tak jak jest, bo jakaś 
telewizja pokazała prezydenta w złym 
świetle.

List do Ludka, czyli jak to ze światłem było

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej
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Po II turze wyborów ROZMAWIAMY 
z LUDOMIREM Handzlem, który prze-
grał z Ryszardem Nowakiem walkę 
o fotel prezydenta Nowego Sącza.

– 15 385 do 15 197. W Pana odczuciu 
sukces czy porażka? 

– Myślę, że zdecydowany sukces, 
chociaż zabrakło kropki nad „i”. 
Mimo tego, chciałem wszystkim 
serdecznie podziękować za udział 
w wyborach, a szczególnie tym 
15 tysiącom sądeczan, którzy od-
dali głos na moją koncepcję rozwoju 
Nowego Sącza. Te osoby świadomie 
poszły do urn i skreśliły krzyżyk 
przy kratce z nazwiskiem Ludomir 
Handzel, przy kratce, która była 
i jest realną alternatywą dla obec-
nej władzy.
– Czego zabrakło, by wygrać z Ryszar-
dem Nowakiem? 

– Przegrywałem tam, gdzie nie 
docierała lokalna telewizja… A tak 
na poważnie, czas dotarcia do wy-
borców, zwłaszcza tych mieszka-
jących na obrzeżach miasta, po-
między pierwszą a drugą turą był 
stosunkowo krótki. Ja i mój sztab 
robiliśmy wszystko, co w naszej 
mocy, by dotrzeć do jak największej 
grupy odbiorców z naszym progra-
mem, z naszą wizją rozwoju miasta, 
ale – jak widać po wynikach – zro-
biliśmy trochę za mało. Tak to wi-
dzę na pierwszy rzut oka. Na szcze-
gółową analizę wyniku przyjdzie 
jeszcze czas.
– W noc wyborczą, tuż po ogłosze-
niu nieoficjalnych wyników, ktoś 
w Pana sztabie zasugerował, że za rok 
i tak odbędzie się referendum w spra-
wie odwołania Ryszarda Nowaka. Myśli 
Pan, że do tego dojdzie?

– Nie widzę żadnych podstaw, 
aby takie referendum przepro-
wadzać. Mamy decyzję suwere-
na czyli wyborców, którzy wska-
zali, kogo chcą widzieć na fotelu 
prezydenta. Teraz pozostaje tyl-
ko kibicować, aby obecna władza 
zmieniła się na lepsze, aby rzeczy-
wiście miała realny kontakt ze spo-
łeczeństwem, zaczęła dbać o in-
teresy mieszkańców i dotrzymała 
obietnic. Brak podwyżek cen wody 
to sukces wywalczony dla sądeczan 
w tej kampanii.
– Jak Pan ocenia przebieg kampanii 
prezydenckiej?

– Pierwsza część kampanii była 
merytoryczna. Wspólnie z pozosta-
łymi kandydatami: Arturem Czer-
neckim, Kazimierzem Fałowskim 
i Grzegorzem Fecko zaprezentowa-
liśmy wiele ciekawych pomysłów 

na rozwój naszego miasta. Dziękuję 
im za to. Mam nadzieję, że przynaj-
mniej część z nich prezydent Nowak 
wcieli w życie. Po pierwszej turze 
wyborów kampanię merytorycz-
ną niespodziewanie zastąpiła jed-
nak nagonka na mnie. Pojawiły się 
ulotki z fałszywymi informacjami 
na temat mojej osoby i mojej rodzi-
ny. To były przykre chwile, ale każ-
dy, kto startuje na urząd prezyden-
ta, musi mieć grubą skórę i z takimi 
perfidnymi atakami się liczyć. Nie-
które incydenty znalazły swój finał 
w doniesieniach do prokuratury. 
– Co teraz będzie z Koalicją Nowosą-
decką? Ugrupowanie zniknie z sądec-
kiej sceny politycznej?

– Nie, na pewno nie możemy 
zmarnować tego potencjału, tej 
energii, którą Koalicja Nowosądec-
ka wyzwoliła u sądeczan. Zamierza-
my dalej brać czynny udział w życiu 
społeczno–politycznym miasta, ko-
mentować to, co się w nim dzieje, 
ale także współuczestniczyć w jego 
rozwoju. W tym celu na dniach 
powołamy do życia stowarzysze-
nie o tej samej nazwie. Logo, któ-
re połączyło 15 tysięcy sądeczan już 
mamy, także jestem dobrej myśli, 
co do przyszłości Koalicji.
– A co w takim razie planuje Ludo-
mir Handzel? Start w przyszłorocznych 

wyborach parlamentarnych, gdyby 
ktoś złożył taką ofertę?

– Duża polityka raczej mnie nie 
interesuje. Jestem bardziej nasta-
wiony na sprawy gospodarcze, eko-
nomiczne i w tym się dobrze czu-
ję. Poza tym w Nowym Sączu się 
urodziłem, wychowałem, kształ-
ciłem, mieszkam i pracuję, więc 
będę się bacznie przyglądał temu, 
co się tutaj dzieje. Nie ciągnie mnie 
do Warszawy.

Rozmawiał: (ROSS)

REKLAMA

– Wynik jest jeden, prosty: wygrał 
Ryszard Nowak, ale – przy całym 
szacunku do zwycięzcy – jeśli cho-
dzi o analizę zachowań wyborczych, 
temat jest bardziej złożony. Wygrana 
Nowaka nie jest zarazem jego wiel-
kim sukcesem. Połowa mieszkań-
ców, którzy poszli do wyborów, gło-
sowała bowiem przeciwko obecnie 
urzędującemu – mówi w rozmowie 
z nami dr MARCIN PORĘBA, politolog 
WSB–NLU w Nowym Sączu. 

– Tym razem Pana sondaż przedwy-
borczy się nie sprawdził…

– Nie podchodziłbym do niego 
tak zero–jedynkowo. Nasz sondaż 
rzeczywiście wykazał większe za-
interesowanie wyborców osobą Lu-
domira Handzla: 49 procent w sto-
sunku do 43 procent dla Ryszarda 
Nowaka, ale nie można zapominać 
o 8 procentach niezdecydowanych. 
Przedstawiając sondaż i dokonując 
jego analizy, informowałem, że we-
dług mnie znakomita większość 
tych niezdecydowanych nie chcia-
ła ujawnić swoich preferencji wy-
borczych i większość też zaliczyłem 
do grupy wyborców Ryszarda No-
waka. Biorąc to pod uwagę, nie do-
tykając przy tym trzyprocentowej 
granicy błędu statystycznego, nasz 
sondaż był naprawdę wiarygodny.
– Jak ocenia Pan przebieg kampa-
nii wyborczej w Nowym Sączu oraz jej 
wynik – sukces Nowaka czy… Handzla?

– Nie ukrywam, że Nowy Sącz, 
jeśli chodzi o prowadzenie kampa-
nii prezydenckiej, wypada bardzo 
dobrze. W innych miejscowościach 
ta kampania była miałka, pozba-
wiona duszy i energii. Tu prowa-
dzona była merytorycznie. Mieli-
śmy do czynienia z aktywnością 
różnego rodzaju mediów. Odby-
wały się debaty telewizyjne, ra-
diowe. Ta kampania pokazała też 
siłę internetu. Oczywiście zdarzały 
się elementy czarnego PR, ale z tym 
kandydaci powinni zawsze się li-
czyć i moim zdaniem nie wszyst-
kie jej aspekty wychodziły ze szta-
bów kandydatów. Wynik jest jeden, 

prosty: wygrał Ryszard Nowak, ale 
– przy całym szacunku do zwycięz-
cy – jeśli chodzi o analizę zachowań 
wyborczych, temat jest bardziej 
złożony. Wygrana Nowaka nie jest 
zarazem jego wielkim sukcesem. 
Połowa mieszkańców, którzy po-
szli do wyborów, głosowała bowiem 
przeciwko obecnie urzędującemu. 
W pewnych kategoriach natomiast 
możemy mówić o sukcesie Ludo-
mira Handzla. Osoba, która do tej 
pory nie była kojarzona z polityką 
– pomijając wątek wyborów do Eu-
roparlamentu – potrafiła do siebie 
przekonać dużą rzeszę mieszkań-
ców Nowego Sącza – ponad 15 ty-
sięcy osób. Jego wynik możemy po-
strzegać w kategorii sukcesu osoby. 
Z drugiej strony jednak mieszkańcy 
głosowali na niego, przeciwstawia-
jąc się obecnemu systemowi zarzą-
dzania miastem. 
– Myśli Pan, że znajdzie to przełożenie 
na sposób zarządzanie miastem przez 
Ryszarda Nowaka w tej kadencji?

– Powiem tak, jestem ogromnie 
zadowolony z dyskusji, jakie toczy-
ły się podczas kampanii. One po-
kazały w jakich aspektach miesz-
kańcy nie zgadzają się z obecnie 
urzędującym prezydentem. A ten 
w licznych debatach obiecywał 
zmiany. Myślę więc, że ta kaden-
cja będzie zgoła inna. Sądeczanie 
mocno się zaktywizowali i – mó-
wiąc kolokwialnie – chcą patrzeć 
władzy na ręce, kontrolować jej 
działania. Możemy się spodziewać, 
że tak teraz będzie. 

Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ 

TRZY PYTANIA DO…

Sądeczanie będą patrzeć 
Nowakowi na ręce

Bożena Jawor złożyła rezygnację ze stanowiska wiceprezydenta ds. 
oświaty i została przewodniczącą Rady Miasta Nowego Sącza (15 
radnych za, 7 wstrzymało się od głosu). 

Więcej na dts24.pl

KRÓTKO

Duża polityka mnie 
nie interesuje 

Mamy decyzję suwerena czyli wyborców, którzy wskazali, kogo chcą widzieć 
na fotelu prezydenta. 

Prezydent Ryszard Nowak zaraz 
po wyborach udał się na urlop. 
Porozmawiamy z nim, gdy tyl-
ko wróci.
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Wikar, Nowy Sącz, ul. Węgierska 168, tel. 18 414 0 414, salon@wikar.pl

REKLAMA

KAMIONKA 
Wielka

Kazimierz 
Siedlarz

2366 głosów 
(62.02 %)

KORZENNA

Leszek Skowron

4011 głosów 
(63,20 %)

CHEŁMIEC

Bernard 
Stawiarski

6185 głosów 
(51, 41 %)

GRYBÓW (gmina)

Piotr Krok

6747 głosów 
(65,11 %)

ŁABOWA

Marek Jańczak

1247 głosów 
(59,92 %)

ŁĄCKO

 Jan 
Dziedzina

3965 głosów 
(56,35 %)

ŁOSOSINA Dolna

Stanisław 
Golonka

2698 głosów 
(61,51 %)

MUSZYNA

Jan Golba

3737 głosów
na tak (100 %), 

był jedynym 
kandydatem

NAWOJOWA
 Stanisław 
Kiełbasa

 2396 głosów
na tak (100 %), 

był jedynym 
kandydatem

PODEGRODZIE

 Małgorzata 
Gromala

 4094 głosy 
(74,52 %)

STARY SĄCZ

 Jacek 
Lelek

6504 głosy 
(73,40 %)

NOWY SĄCZ

Ryszard Nowak

15 385 głosów 
(50,31 %)

KRYNICA-ZDRÓJ

Dariusz 
Reśko

3506 głosów 
(53,78 %)

PIWNICZNA-
-ZDRÓJ

Zbigniew 
Janeczek

2013 głosów 
(54,45 %)

GRYBÓW 
(miasto) 

Pawel Fyda

1534 głosy 
(56,79 %)

GRÓDEK NAD 
DUNAJCEM

 Józef Tobiasz

2025 głosów 
(62,31 %)

ZWYCIĘZCY I TURY WYBORÓW:

ZWYCIĘZCY I TURY WYBORÓW: ZWYCIĘZCY DOGRYWEK WYBORCZYCH:
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ONI BĘDĄ RZĄDZIĆ 2014-2018
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LUDZIE/SAMORZĄD.  Rozpocząłem 
pracę, odwiedzając wraz z Zarządem 
każdy pokój w Starostwie, witając się 
i rozmawiając z każdym pracowni-
kiem. Na razie wszyscy mogą pra-
cować spokojnie i wypełniać swoje 
obowiązki – mówi w rozmowie z DTS 
nowy starosta nowosądecki MAREK 
PŁAWIAK. 

– Nie jest Pan nowicjuszem w Staro-
stwie Powiatowym, był Pan radnym 
w pierwszej Radzie Powiatu w latach 
1999 – 2002…

– Tak, byłem radnym w pierw-
szej kadencji i przewodniczą-
cym Komisji Oświaty. Znam więc 
niektórych pracowników Staro-
stwa i wiem, jak wygląda praca 
w Starostwie. 
– Jakie będą priorytety w Pańskiej 
pracy?

– W zakresie komunikacyjnym 
– oczywiście droga Brzesko – Nowy 
Sącz i obwodnice Nowego Sącza, 
co da lepszy dostęp do Sądec-
czyzny. Kontynuujemy działania 
w tym kierunku. Natomiast nigdy 
nie obiecywałem, że wszędzie będą 
nowe drogi i chodniki – znam re-
alia i wiem, za co odpowiada powiat 
i jakie ma kompetencje, a za co od-
powiadają gminy. Dla mnie najważ-
niejsza jest pomoc osobom niepeł-
nosprawnym, poprawa obsługi osób 
niepełnosprawnych w Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie, pomoc 
bezrobotnym, ułatwienie dostępu 
do lekarzy specjalistów – to są ży-
ciowe sprawy, z którymi spotykam 
się na co dzień. Zawsze byłem i na-
dal chcę być blisko ludzi. 
– Czym Pan tłumaczy bardzo do-
bry wynik wyborczy PiS w powiecie 
nowosądeckim?

– Nasz region od lat głosuje 
na prawicę. W większości, miesz-
kańcy Sądecczyzny utożsamiają się 
z programem Prawa i Sprawiedli-
wości. Poza tym mieliśmy bar-
dzo mocne listy kandydatów w po-
szczególnych okręgach. W moim 
okręgu obejmującym Łososinę Dol-
ną, Gródek nad Dunajcem i Korzen-
ną, byli kandydaci z wieloletnim 
doświadczeniem samorządowym: 
Zygmunt Paruch – obecnie prze-
wodniczący Rady Powiatu, Franci-
szek Kantor – obecnie członek Za-
rządu Powiatu czy Zygmunt Opiło. 
Dodam, że na pięć mandatów w na-
szym okręgu, cztery zdobyli kandy-
daci PiS. Tak więc wynik wyborów 

nie jest dla mnie zaskoczeniem. 
Szliśmy do nich pod hasłem – Blisko 
ludzi – i to się sprawdziło. Kampa-
nia wyborcza przynosi efekty, jeśli 
jest się blisko z mieszkańcami, roz-
mawia z nimi. 
– Tuż po wyborach senator Stanisław 
Kogut zarzucił poprzednim władzom 
powiatu nadmierne zadłużenie bu-
dżetu. Jak Pan zamierza rozwiązać ten 
problem?

– Na początku przyszłego roku 
przeprowadzimy audyt zewnętrzny 
w poszczególnych jednostkach po-
wiatowych. Będzie to audyt pod ką-
tem realizacji planów pracy w sto-
sunku do zatrudnienia, struktury 
poszczególnych wydziałów, wydat-
kowania środków. To nam pozwo-
li zdiagnozować sytuację. Będę miał 
wtedy szczegółowy obraz zadłużenia.
– Żartobliwie mówiąc, siła ciężko-
ści władzy przeniosła się teraz z Łącka 
do Łososiny Dolnej…

– W Łososinie mamy sady 
i w Łącku są sady. Nie jestem sta-
rostą Łososiny Dolnej, ale całego 
powiatu i moim obowiązkiem jest 
dbałość o równomierny rozwój po-
szczególnych jego części. Jak wspo-
mniałem w swoim pierwszym prze-
mówieniu, będę dbał o rozwój całej 
Sądecczyzny i o każdego człowieka.
– Z pewnością będzie Panu również 
zależało na współpracy z władzami 
Nowego Sącza?

– Zamierzam jak najszybciej spo-
tkać się z prezydentem miasta Ry-
szardem Nowakiem. Chciałbym 
zrobić tak zwane nowe otwarcie 
w naszych kontaktach. Nowy Sącz 
jest centralnym punktem Sądec-
czyzny. Poza tym mamy wspólne 
interesy. Jestem otwarty na współ-
pracę i nie ukrywam, że, będąc 
początkującym starostą, nie mam 
kompleksów, ale darzę wiel-
kim szacunkiem doświadczonych 

samorządowców. A takim jest pre-
zydent Ryszard Nowak. 
– PiS ma całkowitą władzę w powie-
cie. Czy podzielicie się nią w komi-
sjach Rady?

– Nie wchodzę w kompetencje 
Rady, proszę o to pytać przewod-
niczącego Zygmunta Parucha. Jako 
Zarząd na pewno będziemy mieć 
swoje propozycje. 
– Zapowiada się dyktatura PiS–u?

– Ja bym wolał współpracę. 
Wszyscy mamy dbać o nasz sądec-
ki region, nie tylko osoby, które 
są przy władzy. 
– Czy będą zmiany na stanowiskach 
dyrektorów?

– Rozpocząłem pracę, odwie-
dzając wraz z Zarządem każdy 
pokój w Starostwie, witając się 
i rozmawiając z każdym pracow-
nikiem. Na razie wszyscy mogą 
pracować spokojnie i wypełniać 
swoje obowiązki. Potrzebujemy 

trochę czasu na to, aby przyjrzeć 
się pracy dyrektorów wydziałów 
i jednostek. Spokojni mogą być 
dyrektorzy, którzy pracują mery-
torycznie. Ocenimy racjonalność 
gospodarowania środkami budże-
towymi i wówczas będziemy po-
dejmować decyzje. Pomoże nam 
w tym również wspomniany prze-
ze mnie audyt. 

Rozmawiał JERZY WIDEŁ

REKLAMA

KOMPLEKSOWA NAPRAWA SAMOCHODÓW
(z wyłączeniem blacharki i malowania)

SOLIDNIEOD 20 LAT
NA SĄDECKIM RYNKU

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

tel. kom 502 144 016

Z A P R A S Z A M YZ A P R A S Z A M Y

Serdeczne podzi kowania
za udzia  w uroczysto ciach pogrzebowych

P

Janusza ZIEMBY
Rodzinie i Przyjacio om, 

S siadom z os. Wojska Polskiego, Znajomym 
i S siadom z os. Milenium, W a cicielom 
i Pracownikom  rmy TERMIX i Dobrego 
Tygodnika S deckiego, Panu Krzysztofowi 

Kopyci skiemu W a cicielowi Taxi „TRÓJKI” 
Nowy S cz oraz wszystkim Panom Taksówkarzom 

tej korporacji, Panu Prezesowi Bogdanowi 
Leszczy skiemu z Radia Taxi 96666

sk adaj
ona, syn i córka z rodzinami

PODZIĘKOWANIA

Na początek audyt

Marek Pławiak, lat 51. Ukończył 
Technikum Budownictwa Regio-
nalnego w Zakopanem, Wydział 
Historii na Uniwersytecie Peda-
gogicznym. Od 1991 r. – dyrek-
tor Szkoły Podstawowej w Żbiko-
wicach. Hobby: historia XVI – XVII 
wiek i II wojna światowa, polityka, 
narty, tenis, pływanie. Przez długie 
lata był ratownikiem WOPR. 
Żonaty, małżonka Irena – nauczy-
cielka. Córka Klaudia – prawnik; 
syn Filip – aktor filmowy; syn Kac-
per – student III roku Uniwersyte-
tu Pedagogicznego w Krakowie. 

Jestem otwarty na współpracę i nie ukrywam, że, będąc początkującym 
starostą, nie mam kompleksów, ale darzę wielkim szacunkiem 
doświadczonych samorządowców.
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INFORMUJEMY O KOLEJNEJ REKRUTACJI DO PROJEKTU

TWOJASZANSA
 Realizowanego przez Powiat Nowosądecki w partnerstwie z Powiatem Limanowskim oraz Powiatem Gorlickim

* Przez osobę odchodzącą z rolnictwa należy rozumieć rolnika ubezpieczonego w KRUS lub jego domownika (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu 
społecznym rolników), zamieszkującego w gminie wiejskiej i miejsko-wiejskiej lub w mieście do 25 tys. mieszkańców, który wykonuje działalność rolniczą, lecz w momencie przystąpienia 
do projektu składa oświadczenie o zamiarze podjęcia zatrudnienia w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą lub o zamiarze podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Człowiek – najlepsza inwestycja
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Biuro projektu:
Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich
ul. Tadeusza Kościuszki 3, 33-300 Nowy Sącz
Tel  18 443 21 30 /fax 18 262 18 92

Biura terenowe:
Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej
ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa
III piętro, pokój 335, tel. 888-974-030

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach
ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice
parter, pokój nr 5, tel. 888-974-029

REKRUTACJA DO PROJEKTU TRWA !
Szczegółowe informacje na stronie internetowej: www.pcfe.powiat-ns.pl

Do udziału w projekcie zapraszamy:
  pracowników delegowanych przez pracodawcę (przedsiębiorstwo) 

przechodzącego procesy adaptacyjne i modernizacyjne;
  osoby odchodzące z rolnictwa*, które z własnej inicjatywy są 

zainteresowane udziałem w projekcie;
  przedsiębiorców zamierzających przeprowadzić proces zmiany profilu 

działalności.

Do udziału w projekcie zapraszamy:
  pracowników delegowanych przez pracodawcę (przedsiębiorstwo) 

przechodzącego procesy adaptacyjne i modernizacyjne;
  osoby odchodzące z rolnictwa*, które z własnej inicjatywy są 

zainteresowane udziałem w projekcie;
  przedsiębiorców zamierzających przeprowadzić proces zmiany profilu 

działalności.

POWIAT
GORLICKI

POWIAT
NOWOSĄDECKI

POWIAT
LIMANOWSKI

Dołącz,odbierz kartę 
i zyskaj nawet:

ul. Wiśniowieckiego 123 C                www.ramex.pl

* szczegóły w punktach sprzedaży firmy Ramex oraz na stronie www.ramex.pl

REKLAMA
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REKLAMA

OGŁOSZENIA DROBNE

POTRZEBUJESZ PIENIĘDZY?! WEJDŹ: 
www.daiglob.pl; Zakładla daiglob a-count.

MOŻESZ POMÓC użyczając bezpłatnie 
powierzchnię magazynową Stowarzysze-
niu Sursum Corda, lokalizacja w N. Sączu, 
20-50 m2. tel. 692 115 724.

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO

INNOWACYJNA
GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Projekt 
„Przeciwdzia anie wykluczeniu 

cyfrowemu mieszka ców 
Gminy Kamionka Wielka”

G ównym celem projektu jest przeciwdzia anie zjawisku 
wykluczenia cyfrowego mieszka ców Gminy Kamionka 
Wielka poprzez przekazanie sprz tu komputerowego 
dla 140 gospodarstw domowych oraz zapewnienie 
bezp atnego dost pu do internetu.

www.wykluczeniekamionka.pl
Projekt jest realizowany do 30 wrze nia 2015 r.

Warto  projektu: 1 322 080,00 PLN
Udzia  Unii Europejskiej: 1 123 768,00 PLN

Projekt jest wspó  nansowany przez Uni  Europejsk , ze rodków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka, O  priorytetowa VIII Spo ecze stwo informacyjne 
– zwi kszenie innowacyjno ci gospodarki, 

Dzia anie 8.3 Przeciwdzia anie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion.

„Dotacje na innowacje”
„Inwestujemy w Wasz  przysz o ”

SPRAWY I  LUDZ IE .  – To jest 
wzruszające, widzieć dom, dzie-
ci czy nowego psa. Dzięki temu 
potrafię przetrwać gorsze chwi-
le – mówi pan Rafał, który odsia-
duje długoletni wyrok w Zakładzie 
Karnym w Nowym Sączu. Sądeccy 
skazani od października mogą kon-
taktować się z bliskimi za pomocą 
internetowego komunikatora Sky-
pe. Niewielu jednak przekonało się 
jeszcze do tej formy rozmów.

Widzenia za pomocą interne-
tu wprowadzono w większości 
zakładów karnych w Polsce już 
w sierpniu. Wcześniej w 15 wię-
zieniach przeprowadzono testy. 
To dodatkowa forma kontaktu, 
oprócz widzeń czy rozmów tele-
fonicznych. W nowosądeckim Za-
kładzie Karnym taka możliwość 
istnieje od października. Do tego 
celu przygotowano stanowisko 
komputerowe oraz specjalny re-
gulamin. Są określone zasady, 
z kim osadzony może rozmawiać 
i o czym. Rozmowa odbywa się 
pod kontrolą funkcjonariusza. 
Do tej pory zainteresowanie jest 
jednak niewielkie. Na blisko 280 
skazanych z nowych możliwości 
skorzystało dziesięciu. 

– W Zakładzie Karnym są oso-
by, których rodziny mieszkają 
w Nowym Sączu lub okolicach, 
zatem wciąż podstawową for-
mą kontaktu pozostają widzenia 
czy rozmowy telefoniczne – mówi 
oficer prasowy ZK kapitan Łukasz 
Chruślicki. – Ponadto kontakt 
przez komunikator wymaga obu-
stronnego ustalenia tej rozmo-
wy. Rodzina czy najbliżsi muszą 
się dostosować. Stąd prawdopo-
dobnie wynikają te utrudnienia 
i słabe zainteresowanie. 

Widzenia są trzy razy w ty-
godniu, rozmowy telefonicz-
ne mogą odbywać się praktycz-
nie codziennie. Ale dla takich 
osób jak pan Rafał, którego ro-
dzina przebywa obecnie za grani-
cą, Skype daje jedyną, stałą moż-
liwość kontaktu. 

– Do tej pory mogłem zoba-
czyć najbliższych raz, dwa razy 
w roku. Teraz dzięki komunika-
torowi prawie co tydzień – mówi. 
– Mam szansę widzieć, jak zmie-
nia się dom, że pojawił się nowy 
pies. Rozmowy są wzruszające, 
szczególnie w sytuacji, kiedy wi-
dzę reakcję córki, która co jakiś 
czas chwali się swoimi rysunka-
mi. Czeka mnie długoletnia od-
siadka. Wideorozmowy dają mi 
nadzieję i siłę, aby przetrwać 
ten czas. 

W Zakładzie Karnym w Nowym 
Sączu osadzeni mogą rozmawiać 
w ten sposób dwa razy w tygo-
dniu, w czwartki i w niedziele. 
W pierwszej kolejności ze Sky-
pe’a mogą korzystać więźniowie, 
którzy mają dzieci w wieku do 15 
lat, cudzoziemcy oraz ci, których 
rodziny mieszkają daleko i nie 
mogą zbyt często ich odwiedzać 
ze względów materialnych. Roz-
mowa może trwać około 15 minut. 

– Jedną z podstaw resocjalizacji 
więźnia jest uregulowanie jego sy-
tuacji rodzinnej, podtrzymywanie 
więzi emocjonalnych – podkreśla 
Łukasz Chruślicki. – W przypad-
ku, gdy osadzony ma utrudniony 
kontakt z najbliższymi z przyczyn 
na przykład finansowych, Sky-
pe jak najbardziej spełnia swoją 
rolę i wprowadzenie wideorozmów 
było potrzebne i zasadne.

(MCH) 
Więcej na dts24.pl

Skazani na Skype’a

Sądeckie Stowarzyszenie Sursum 
Corda prowadzi Centrum Wolon-
tariatu, zrzeszające wielu wolon-
tariuszy w różnym wieku. Na po-
czątku 2014 r. Stowarzyszenie 
wystąpiło z ciekawą propozy-
cją wolontariatu skierowanego 
do seniorów. 

„Dobro to nie jest wiedza, 
to jest czyn” – pod tym hasłem 
uczestnicy warsztatów „Wolonta-
riat dla każdego” poznawali pod-
stawowe pojęcia i przepisy prawne 
regulujące działania wolontariatu. 
Warsztaty dla 72 osób zorganizo-
wano w Centrum Pielgrzymko-
wym im. Jana Pawła II w Starym 
Sączu. Głównym zadaniem warsz-
tatów było zachęcenie seniorów 
do podjęcia aktywności społecz-
nej, dającej radość, energię i po-
czucie bycia potrzebnym. Podczas 
szkolenia seniorzy poznali historię 
wolontariatu w Polsce i na świe-
cie, dowiedzieli się, jakie mogą 
być formy pomocy potrzebują-
cym oraz wzięli udział w projek-
cji filmów pokazujących wolon-
tariuszy w działaniu. Zapoznali 
się też z ich prawami i obowiąz-
kami. W spotkaniu uczestniczyli 
również działający już wolonta-
riusze, którzy podzielili się swoimi 

spostrzeżeniami i doświadczenia-
mi, zachęcając do podjęcia ak-
tywności. Wolontariusze zwró-
cili uwagę słuchaczy na wartości, 
jakie niesie wolontariat zarów-
no dla nich, jak i dla potrzebu-
jących. Podkreślili też, że pale-
ta aktywności dla seniorów jest 
nieograniczona i każdy może zde-
cydować, co chce i może robić. 
Czasem wystarczy podarować ko-
muś samotnemu obecność. Do-
datkową atrakcją warsztatów było 
zwiedzenie Muzeum Jana Pawła II 
i klasztoru klarysek.

Kolejne szkolenie dla następ-
nych 72 osób dotyczyło organi-
zacji wolontariatu. Seniorzy byli 
przygotowywani do samoorga-
nizacji i rozwijania wolontaria-
tu we własnym środowisku. Do-
datkowo uczestnicy zajęć wzięli 
udział w wizycie studyjnej w Cen-
trum Wolontariatu, aby zapoznać 
się z dobrymi praktykami związa-
nymi z organizacją wolontariatu. 

Projekt „Mistrzowie Wo-
lontariatu” współfinansowany 
ze środków Rządowego Progra-
mu na rzecz Aktywności Społecz-
nej Osób Starszych na lata 2014 
– 2020 jest realizowany w okresie 
kwiecień – grudzień.

ROZALIA KULASIK

Pomagam, bo lubię 
– wolontariat seniorów

MATERIAŁ  PROMOCYJNY

Pługi i piaskarki z GPS–em
Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu 
rozpisał przetarg na zimowe utrzy-
manie dróg. Zgłosiła się do niego tyl-
ko jedna firma. Teraz trwa spraw-
dzanie oferty przedsiębiorstwa. 
Warunkiem przetargu jest montaż 
GPS–ów na każdej z 19 pługopia-
skarek czy traktorów do odśnieża-
nia chodników. Firma wyłoniona 
w przetargu będzie dbać o zimowe 
utrzymanie dróg w Nowym Sączu 
przez trzy lata. Miasto zapłaci za to 
4 mln 800 tys. zł. (PAS)

Orkiestra szuka chętnych 
Nowosądecki sztab Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy poszuku-
je wolontariuszy do przygotowania 
23. już finału imprezy. Do pomo-
cy potrzebnych jest 180 osób. Za-
interesowani współpracą powinni 
zgłosić się do Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Nowym Sączu przy Al. 
Wolności 23, gdzie co roku sztab 
WOŚP ma swoją siedzibę. 

Łyżwy w ruch
Od dziś (4 grudnia) czynne jest 
lodowisko na obiektach sporto-
wych MOSiR przy ul. Nadbrzeżnej 
w Nowym Sączu. Ślizgawka czyn-
na będzie codziennie od 9 do 20.15 
z przerwami na pielęgnację lodu. 

Największy kontrakt 2014
Newag podpisał umowę na dostawę 
12 pięcioczłonowych elektrycznych 
zespołów trakcyjnych o wartości 257 
272 950 mln zł brutto. Oprócz do-
stawy pojazdów umowa gwarantu-
je świadczenie usług serwisowych, 
dostawę pakietu pozderzeniowe-
go, a także przeszkolenie pracowni-
ków przewoźnika. Pierwsze Impulsy 
przekazane zostaną Kolejom Mazo-
wieckim już w II kwartale 2015 r.

Szuka go policja i DPS

Komenda Miejska Policji w No-
wym Sączu prowadzi poszukiwa-
nia zaginionego 67–letniego Janusza 
Koniecznego. Mężczyzna wyszedł 
z Domu Pomocy Społecznej przy 
ulicy Nawojowskiej w sobotę 29 li-
stopada o godzinie 9.00 i do chwi-
li obecnej nie powrócił, jak rów-
nież z nikim nie nawiązał kontaktu.

Chcesz wiedzieć więcej, być 
na bieżąco? Czytaj dts24.pl 
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JAKIE PODARUNKI 
POWINIEN PRZYNIEŚĆ 
ŚW. MIKOŁAJ?

Blanka Mordarska, lat 5
Najlepiej, żeby przy-

niósł pieski, któ-
re w nocy świecą. 
Bo ja bardzo lubię 
pieski. 

Ania Szewczyk, lat 5 
Ja bym chciała lalkę 

Barbie i syrenkę 
ze świecącym 
ogonkiem. 
Zbieram takie 

lalki i mam ich 
dużo. I jeszcze książkę 

mógłby przynieść, bo lubię książki.

Tomek Włodarczyk, 5 lat 
Piłkarzyki, rusza 

się nimi i gra się 
w piłkę. Ja bardzo 
lubię grać w piłkę 
i oglądać mecze 

Wiktoria Jantar, lat 5
Portfel, 

bo zbierałabym 
pieniążki. Jak już 
uzbieram ich 
dużo to sobie 

coś kupię, ale 
jeszcze nie wiem co. 

Narysowałam list do św. Mikołaja, 
ale jeszcze go nie zabrał...

Kinga Sikoń, lat 5
Chciałabym Furby 

Buma, bo jak 
się go gilgocze 
w brzuszek, 
to się śmieje. 

I jeszcze mógłby 
mi przynieść syrenkę 

Arielkę. Mikołaj przychodzi tylko 
wtedy jak jest śnieg. Jak nie 
będzie śniegu to nie przyjdzie.

(JOMB)
ZDJĘCIA: JOLANTA BUGAJSKA

MALI EKSPERCI

List do świętego Mikołaja

Drogi Mikołaju, 

powiedz mi, jak być dobrym?!

Ty przecież wszystko, co miałeś, dałeś tym, 

którzy tego potrzebowali. 

Było w Tobie tyle dobra.

Wszystkim się dzieliłeś i czyniłeś wszystko, 

aby jak najwięcej ludzi było bliżej Boga.

Nie potrzebuję prezentów, tylko chcę się 

dowiedzieć, jak być takim jak Ty. 

ANIELA GAJDOSZ, kl. IV, SP nr 20 w Nowym Sączu 

Gdy 6 grudnia ktoś zapuka 
do twych drzwi,
nie musisz sie wahać, otwórz je!
Może się okazać, że święty Miko-
łaj zagości w Twoje progi.
Zaproś go do siebie. Nawet nie 
wiesz, ile przebył drogi. 
By każdemu dziecku prezent dać.
Ile prezentów musiał kupić, by 
starczyło dla wszystkich nas.

A zastanawiałeś się, 
kto to w ogóle jest 
Święty Mikołaj?

Święty Mikołaj urodził się oko-
ło 270 roku w greckim mieście 
Patara leżącym na terenie dzi-
siejszej Turcji. Pochodził z boga-
tej i chrześcijańskiej rodziny. Jako 
dziecko był pobożnym chłop-
cem. W czasie epidemii panującej 

w okolicach Patary pomagał po-
trzebującym. Mikołaj odziedziczył 
majątek po swoich rodzicach, któ-
ry chętnie rozdawał biednym. Naj-
częściej robił to w nocy, gdyż nie 
oczekiwał podziękowań. Świę-
ty ten przyjął święcenia we wcze-
snej młodości. Z czasem objął god-
ność biskupa w Mirze. Gdy pełnił 
tę funkcję, nadal troszczył się o in-
nych. Kiedy brakowało mu środ-
ków na wsparcie potrzebujących, 
sprzedawał swoje osobiste rzeczy 
np. księgi i naczynia. Św. Mikołaj 
dożył późnej starości. Wiadomo, 
że umarł 6 grudnia, ale dokładny 
rok jego śmierci jest nieznany. Hi-
storycy stwierdzili, że wydarzy-
ło się to między 345 a 352 rokiem.

EMMA MARCINIAK, 
kl. IV, SP nr 20 w Nowym Sączu 

Mamy dla Was świetną 
propozycję na spędzenie 
mikołajek!

W sobotę 6 grudnia w hali MO-
SiR przy ul. Nadbrzeżnej 34 w No-
wym Sączu będzie miała miejsce 
Charytatywna Impreza Mikołaj-
kowa na rzecz Rodzinnych Do-
mów Dziecka.

To nie lada gratka, dla tych 
z Was, których pasją jest piłka noż-
na lub ręczna. Mecz rozegrają za-
wodniczki klubów MKS OLIMPIA 

BESKID NOWY SĄCZ (piłka ręcz-
na) i KS STARÓWKA NOWY SĄCZ 
(piłka nożna). Ale nie będą to zwy-
kłe rozgrywki! Zespoły zamie-
nią się rolami i każdy z nich za-
gra po jednej połowie meczu nie 
w swojej dyscyplinie. A wszyst-
ko to w szczytnym celu. Wy tak-
że możecie stać się św. Mikołajami!

– Spotkanie rozpocznie się 
o godzinie 11. i potrwa 180 mi-
nut, które po brzegi będą wy-
pełnione prezentami, konkursa-
mi i licytacjami. Fundusze z nich 

zostaną przeznaczone na prezen-
ty dla podopiecznych sądeckich 
Rodzinnych Domów Dziecka. 
Pod ich dachami mieszkają dzie-
ci w wieku od 3 do 15 lat. To spo-
ra gromadka wesołych urwisów, 
które mają marzenia – mniejsze 
i większe. Marzenia, które dzięki 
temu wydarzeniu mogą w części 
zostać spełnione – mówi organi-
zator imprezy Patryk Pajek.

Bilet wstępu dla rodziny kosz-
tuje 10 zł. Kto tylko chce może 
też przynieść własny prezent dla 

podopiecznych Rodzinnych Do-
mów Dziecka w Nowym Sączu.

W trakcie imprezy odbędzie 
się wiele konkursów dla naj-
młodszych i tych starszych. Będą 
też licytacje m.in. koszulek z au-
tografami znanych piłkarzy i tre-
nerów, zaproszeń do sali zabaw 
dla dzieci i do kina HELIOS.

To mogą być niezwykłe mi-
kołajki, gwarantujące wspaniałą 
sportową zabawę, ale też radość 
obdarowania innych.

(JB)

Święty Mikołaj

Obejrzyj mecz – obdaruj inne dzieci

junior
Dodatek specjalny dla najmłodszych 
Czytelników „Dobrego Tygodnika 
Sądeckiego” 
Redaktor prowadząca: Jolanta Bugajska
adres e–mail: dts.junior@op.pl

Konkurs 
mikołajkowy

Którego dnia 
grudnia św. Mikołaj 
obdarowuje dzieci?

Odpowiedź przyślij na adres: 
dts.junior@op.pl. Wśród dzie-
ci, które do 6 grudnia nadeślą 
prawidłowe rozwiązania, rozlo-
sujemy podwójne bilety do kina 
Cinetrix 6d w Nowym Sączu. 
Zwycięzców poinformujemy 
mailowo. Bilety będą do od-
bioru w siedzibie redakcji.

(J)

Emma Marciniak
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Rys. Ania Zięba, lat 10
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REKLAMA

Moje hobby to projektowanie 
wnętrz i przedmiotów codzienne-
go użytku.

Bardzo lubię w wolnym czasie 
przeglądać pisma i albumy wnę-
trzarskie. Mam też kilka ulubio-
nych stron w internecie, gdzie pre-
zentowane są projekty domów. 
Przeglądam plany wnętrz i planu-
ję, co można zmienić, jakie meble 
ustawić. 

Lubię projektować pokój mo-
ich marzeń. Jest wysoki, ma an-
tresolę z łóżkiem, a pod nią dużo 
miejsca do zabawy z pufami i duże 
biurko. Obok ma prywatną ła-
zienkę i garderobę. Na co dzień 
planuję też zmiany w moim obec-
nym pokoju.

Zaprojektowałam już specjalny 
wieszak, który chowa się w ścianie. 
Jest on przeznaczony do pokoi dzie-
cinnych, ponieważ jest bezpieczny. 
Jak na nim nic nie wisi, chowa się 
w ścianie i dziecko się nie uderzy. 

W przyszłości chciałabym być 
architektem wnętrz albo sportow-
cem. Od kilku lat trenuję pływa-
nie i bardzo to lubię. To moja dru-
ga pasja.

EMILKA FOLTYN, lat 9

Ośmioletni Jerzy Chudnicki może 
pochwalić się niezwykłymi zainte-
resowaniami. Jego pasją jest jazda 
na rowerze i militaria.

Jurek opracowuje graficz-
nie mapy każdej trasy rowero-
wej. Uważa, że rower to przyjaciel 
człowieka. Tym wszędobylskim 
środkiem transportu może do-
trzeć do kryjówek leśnych zwie-
rząt i znaleźć leśne skarby jak huby 
czy porzucone pióro ptaka. Potem 
zmienić trasę i jechać za śladem 
dzikiego zwierzaka oraz zmierzyć 
skalę własnej maluczkości w sto-
sunku do skały podtrzymywanej 
„rękoma” natury.

Jego zdaniem jazda na rowerze 
jest magiczna, bo można przedrzeć 
się przez szatę natury i wniknąć 
w świat bajkowy.

Jurek uważa, że jazda rowerem 
to nie tylko frajda, lecz zerkanie 
przez kolorowy kalejdoskop natury 
na znaki historii. Chłopiec ma 8 lat 
i na swoim jednośladzie zdobył już 
szczyty Sałaszu, Jaworza, Łopienia, 
Gorca, Przehyby oraz Mogielicy.

Jako uczeń drugiej klasy szkoły 
podstawowej tłumaczy, że week-
endy to przerwy na rowerowe 
wojaże, żeby dotlenić mózg przed 
partyjką kolejnej wiedzy. Jego de-
wiza życiowa brzmi: „Rower skła-
nia do koncentracji, umysł myśli 
nie szuka wielkiej sensacji”.

Jurek jest też zapalonym pa-
sjonatem militariów. Jako mały 
chłopak sięgał po samocho-
dziki wojskowe. Podobały mu 
się walki i turnieje rycerskie. 

Z zainteresowaniem przyglądał się 
na dziedzińcach zamków w Wi-
śniczu i Dębnie walkom rycer-
skim. Do dziś interesuje się sprzę-
tem wojska polskiego – wozami 
bojowymi, bronią oraz czołgami. 
W swojej kolekcji posiada białego 
kruka – model niemieckiego czoł-
gu typu TYGRYS 3848 z okresu II 
wojny światowej.

Jerzy zbiera literaturę o tema-
tyce żołnierskiej i rycerskiej, gro-
madzi mini atrapy broni artyleryj-
skiej i współczesnej. Fascynuje go 
karabin szturmowy AK 47, na te-
mat którego mówi, że obecnie 
„modeluje” on świat konfliktów 
wielu państw. Chłopiec kreuje sy-
mulacje obronne wojsk, naśladu-
je parady wojska.

Taka postawa wynika z ko-
rzeni rodzinnych. Jego pra-
dziadek Franciszek brał udział 
w I wojnie światowej na tere-
nie byłej Jugosławii, a pradzia-
dek Józef walczył w partyzantce 
na terenie Małopolski. Dziad-
kowie przekazali Jurkowi także 
opowieść o walkach partyzanc-
kich, którymi dowodził stryj 
płk Jan Cieślak. Był on inicjato-
rem i organizatorem mszy par-
tyzanckich dla kombatantów, 
które odbywają się corocznie 
w Szczawie.

Jurek nie zaprzecza, że jego 
pasja „poszukiwacza” militariów 
kiedyś obudzi w nim chęć bycia 
wojskowym.

(CCH)

Zenon dużo je
Moja pasja to pająki i inne 
robale.

Mam pająka, który ze mną 
mieszka. Ma specjalny domek , 
taką skrzynkę, do której można 
łapać też inne robaki i muchy. 
Ma na imię Zenon. Jest już duży, 
bo dużo je. Teraz je muchy i osy, 
a biedronek nie lubi. Osy trochę 
się boi i przed nią ucieka. Musi-
my szukać much, bo się pocho-
wały jak się zrobiło zimno.

Lubię łapać pająki inne roba-
ki. Nie wiem, skąd to się wzię-
ło. Łapałem robale, żeby stra-
szyć mamę i siostrę. A teraz je 
łapię, bo mam dla nich specjalną 
skrzynkę. W skrzynce miałem 
też kiedyś królową pszczół, któ-
rą dziadek musiał zabrać z ula.

Jak będę dorosły, chciałbym 
być policjantem. Wtedy będę ła-
pać złodziei.

KUBA FOLTYN, lat 5 i pół

Dziewięcioletni Tomek Odziomek 
to prawdziwy fan lotnictwa, a sa-
moloty to jego pasja.

Wszystko zaczęło się około 
dwóch lat temu od pierwszej po-
dróży samolotem. Od tego momen-
tu wszystkie zabawy, rysunki, wol-
ny czas związane są z maszynami 
latającymi.

Dzięki tej pasji Tomka łatwo 
zmotywować do nauki – przecież 
angielski to podstawa, a i matema-
tyka się przyda. W zerówce w mig 
nauczył się czytać, bo w książkach 
były ciekawe rzeczy o samolotach. 
Mimo braku zdolności plastycznych 

wygrał parę konkursów, gdyż jego 
prace były dość nietypowe – przed-
stawiały boeingi, airbusy i ces-
sny ze wszystkimi szczegółami 
konstrukcyjnymi.

Geografię też opanował, bo wy-
konując misje lotnicze na symula-
torze lotów (gra na PC), zwiedza 
cały świat i zna większość lotnisk 
na świecie. Nawet pamiątką komu-
nijną okazał się piękny, stary wy-
konany z drewna model samolotu.

Rodziców to cieszy, choć ostat-
nio trzeba było przemalować pokój 
synka na kolor nieba.

(EO)

Zaprojektowałam 
pokój marzeń

Emila Foltyn
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Jurek w czasie rowerowych wypraw

Fan lotnictwa
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Michael Bond

PADDINGTON
Na stacji 
Paddington 
w Londynie 
pojawia się 
mały zagu-
biony niedź-
wiadek. 
Przypad-
kowo wpa-
da na pań-
stwa Brown, 

którzy zabierają go do siebie. Miś 
szybko zostaje nowym członkiem 
rodziny, a jego zdumiewające po-
mysły sprawiają, że nikt nie będzie 
się nudzić! Paddington Jakie przy-
gody go spotkają? I kto zostanie 
najlepszym przyjacielem niedź-
wiadka? Przeczytajcie!

Wyd. ZNAK

CZYTAM, BO LUBIĘ
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Młodzież przy pa-
rafii św. Kazimierza 
serdecznie zapra-
sza do współpracy 
w związku z orga-
nizowana akcją „ 
Pomóż Świętemu 
Mikołajowi”. Ak-
cja jest organizo-
wana co roku i ma 
na celu pomoc naj-
bardziej potrzebu-
jącym dzieciom. 
Z każdym rokiem 
cieszy się co-
raz większym za-
interesowaniem. 
W ubiegłym roku, dzięki wrażli-
wości ludzi, udało się przygotować 
kilkaset paczek dla dzieci i kilka-
dziesiąt dla całych rodzin.

W realizacje tego przedsięwzię-
cia wkładamy własne siły i czas, 
ale ze względu na jego charakter 
nie jesteśmy w stanie zorganizo-
wać wszystkiego tak, jakbyśmy tego 
chcieli. Dlatego też liczymy gorąco 
na wsparcie – od osób prywatnych, 
rodzin i firm.

P r z e k a z a n a 
pomoc finanso-
wa, dary w po-
staci słodyczy, 
zabawek, artyku-
łów żywnościo-
wych, przyborów 
szkolnych i innych 
drobnych pre-
zentów pozwolą 
na przygotowa-
nie paczek miko-
łajkowych, które 
6 grudnia pomoc-
nicy św. Mikołaja 
dostarczą do wła-
ściwych rąk, wy-

wołując radość na twarzach dzieci. 
Liczy się każdy, nawet najmniej-

szy serdeczny gest. Wspomóżmy 
szlachetny cel całego przedsięwzię-
cia. Ważne są nie tylko efekty wy-
mierne, ale również te niepoliczalne: 
świadomość, że zrobiło się coś dobre-
go dla innych. 

W imieniu młodzieży
MARYSIA POLAŃSKA

(kontakt można otrzymać 
w redakcji DTS Junior)

REKLAMA

Podpowiadamy
Najlepszy prezent na mikołajki?
Trafiający w zainteresowania!

Nie wiesz, jaki upominek sprawić na mikołajki 
swojemu koledze, siostrze, mamie czy tacie? Zasta-
nów się, co jest pasją osoby, którą chcesz obdarować.

Wcale nie musisz wydawać swoich oszczędno-
ści. Wystarczy pomysłowość i trochę własnej pracy.

X  Przyjaciółce, która zbiera maskotki, możesz sama 
uszyć jedynego i niepowtarzalnego misia.

X  Osobie, która interesuje się fotografią, zrób ko-
lorową ramkę na zdjęcia z grubej tektury, którą 
pięknie ozdobisz. Nie zapomnij włożyć do niej 
waszą wspólną fotografię.

X  Komuś, kto uwielbia rowerowe wyprawy, przy-
gotuj mapę z zaznaczonymi szlakami, którymi 
warto pojechać. Wiosną możecie wspólnie od-
bywać takie wycieczki.

X  Koleżance, która interesuje się modą, zrób wła-
snoręcznie oryginalną bransoletkę z koralików.

Inspiracji szukaj w zainteresowaniach osoby, któ-
rą chcesz obdarować.

A może właśnie podarujesz coś, co stanie się pasją 
obdarowanego? Twój prezent może być zaczątkiem 
pięknej kolekcji lub inspiracją do zajęcia się nowym 
hobby. (J)

Taniec był we mnie od zawsze! Prze-
bieranie nóżkami i kołysanie się 
w rytm muzyki pojawił się u mnie 
odkąd zaczęłam chodzić :) tak przy-
najmniej twierdzą moi rodzice :)

Moja nadmierna ruchliwość 
sprawiła, że w wieku 7 lat trafiłam 
do Klubu Tańca Towarzyskiego Axis 
w Nowym Sączu. I tutaj śmieszna hi-
storia bo na pierwszych zajęciach po-
jawiłam się z ręką w gipsie i do dziś 
pamiętam słowa trenera na moje 
obawy czy z tym gipsem dam radę. 
Pan Roman z rozbrajającą szczerością 
powiedział, że tutaj na rękach nie bę-
dziemy tańczyć :)

Już na pierwszym treningu okaza-
ło się, że do tańca trzeba dwojga i tak 
pojawia się Filip, mój kolega z klasy, 
z którym od czterech lat tworzymy 
zgrany team �

Trener szybko wymyślił nam 
śmieszne pseudonimy dla mnie prze-
wrotnie Czarnula bo mam blond 
włosy a Filipowi Gryzoń bo cały czas 
chrupie różne przekąski �. W klubie 
jest świetna atmosfera! Starsi koledzy 
wspierają nas w na treningach i tur-
niejach. Razem wyjeżdżamy na obozy 
treningowe, spotykamy się na ogni-
skach klubowych, słowem stanowi-
my zgraną paczkę.

Do tej pory nasz największy suk-
ces to zdobycie Pucharu Okręgu Ma-
łopolskiego w kat. 10–11 lat E, 30 

października 2014. i awans do klasy 
tanecznej D .

Zachęcam wszystkich by spróbo-
wali swoich sił w tańcu towarzyskim. 
To fantastyczny sposób na spędzanie 
wolnego czasu i realizację swoich pa-
sji. Jest to również okazja do poznania 
wielu osób, które tak jak my są pozy-
tywnie zakręcone na punkcie tańca. 
My zachęciliśmy już kilku kolegów 
i koleżanek z naszej klasy i okazało 
się, że oni też polubili taniec. 

Na pytanie czy z tańcem wią-
żę swoją przyszłość odpowiadam, 
że chętnie, oczywiście, jednak nie 
wiem co na to moi rodzice…

MARTYNKA BARAN, lat 11

Taniec to fantastyczna pasja

ROZMOWA  z KASIĄ RACZEK, 
uczennicą pierwszej klasy Gim-
nazjum w Mordarce, pasjonatką 
poezji, laureatką konkursów li-
terackich, m.in. Ogólnopolskiego 
Konkursu Plastyczno–Literackie-
go „Słowa sercem pisane”

– Dlaczego piszesz wiersze? 
– Dla przyjemności. Lubię 

uczucie dumy, gdy napiszę coś 
pięknego. Poza tym chciała-
bym coś zostawić po sobie dla 
potomności.
– Jak tworzy się poezję? Czy trze-
ba się jakoś do tego przygotowy-
wać, można się tego nauczyć?

– Można się nauczyć pisać 
wiersze, próbując pisać cokol-
wiek. Na pewno pomaga w tym 
czytanie innych wierszy, my-
ślenie, obserwowania świata. 
Nie wyobrażam sobie, że mo-
głabym napisać wiersz, miesz-
kając w mieście w bloku i jesz-
cze z rodzeństwem w jednym 
pokoju. Do napisania wiersza 
potrzeba samotności.
– Jaki ma tytuł i o czym jest pierw-
szy napisany przez ciebie wiersz?

– Pierwszy wiersz napisałam 
chyba w lecie, jak skończyłam 
trzecią klasę, więc tytułu nie 
pamiętam, ale był o ludziach, 
który są egoistami i chodząc 
po trupach zdobywają swój cel, 
i o tym, jak się czuję, gdy ich 
spotykam. 

– Który ze swoich utworów uwa-
żasz za najlepszy?

– Żaden z moich wierszy nie 
jest najlepszy, może tylko kilka 
zalicza się do lepszych. I oczy-
wiście są to wiersze miłosne.
– A który za najgorszy?

– Wszystkie wiersze stare, 
które pisałam bez weny, ale 
z pomysłem. 
– Co chcesz studiować i dlaczego?

– Chciałabym być projek-
tantką ubrań, ponieważ uwa-
żam, że mogłabym się wykazać 
artystycznym zmysłem.
– Czytasz dużo książek, jaka do-
prowadziła cię do łez?

– Astrid Lingred „Bracia 
Lwie Serce” – przy tym płaka-
łam nawet trzy razy. I „Żelazna 
córka” Julie Kagava.
– Bardzo dobrze się uczysz. 
Co motywuje cię do nauki?

– Sądzę, że jak będę się do-
brze uczyć, to znajdę więcej 
przyjaciół i ludzie będą mnie 
szanować.
– Jakie jest twoje motto życiowe?

– „Dobrze ubrane kobiety 
o dobrze ubranych umysłach” 
– Carmel Snow.
– Co robisz, gdy nie masz 
humoru?

– Po prostu piszę w pamięt-
niku albo płaczę. Po tym mi 
dużo lepiej.

Rozmawiała ANIA PAWLIK, 
uczennica kl. 6

Piszę wiersze dla przyjemności

KATARZYNA RACZEK

Poeta
Poeta jest wielkim zwycięzcą,
który ujeżdża białego byka.
Poeta ma czarny długopis,
którym strzela jak batem.
Poeta jest wielkim malarzem,
maluje rymem i przenośnią.
Poeta ma bogatą paletę barw:
smutek, radość, tęsknotę, nienawiść.
Poeta jest wielkim budowniczym,
układa zdania jak cegły.
Poeta potrafi zbudować
najpiękniejsze budowle słowami.

Pomóżmy św. Mikołajowi

Rys. Emilka Jastrzębska, lat 10

Filip Burnagiel i Martyna Baran 
– zdobywcy Pucharu Okręgu 
Małopolskiego kat.10-11 E

FO
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Rys. Milena Joniec, lat 7
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ROZMOWA  z pe-
dagog ARLETĄ 
KAŁUŻNY

– Czego nauczy junio-
rów posiadanie pasji?

– Pasje pozwalają 
na kreatywny rozwój. 
Dają dziecku poczu-
cie satysfakcji, własnej 
wartości oraz speł-
nienia. Dzięki pasjom 
dziecko ma możliwość 
poznania samego sie-
bie, swoich mocnych 
jak i słabych stron, 
przezwyciężania trudności, uczenia 
się nowych rzeczy. W okresie dojrze-
wania jest to niezwykle istotne. Pasje 
kształtują charakter człowieka i po-
szerzają pryzmat patrzenia na świat. 
Posiadane przez dziecko hobby często 
wymaga dyscypliny, która wiąże się 
z doskonaleniem swoich talentów, 
cech charakteru oraz samokształce-
niem. Zaangażowanie się w pewne 
aktywności wymaga też przejmo-
wania odpowiedzialności za siebie 
i swoje działania.
– Wiek dziecka ma znaczenie w doborze 
pasji? Zbieranie naklejek dla młodszych, 
a hodowla pająków dla starszych dzieci? 
Czy raczej dziecko i rodzice powinni kie-
rować się tym, co juniorowi w duszy gra?

– Wiek jak i predyspozycje dziec-
ka zapewne mają znaczenie w dobo-
rze pasji. Często jednak wybór bywa 
spontaniczny, bądź wynikać może 
z aktualnych trendów panujących 
wśród rówieśników czy kreowanych 
przez media. Rodzice powinni bacz-
nie obserwować swoje dziecko, do-
strzegając jego mocne strony, wska-
zując drogę, na której dziecko będzie 
mogło się realizować. Nigdy jednak 
tej drogi nie wolno narzucać, np. 
przez pryzmat własnych, niespełnio-
nych ambicji. Warto także pamiętać, 
że młodszy wiek szkolny charakte-
ryzuje się chęcią poznawania świa-
ta, poszukiwania i doświadczania. 

Wobec tego nale-
ży pozwolić dziecku 
na spróbowanie róż-
norodnych aktywno-
ści, w których będzie 
mogło się spraw-
dzić. Pasje to nie tyl-
ko aktywności wy-
magające nakładów 
finansowych, tu-
taj wymagana jest 
kreatywność rodzi-
ców, którzy nierzad-
ko swoimi pasjami 
i optymizmem zara-
żają dzieci, w pozy-

tywnym tego słowa znaczeniu.
– Jakie hobby proponowałaby Pani na-
szym juniorom? Co jest dobre dla dzieci 
w wieku 7–15 lat?

– Trudno zaproponować konkret-
ne hobby dla wszystkich dzieci. Każ-
de z nich posiada wyjątkowe cechy 
indywidualne, predyspozycje i ta-
lenty. Jedno będzie doskonale re-
alizować się w tańcu towarzyskim, 
a drugie będzie pasjonować się ko-
lekcjonowaniem pięknych kamie-
ni. Obydwa przykłady mogą być pa-
sjonujące, ale ważne, aby to dziecko 
miało poczucie spełnienia i zado-
wolenia z realizacji własnego hob-
by. Jestem zwolenniczką niebanal-
nych rozwiązań, czyli poszukiwania 
pasji w czymś, co niekoniecznie jest 
oczywiste. Myślę, że rodzic dobrze 
znający swoje dziecko i charaktery-
zujący się odrobiną kreatywności, 
jest w stanie takie hobby wymyślić, 
a jeszcze lepiej jeśli tę pasję dzielić bę-
dzie wspólnie z dzieckiem.

(JOMB)

REKLAMA

Już wkrótce święta. Redakcję „Dobrego Tygodnika Sądec-
kiego” odwiedzili Patrycja Sobusiak i Łukasz Kornakiewicz 
z wychowawczynią Beatą Mółką. Dzieci z Miejskiego Przed-
szkola nr 20 w Nowym Sączu zaprosiły nas na Wigilię i jasełka 
bożonarodzeniowe.

Niespełna 200 dni dzieli młodych fa-
nów piłki nożnej od jednej z najważ-
niejszych imprez sportowych w re-
gionie. 6–7 lipca 2015 r. w Starym 
Sączu rozegrany zostanie 5. Między-
narodowy Turniej „Sokolika” w pił-
ce nożnej dzieci w kategorii wieko-
wej U–10.

Swój udział potwierdziły już Esco-
laVarsovia Barcelona – słynna polska 
szkółka Barcelony, Legia Warszawa, 
Lech Poznań, Wisła Kraków, Pogoń 
Szczecin, Arka Gdynia, Jagiellonia 
Białystok, Zagłębie Sosnowiec. Staw-
kę tę uzupełniają akademie: FC Wro-
cław Academy i Beniaminek Krosno. 
Z zagranicy po raz trzeci przyje-
dzie mocna ekipa Slovana Bratysła-
wa wspierana przez MFK Vranov 
i CSFA Malacky. Czechy reprezento-
wać będzie jeden z najstarszych i naj-
bardziej zasłużonych klubów – Slavia 
Praga. Współpracownik i przyjaciel 
Turnieju, Kostia Tkacz, zapowie-
dział wizytę aż trzech „kamand” 
z Ukrainy. Prawodpodobnie poja-
wią się też drużyny z Austrii i Francji. 

Natomiast na pewno w Starym Sączu 
zagra reprezentant ojczyzny futbolu 
– Nottingham Forrest. Ta utytuło-
wana drużyna w 1978 roku zdobyła 
mistrzostwo Anglii, a w latach 1979 
i 1980 Puchar Europy.

W gronie 24 drużyn nie mogło 
oczywiście zabraknąć reprezentan-
tów Sądecczyzny, czyli gospodarzy 
turnieju – Sokolików Stary Sącz oraz 
Szkółki Dunajec Nowy Sącz. Pierwszy 

raz zaprezentuje się Akademia Małe-
go Piłkarza pod wodzą nestora sądec-
kiej piłki Marka Góreckiego. 

Turniej odwiedzi gość specjalny. 
W 2014 r. był to Mateusz Klich – re-
prezentant Polski w piłce nożnej. Kto 
przybędzie w lipcu 2015 r.? To na razie 
niespodzianka. Jednak już teraz warto 
zarezerwować sobie czas, żeby wziąć 
udział w tym pasjonującym wydarze-
niu sportowym. (SOKO)

Pasje kształtują charakter
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Arleta Kałużny

Nottingham Forrest zagra w Starym Sączu
W 2014 r. turniej 
odwiedził 
Mateusz Klich. 
Gość specjalny 
5. Turnieju 
to na razie 
niespodzianka
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Pasje czynią człowieka bardziej 
wyjątkowym, wydobywając z nie-
go jego wrażliwość i talent. Po-
zwalają spędzać czas w spo-
sób kreatywny i czerpać z życia 
znacznie więcej niż bezczynne 
przeżywanie kolejnego dnia.
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R yszard Nowak ma 
niezwykłe szczę-
ście do „remisów”: 
pierwszy rozstrzygnął 

na swoją korzyść w 2006, drugi 
w 2014 r. Mówimy o sytuacjach, 
w których o zwycięstwie w wy-
borach prezydenckich decydo-
wała bardzo niewielka przewaga 
głosów. Osiem lat temu prze-
waga wyniosła 47 głosów, obec-
nie aż 188.

O tym, co się naprawdę stało 
w ostatnią niedzielę, będzie moż-
na powiedzieć więcej, kiedy prze-
analizujemy wyniki w obwodach 
głosowania. Jednak nawet ‘gru-
be liczby’, te na poziomie całe-
go miasta, mówią nam kilka istot-
nych rzeczy. Po pierwsze tym 
razem różnica frekwencji w obu 
turach była znacznie mniejsza niż 
przed ośmioma laty – wówczas 
spadła o 5 tysięcy, teraz o 2 tysią-
ce. Ludomir Handzel nie zmobili-
zował głosów wszystkich nie gło-
sujących na Nowaka. Ten ostatni 
zaś przyciągnął część wyborców 
Kazimierza Fałowskiego i Artura 
Czerneckiego.

Zauważmy jednak, że Handz-
lowi nie udało się namówić 

do głosowania wszystkich tych, 
którzy stanowili ewident-
ną opozycję w II turze: wybor-
ców własnych i Fecki. Gdyby 
wszyscy stawili się przy urnach 
w ostatnią niedzielę, Handzel 
by te wybory nieznacznie wy-
grał. W tym sensie zresztą na-
leży interpretować „pomyłkę” 
sondażu WSB–NLU. Trend był 
prawdziwy: obaj kandydaci „szli 
na remis”. Ale prognoza okaza-
ła się nietrafna, bo kluczowe dla 
takich wyborów decyzje podej-
mowane są często w dniu wy-
borów. „Iść albo nie iść” – za-
stanawiają się wyborcy, patrząc 
na termometr. Jak nie pójdą za-
raz po kościele, to potem może 
im się już nie chcieć. I tak fre-
kwencja była zaskakująco wy-
soka. Ale zabrakło stu kilku-
dziesięciu zdeterminowanych 
zwolenników zmiany lub choć-
by przeciwników Nowaka.

W cieniu niedzielnych wybo-
rów zapadł inny bardzo ważny 
dla Nowego Sącza wybór: człon-
kiem zarządu województwa zo-
stał – po czteroletnich waka-
cjach – Leszek Zegzda. Miasto 
i region zyskały w nim sensow-
nego i doświadczonego repre-
zentanta swoich interesów. Dla-
tego choć święta daleko, należy 
życzyć mieszkańcom, by ci dwaj 
zwycięzcy Nowak i Zegzda czym 
prędzej zakopali wojenne topory 
i zawarli przymierze, które po-
zwoli wygrać także tym, którzy 
ich wybrali.

Źródło: wMediach.pl 

Mistrz remisów 
ze wskazaniem 

Rafał Matyja
Całkiem nowy Sącz T ymi słowami zakończy-

łem swój felieton opu-
blikowany przed I turą 
wyborów na prezyden-

ta Nowego Sącza. Stwierdziłem 
w nim, że dojdzie do II tury i wte-
dy ze wsparciem Ryszarda Nowaka 
pospieszy prezes PiS Jarosław Ka-
czyński, co nie będzie bez znacze-
nia w regionie i mieście, które od lat 
są bastionem tej partii, czy się to ko-
muś podoba, czy nie takie są realia 
polityczne. Na Sądecczyźnie wciąż 
jest dobra pogoda dla PiS, czego do-
tąd nie mogą zrozumieć niektó-
rzy grajdolani politycy wspierani 
przez posłów Solidarnej Polski Ar-
kadiusza Mularczyka i Andrzeja Ro-
manka. Folkloryści polityczni w ro-
dzaju Kongresu Nowej Prawicy też 
do tego grona należą. Dlatego śmie-
szą mnie rozważania powyborcze, 
czy 188 głosów przewagi Ryszarda 
Nowaka nad Ludomirem Handzlem 
to niewiele, ba wręcz powód do nie-
udzielania legitymacji do sprawo-
wania władzy przez prezydenta No-
waka. Nawet gdyby to było mniej 
głosów przewagi 10–20, to liczy się 
wygrana. Teraz nie ma znaczenia, 
czy dzięki temu, że wsparł go pre-
zes Jarosław Polskę Zbaw czy Ra-
dio Maryja. Liczy się efekt koń-
cowy. Skuteczność, zwłaszcza, 
że prezydent Nowak musiał stawić 

czoła wulgarnej, niebywałej nagon-
ce na swoją osobę. Dodajmy dawał 
często jej powody swoją niefraso-
bliwością, buńczucznym zachowa-
niem wobec konkurencji. Pył bitew-
ny opadł. Przegrani liżą rany i liczą 
straconą kasę wydaną na kampanię. 
A nie była ona tania.

Efektem wyborów samorządo-
wych jest wykształcenie się liczące-
go dwubiegunowego układu sił poli-
tycznych w mieście. Z jednej strony 
PiS–owska grupa skupiona wokół 
prezydenta Nowaka i luźne pospoli-
te ruszenie w postaci powoływanych 
na „czas wojny” jego zwolenników. 
Formacja luźna, ale zorganizowa-
na w grupie pięciu radnych w Radzie 
Miasta. Ta piątka plus 10 radnych 
z PiS daje Nowakowi spokojne rzą-
dzenie w 23–osobowej Radzie.

Z drugiej strony powołana do ży-
cia Koalicja Nowosądecka to jest 
twór do końca nieświadomej kon-
duity. Lider KN Ludomir Handzel 
zapowiada umocowanie się na sta-
łe w życiu politycznym miasta, 
choćby w powołaniu stowarzysze-
nia pod tą samą nazwą. Ale co moż-
na sądzić o otoczeniu wyborczym 
KN skoro w wieczór wyborczy pod-
trzymywali na duchu Handzla poseł 
Andrzej Czerwiński, delegat sejmi-
kowy Leszek Zegzda, a nawet bani-
ta PiS Artur Czernecki i Barbara Ju-
rowicz z Solidarnej Polski. Popierali 
Handzla z hasłem na ustach – tak 
czy owak byle nie Nowak. Jak wy-
szło, widać po wynikach.

Cichym, pozytywnym bohate-
rem wyborów prezydenckich jest 
Grzegorz Fecko. Bez wsparcia swo-
ich kolegów partyjnych z PO, sa-
modzielnie walcząc, uzyskał bar-
dzo dobry wynik. Dostał się do Rady 

Miasta. Godnie się zachował pod-
czas II tury wyborów, nie łasząc się 
do żadnego ze swoich konkuren-
tów. Ba, towarzysze partyjni Czer-
wiński i Zegzda nawet nie doprosili 
go na konferencję prasową po I tu-
rze wyborów prezydenckich, by 
mógł podziękować swoim wy-
borcom za 17–procentowe wspar-
cie! Grzegorz Fecko jest radnym 
po raz drugi. Kiedy nabierze więk-
szego doświadczenia, pozna ku-
lisy politycznych intryg i tzw. lo-
jalności partyjnej może wyrosnąć 
wkrótce na lidera sądeckiej PO nie 
tylko w Radzie Miasta, gdyż Piotr 
Lachowicz wypada już przy nim 
blado. Fecko ze swoim charakte-
rem ma zadatki, choćby ze wzglę-
du na wiek, na liczącego się polityka 
lokalnego. Zaklinanie rzeczywisto-
ści, oczywistej oczywistości, ba na-
wet modlitwy na nic się zdadzą. 
Bo koń, jaki jest, każdy widzi. Jak 
na razie, w sądeckim grajdole wy-
borów nie wygrywają ukrywają-
cy się niczym kibole w kominiar-
kach internauci i telewidzowie, ale 
ci, którzy wrzucają karty do głoso-
wania do urn.

A powracając do zwycięskie-
go Ryszarda Nowaka, to okazu-
je się, że jest jedynym prezydentem 
PiS w większych miastach. Przegra-
li PiS–owcy w Radomiu i Elblągu. 
W przyszłym roku nie będzie nie-
spodzianki, kiedy prezes Jarosław 
Kaczyński wystawi Nowaka na li-
stę wyborczą do Sejmiku RP. W na-
grodę. Takiego wyróżnienia próżno 
będą oczekiwać Arkadiusz Mular-
czyk i Andrzej Romanek z SP. No-
wak może dostać nawet jedynkę, 
a im pozostaną, jeśli co, ogony. Czy 
wszystko jasne?

Czy wszystko jasne?

Jerzy Wideł
Z kapelusza

Numer komisji wyborczej  (siedziba)

Ludomir 
Handzel 
(liczba 

głosów)

Ryszard 
Nowak 
(liczba 

głosów)

Ilość głosów 
ważnych
(suma)

Ilość
głosów 

nieważnych

1 Świetlica Osiedlowa, ul. Starowiejska 2 345 260 605 10

2 Przedszkole nr 7, Krakowska 50 412 471 883 7

3 Zespół Szkół nr 4, Ducha 6 153 256 409 6

4 Gimnazjum nr 11, ul. Długosza 2 168 197 365 7

5 ZSO nr 2, Żeromskiego 16 316 291 607 5

6 OSM, Flisaków 1 374 356 730 11

7 SP nr 3,  ul. Szkolna 9 500 476 976 10

8 Dom Kultury, Kołłątaja 13 468 390 858 7

9 Przedszkole „Promyczek”  Żywiecka 72 436 359 795 8

10 Szkoła specjalna, Broniewskiego 1 480 455 935 7

11 SP nr 6, Tarnowska 109 183 272 455 3

12 SP nr 18, Broniewskiego 5 288 224 512 7

13 SP nr 18, Broniewskiego 5 225 165 390 1

14 Szkoła Specjalna, ul. Broniewskiego 1 295 333 628 8

15 Przedszkole Jaś i Małgosia, Broniewskiego 22 336 301 637 2

16 Dom Kultury Bajka, Westerplatte 23 295 271 566 7

17 Przedszkole nr 18, Sucharskiego 56 343 375 718 7

18 PWSZ, Chruślicka 6 267 424 691 10

19 PWSZ, Chruślicka 6 377 316 693 6

20 SP nr 20, Nadbrzeżna 77 489 452 941 6

21 Przedszkole, Nadbrzeżna 12 233 236 469 2

22 SP nr 11,  Długoszowskiego 126 224 232 456 5

23 ZSS, Rejtana 18 468 449 917 4

24 Gim. nr 3,  Kr. Jadwigi 29 258 200 458 7

25 Gimnazjum nr 3,  Kr. Jadwigi 29 236 282 518 2

26 Klub Piast,  Nawojowska 3 429 331 760 7

27 SP nr 21, Rokitniańczyków 26 571 426 997 6

28 SP nr 21, Rokitniańczyków 26 453 377 830 11

29 Stowarzyszenie Nadzieja, ul. Freislera 10 378 422 800 9

30 ZS nr 1,  29 Listopada 22 168 173 341 11

31 ZS nr 1, Listopada 22 264 277 541 4

32 ZS nr 1,  Listopada 22 217 196 413 2

33 ZS nr 2, Komorowskiego 7 298 455 753 5

34 Szkoła Muzyczna, Nawojowska 213 339 555 894 5

35 Zarząd Osiedla Gorzków,  Freislera 4a 313 243 556 13

36 „Elektryk”,  Limanowskiego 4 270 269 539 6

37 SP nr 7,  Grota Roweckiego 15 372 406 778 10

38 SP nr 8,  Batorego 76 335 316 651 7

39 Przedszkole,  Podhalańska 7 250 253 503 5

40 Wodociągi, W. Pola 22 371 272 643 8

41 Siedziba Zarządu Osiedla Kaduk,  Grunwaldzka 41 338 334 672 7

42 SP nr 9,  Piramowicza 16 243 195 438 4

43 SP nr 9,  Piramowicza 16 219 392 611 5

44 SP nr 14,  Towarowa 6 230 312 542 2

45 SP nr 17,  Mała Poręba 57 256 501 757 11

46 ZUS,  Sienkiewicza 77 250 249 499 2

47 Sp. „Beskid”,  Konstanty 12a 421 249 670 4

48 DPS, E. Plater 20 6 53 59 3

49 DPS, Nawojowska 155 4 18 22 1

50 DPS, Nawojowska 159 8 26 34 4

51 Szpital, Młyńska 5 17 16 33 0

52 Zakład Karny, Pijarska 1 8 26 34 5

Razem: 15 197 15 385 30 582 312

Tak głosowali sądeczanie w II turze wyborów prezydenckich 30.11.2014r.

RYSZARD NOWAK LUDOMIR HANDZEL
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www.farbol.pl

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

ceramika)

•  CHEMIA samochodowa

MIESZALNIK FARB I TYNKÓW

•  akrylowych, 
•  silikonowych, 

•  mozaikowych.

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

REKLAMA

MAŁOPOLSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W NOWYM SĄCZU ZAPRASZA 
na badania psychologiczne osoby, które zdają egzamin na prawo jazdy 

kat. „C1, C, D1, D, CE, DE”
W związku ze zmianą przepisów - należy posiadać orzeczenie psychologiczne 

przed egzaminem na prawo jazdy. Pracownia psychologiczna znajduje się na 

II piętrze, pok. 207. Badania odbywają się codziennnie od poniedziałku do piątku.

33-300 Nowy Sącz, ul. 29 Listopada 10

Sekretariat:
tel. 18 449 08 80, fax. 18 449 08 81

sekretariat@mord.pl; www.mord.pl

Pracownia Psychologiczna:
tel. 18 449 08 95, 18 449 08 93

Dział Obsługi Klienta: tel. 18 449 08 88

Dział Szkoleń: tel. 18 449 08 99

REKLAMA

IN ICJATYWY.  Jedna z naj-
większych postaci z Nowego 
Sącza, słynny mistrz Sędziwój 
nie doczekał się jeszcze swo-
jego miejsca w rodzinnym 
mieście, choć jego nazwisko 
od lat przewija się w gronie 
najciekawszych postaci hi-
storycznych Polski i Europy. 

„Był najpopularniejszym al-
chemikiem w XVII wiecznej 
Europie. Królowie błaga-
li go, by zdradził im tajem-
nicę kamienia filozoficzne-
go. On dowiódł, że alchemia 
to nie tylko tzw. „cza-
ry mary”. Między innymi 
dzięki jego badaniom al-
chemia dała początek praw-
dziwym dyscyplinom na-
uki – chemii i fizyce” – pisał 
ostatnio o Michale Sędziwo-
ju portal Onet.pl. 

Jego nazwisko poja-
wia się systematycznie we 
wszystkich rankingach 
na najpopularniejsze, naj-
bardziej niesamowite i naj-
większe postaci naszej hi-
storii. Dzięki niemu sądecki 
rynek, który duch alchemi-
ka nawiedza w sylwestrową 
noc, już kilkukrotnie wy-
mieniany był w ścisłej czo-
łówce „najatrakcyjniejszych miejsc 
z dreszczykiem w Polsce”. Nawet 
przed słynną Łysą Górą.

Jego sława znalazła również od-
bicie w kulturze przez duże „K”. 
Sędziwój jest bowiem protoplastą 
słynnego mistrza Twardowskiego, 
a nie sposób wymienić wszystkich 
dzieł, w których Twardowski jest 
główną postacią. 

W Nowym Sączu postać Sędzi-
woja pojawia się jednak rzadko 
– przy kilku cyklicznych impre-
zach kulturalnych, między innymi 
podczas Jarmarku św. Małgorzaty. 
I na tym koniec.

Leszek Zakrzewski z nowosą-
deckiego koła Polskiego Towarzy-
stwa Historycznego: – W ogóle 
Nowy Sącz powinien promować 
„swoich” wybitnych ludzi. Jako 
atrakcja turystyczna w wielu miej-
scowościach stawiane są „ławecz-
ki” – na przykład Tuwima w Łodzi 
– na których można sobie usiąść 
z kimś sławnym i zrobić fotografię 
pamiątkową. U nas, na moją su-
gestię, zrobiono kiedyś „kolejarza 
sądeckiego”. Cieszy się jakąś tam 
popularnością, na jesieni studenci 
zakładają mu szalik. Tak napraw-
dę, to miastu potrzebna jest kon-
cepcja uatrakcyjnienia, plan, któ-
ry się będzie realizować w miarę 
przypływu gotówki.

Przy okazji historyk wymienia 
kolejne wielkie postacie, o któ-
rych mówi się okazjonalnie, a któ-
rych „potencjał turystyczny” jest 
niemały: Stasia Haliniaka (z bu-
telkami), Władysława Hasio-
ra, generała Pierackiego, Feliksa 
Rapfa, Leona Szwenika (z charak-
terystycznym plecakiem i kape-
luszem), kuriera Romana Stram-
kę (przed wymarszem na szlak 
przerzutowy), burmistrza Roma-
na Sichrawę, malarki Marię Ritter 
i Ewę Harsdorf.

– Każda z tych osób mogła-
by stanowić wdzięczny temat 
do ustawienia figury czy też ta-
kiej ławeczki, oczywiście w od-
powiednio dobranych miejscach 
– zaznacza Zakrzewski.

(TISS)

Kto się boi Sędziwoja?

Czy postać Sędziwoja może wy-
promować Nowy Sącz na are-
nie międzynarodowej? Zaprasza-
my do dyskusji na naszym profilu 
Facebookowym. Czekamy też 
na Państwa opinie pod adresem 
e–mailowym: redakcja@dts24.pl

CO SĄDZICIE?

MEDYCYNA.  – Pacjenci wolą oglą-
dać świat z wysoka, a nie z perspek-
tywy wózka inwalidzkiego – mówi 
Adrian Michałek z Centrum Rehabili-
tacji „Tukan” w Łabowej, gdzie testo-
wany jest właśnie opracowany w Sta-
nach Zjednoczonych egzoszkielet. 

Urządzenie służy do rehabilita-
cji osób niepełnosprawnych ru-
chowo z powodu urazu mózgu, 
stwardnienia rozsianego czy dys-
trofii mięśniowej. Egzoszkielet 
powstał z myślą o wspomaganiu 
żołnierzy, ale znalazł też zastoso-
wanie w służbie zdrowia. Pozwa-
la chodzić pacjentom z porażenia-
mi kończyn. Sprzęt jest przypinany 
do chorego systemem pasków, któ-
re służą do pionizacji, a specjalny 
program steruje nogi. W Tukanie 
testuje go między innymi 77–letnia 
Zofia Noga, która w styczniu prze-
szła udar mózgu i ma niedowład le-
wej części ciała.

– Cieszę się, że mogę wstać 
z wózka inwalidzkiego – mówi. 
– Ćwiczę tyle godzin, ile się da. 
Moim marzeniem jest, abym cho-
dziła sama. Żeby nikt nie musiał 
mi pomagać. 

Zdaniem rehabilitanta Adria-
na Michałka egzoszkielet nie tyl-
ko służy do reedukcji chodu, ale 
również pomaga zachować pa-
cjentom z uszkodzonym rdzeniem 

kręgowym siłę mięśniową oraz 
ruchomość w stawach i zapobiec 
przykurczom. 

– To trening ogólnorozwojowy. 
Większość pacjentów chce jed-
nak oglądać świat z wysoka, a nie 
z perspektywy wózka inwalidzkie-
go – mówi. 

Egzoszkielet jest testowa-
ny w różnych ośrodkach w Polsce 
od marca br. Na razie nie wiado-
mo, czy i kiedy trafi na stałe do pla-
cówek rehabilitacyjnych. Barierą 
może być cena. Koszt egzoszkiele-
tu to blisko 150 tys. dolarów. 

(MCH)

Z wojska do służby zdrowia 

W Tukanie pacjenci mogą korzy-
stać również z innego urządze-
nia do reedukacji chodu – Pare-
standu. To wynalazek zmarłego 
niedawno sądeczanina Jana Żu-
chowicza, którego historię opisy-
waliśmy już na łamach DTS. 

Więcej na ten temat znajdziesz 
na dts24.pl.

Jego nazwisko pojawia 
się systematycznie we 
wszystkich rankingach 
na najpopularniejsze, 
najbardziej niesamowite 
i największe postaci 
naszej historii.
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Bez możliwości poznanie tego świata, 
nie miałabym tak szerokiego oglądu 
na wiele spraw. Nie patrzę już w ekran 
telewizora, zachwycając się: „Wow, 
co za ludzie!”. Wiele robi się na pokaz, 
by po prostu zarabiać pieniądze, krę-
cić biznesy. 

ROZMOWA  z kryniczanką KATARZYNĄ 
KRZESZOWSKĄ, Miss Polski 2012, kan-
dydatką konkursu Miss Supranational 
2014, który już jutro (5 grudnia) odbę-
dzie się w jej rodzinnej miejscowości. 

– Przed Panią kolejne wybory, ale ciekawi 
mnie, jak Pani świat zmienił się po pierw-
szych, w 2012 roku, kiedy sięgnęła Pani 
po koronę Miss Polski?

– Mój świat został odwrócony o 180 
stopni. Zwykłe życie dziewczyny z ma-
łego miasta, studentki nabrało in-
nych kolorów. Zaczęłam podróżować, 
poznawać różnych, niezwykle inte-
resujących ludzi. To było coś niesa-
mowitego, zaskakującego, ale jedno-
cześnie szybka szkoła życia, której nie 
dają studia. Na akord musiałam do-
rosnąć, dojrzeć, stać się osobą bardzo 
odpowiedzialną. Dla mnie jest to nie-
zwykłe doświadczenie, które z jednej 
strony wiąże się z wielką przyjemno-
ścią, z drugiej – ciężką pracą. Ale nie 
żałuję żadnego kroku, który zrobi-
łam, realizując ten projekt. To jeszcze 
nie koniec… 
– Weszła Pani w środowisko showbiznesu, 
a ono nie zawsze jest przyjemne… 

– Stałam się osobą publiczną i mu-
siałam się do pewnych rzeczy dosto-
sować. Przede wszystkim dla mnie nie 
było łatwe przekroczenie bariery wy-
glądu. Wcześniej nie przywiązywa-
łam do tego aż tak wielkiej wagi. Będąc 
osobą publiczną, trzeba stale o niego 
dbać. Ważne jest bowiem to, jak czło-
wiek prezentuje się na zewnątrz, idąc 
do ludzi. Wcześniej moje życie ogra-
niczało się do kontaktów z rodziną, 
przyjaciółmi. Zwykłe, proste. Dobre, 
ale bez możliwości… bardziej. Teraz 
obracam się w zupełnie innym towa-
rzystwie, wśród innych ludzi, innej 
mentalności. 
– Ale czy to dla Pani lepiej? Pozwala na to, 
co Pani określiła słowem… bardziej? 

– Myślę, że tak. Bez możliwości 
poznanie tego świata, nie miałabym 
tak szerokiego oglądu na wiele spraw. 
Nie patrzę już w ekran telewizora, za-
chwycając się: „Wow, co za ludzie!”. 
Wiele robi się na pokaz, by po pro-
stu zarabiać pieniądze, kręcić biznesy. 
Chcąc w tym świecie funkcjonować, 

nie można zapominać o wartościach, 
z którymi się do niego wchodziło. Ja 
dzięki nowym doświadczeniom jesz-
cze mocniej przekonałam się, że rodzi-
na, miłość i zdrowie, to najważniejsze 
sprawy na świecie. A to, co widzimy 
na ekranie telewizora, często jest moc-
no przekłamane, robione tylko po to, 
by ludzie się tym zachwycali. Pozna-
łam ten świat i mogę otwarcie o tym 
mówić, tłumaczyć na przykład moim 
młodszym siostrom, które są chłon-
ne tego, co pokazują w mediach. Mnie 
taki rodzaj przekazu się nie podoba, ale 
niestety nie da się już tego zatrzymać. 
– Gdyby siostry podjęły decyzję o star-
cie w wyborach Miss, Pani odradziłaby im 
tego? 

– To byłaby ich świadoma decyzja. 
Zawsze będę je wspierać. Jeśli ich kro-
ki nie stoją w sprzeczności z warto-
ściami, mają moje poparcie. Nie mia-
łabym nic przeciwko, jeśli chciałyby 
pójść w moje ślady. 

– Mimo że środowisko, w które Pani już 
wrosła, nie zawsze jest dobre? Ono jest 
zgodne z Pani wartościami, przekonaniami? 

– To, co dzieje się w świecie show-
biznesu, nie do końca jest zgodne 
z moimi wartościami. Ale też nie muszę 
się do wszystkiego dostosowywać. Je-
śli coś mi nie pasuje, nie wchodzę w to. 
– Z czego Pani zrezygnowała, stając 
w obronie swoich przekonań? 

– Tych propozycji było napraw-
dę sporo. Na szczęście mam dobre-
go menadżera, który prowadzi Miss 
Polski dobrą drogą. Człowiek, któ-
ry wchodzi w to środowisko, nie do-
strzega zagrożeń. Kiedy zostałam Miss 
rozdzwoniły się telefony, posypały 
różnego rodzaju propozycje. Można 
się było nimi zachłysnąć. Na szczę-
ście mam człowieka przy sobie, któ-
ry zna to środowisko i mówi mi: – Ka-
sia, ta propozycja niesie za sobą takie 
konsekwencje, ta taki… 
– Przykłady? 

– Nie wiem, czy mogę o nich 
otwarcie mówić… Chcę wierzyć, że lu-
dzie są dobrzy, ale niestety niektórzy 
cwani. Wolałaby mówić o rzeczach 
dobrych. 
– W takie wielokrotnie się Pani angażowa-
ła, szczególnie uwzględniając swoje lokal-
ne środowisko. 

– Tak, bo dla mnie ważne było po-
magać ludziom z moich rodzinnych 
stron. Ktoś, kto żyje w dużym mieście, 
ma łatwiej. Choćby dostęp do specjali-
stów, leczenia jest lepszy. A tu, jeśli do-
chodzą do tego trudności finansowe, 
jest naprawdę ciężko. Jako osoba pu-
bliczna mogłam przekazać swoją ener-
gię dla dobra innych i to mnie ogrom-
nie cieszy. Taka energia często wraca 
i to jest bardzo budujące. Dlatego ser-
decznie zapraszam wszystkich kry-
niczan oraz mieszkańców sąsiednich 
miejscowości na finał Miss Supranatio-
nal. Wsparcie bliskich, przyjaciół, są-
siadów, ich obecność, doping są w ta-
kich momentach szalenie ważne i miłe. 
– Zaangażowała się Pani w pomoc nie tyl-
ko charytatywną dla kryniczan, dzięki Pani 
Krynica będzie teraz na językach całe-
go świata. Czuje się Pani bohaterką wy-
darzeń, które odbędą się 5 i 7 grudnia 
w uzdrowisku. 

– Bohaterką? To chyba przesada. Nie 
mnie to oceniać, ale w jakimś stopniu 
dzięki temu, że zostałam Miss Polski, 
Krynica zyskała. Pewnie trochę przy-
czyniłam się do tego, że Miss Suprana-
tional i Miss Polski zagoszczą w moim 
rodzinnym mieście, ale bohaterami 
tych wydarzeń jest sztab ludzi, któ-
rzy na to ciężko pracowali przez cały 
rok. Szczególnie chciałabym podkre-
ślić wspaniałą współpracę stowarzy-
szenia Humaneo z Nowego Sącza z or-
ganizatorem imprezy Nową Sceną. 
Dzięki nim w Krynicy odbędzie się, 
myślę, niezwykłe show, o którym bę-
dzie głośno. Cieszy mnie także fakt, 
że moje międzynarodowe koleżan-
ki mogły poznać Małopolskę. Z pew-
nością o pobycie w moich stronach 
będą im przypominać czerwone kora-
le otrzymane od Małopolskiego Urzę-
du Marszałkowskiego. 
– A Co Pani zyskała? Studiowała Pani gra-
fikę, teraz perspektywy zawodowe znacz-
nie się poszerzyły? Myśli Pani poważnie 
na przykład o medellingu? 

– Grafika może trochę zeszła 
na boczny tor, ale z mojej głowy nie 

wyszła. Gdy czas na to pozwala, reali-
zuję projekty graficzne. Niemniej teraz 
chcę wykorzystać dany mi czas. Mam 
szansę robić coś, dzięki czemu moja 
przyszłość może być lepsza. A do grafi-
ki zawsze mogę wrócić. Modelling? No 
cóż, ten klimat trzeba czuć i lubić to ro-
bić. Zdarza się, że pracuję jako model-
ka. To jednak rzecz chwilowa. W mo-
dellingu zmiany są szybkie, raz taka, 
raz inna twarz jest potrzebna. Wiąże się 
więc to z ciągłym bieganiem, sprawdza-
niem, chodzeniem na castingi. Szczerze 
mówiąc, nie bardzo się w tym odnajdu-
ję. Wolę małą stabilizację. 
– Kiedy skończą się wybory, czym się Pani 
zajmie? 

– Gdy skończą się wybory, wrócę 
do swoich codziennych obowiązków 
i troszkę odpocznę po ciężkim zgru-
powaniu. Mam sporo spraw do nadro-
bienia związanych z pracą i obowiąz-
kami, więc będzie to dla mnie rzecz 
pierwszorzędna. 
– Udało się Pani wziąć udział w niedziel-
nych wyborach… samorządowych? 

– Oczywiście w pierwszej turze 
wyborów wraz z całą rodziną czyn-
nie brałam udział w wyborach sa-
morządowych, ponieważ uważam, 
że jest to nasz obywatelski obowią-
zek. Niestety nie udało mi się oddać 
głosu w drugiej turze z powodu nad-
miaru obowiązków, zmiany lokalizacji 
i totalnego braku czasu. Myślę że zbli-
żające się wybory Miss Supranational 
oraz Miss Polski to kolejny przyjemny 
tym razem obowiązek dla wszystkich, 
którzy chcieliby się przyczynić do wy-
boru swojej faworytki. Głosować moż-
na na www.misssupranational.com. 
– A był czas na świętowanie swojego suk-
cesu? W sobotę, w Łodzi została Pani II Wi-
cemiss Fashion Word. 

– W Łodzi udało mi się uzyskać 
drobny sukces podczas Wielkiego Po-
kazu Mody. Nie miałyśmy jednak moż-
liwości uczcić zwycięstwa. Dziś chy-
ba wszystkie najbardziej marzymy 
o odpoczynku. I to byłoby najlepsze 
świętowanie.

Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ 

Na akord musiałam dorosnąć 

Katarzyna Krzeszowska 5 grudnia 
w Krynicy Zdroju będzie rywalizo-
wać z 70 równie pięknymi kobieta-
mi z całego świata o tytuł Miss Su-
pranational . 7 grudnia natomiast 
również w uzdrowisku odbędzie się 
jubileuszowa gala finałowa „25-le-
cie Miss Polski”.  Wszystkie kandy-
datki prezentujemy na dts24.pl.

W sobotę w Łodzi Katarzyna Krzeszowska zdobyła tytuł II Wicemiss Fashion Word

FO
T.

 A
RC

H
. H

U
M

AN
EO



www.dts24.pl – Twój tygodnik codziennie | DOBRY TYGODNIK SĄDECKI   4 grudnia 201416
REKLAMA

P R O M O C J A 
OKNA 7 KOMOROWE 
OOKNNAA 77 KOOMOOROOOWWE 

W  C E N I E W  C EE N II E 
5 KOMOROWYCH 5 KKKOMMORROWWYCCCH 

TYLKO U NASTTTYLKKO U NNASSS

OKNA DRZWI BRAMYOKNA DRZWI BRAMY
PRIME PRESTIGE

•  potrójny system uszczelnienia z uszczelką środkową idealnie chroni przed wilgocią i chłodem 

P R  O  M  O  C  J  E

www. tomexokna .p l 

2500x2100 kolor złoty dąb, orzech 
z automatem. 
2490 zł brutto VAT 8% 
z montażem

Paszyn 478
tel. 18 440 20 14, 
e-mail: biuro@tomexokna.pl

Nowy Sącz
ul. Zielona 45, tel: 018 444 11 27, 
e-mail: zielona@tomexokna.pl
ul. Jagiellońska 57, tel: 018 444 11 01, 
e-mail: jagiellonska@tomexokna.pl

Nowy Targ
ul. Kolejowa 59, 
tel. 18 264 88 59, 
e-mail: nowytarg@tomexokna.pl

Tarnów
ul. Krakowska 131, 
tel. 014 627 26 32, 
e-mail: tarnow@tomexokna.pl

Limanowa
ul. Kopernika 14, 
tel: 018 330 11 67, 
e-mail: limanowa@tomexokna.pl

Jasło
ul. Kościuszki 44, 
tel: 013 445 23 29, 
e-mail: jaslo@tomexokna.pl

Krosno
ul. Liniarska 10, tel: 013 432 39 45, 
e-mail: krosno@tomexokna.pl
Gorlice
ul. Biecka 40, tel/fax: 018 354 69 11, 
e-mail: gorlice@tomexokna.pl
Szafl ary
ul. Zakopiańska 18, tel: 018 275 40 64, 
e-mail: szafl ary@tomexokna.pl

z  tym KUPONEM –  20% RABATU NA PRODUKTY Z FIRMY PORTA KOLEKCJA PASSIVE

•  listwa podparapetowa pięciokomorowa

•  barwiona w masie ścianka profi lu w okleinach zewnętrznych to estetyka i trwałość na długie lata 

•  głębokość zabudowy 93 mm, to najszerszy system z dostępnych na rynku 
o współczynniku izolacyjności Uw=0,78W/m2K 

•  Ciepła ramka SWISSPACER w wersji HS

•  Pakiet 3-szybowy w współczynniku U=0,5W2mK

•  Cienki zgrzew

Charakterystyka
•  7 komorowy profi l klasy A z wysokogatunkowego, bezołowiowego PVC, zapewnia 

najlepszą izolacją termiczną i akustyczną oraz bezpieczeństwo użytkowania 

•  doskonałe parametry termiczne o charakterystyce 
odpowiadającej wymogom budownictwa pasywnego 

•  dostępny w 19 standardowych kolorach
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SPRAWY I  LUDZ IE .  W bazie daw-
ców szpiku rejestruje się coraz mniej 
osób, a niektórzy wycofują się ze swej 
decyzji, gdy pojawi się ich „gene-
tyczny bliźniak”, potrzebujący ra-
tunku. KATARZYNA BANACH z Nowe-
go Sącza się nie wycofała. Oddała swe 
komórki macierzyste kobiecie z Bia-
łorusi. – Pewnie wielu ludzi paraliżuje 
strach, bo istnieje błędne przekona-
nie, że komórki macierzyste są pobie-
rane z kręgosłupa. Co jest niepraw-
dą, w 80% są one pobierane z krwi 
– przekonuje w rozmowie wMediach 
studentka PWSZ w Nowym Sączu. 

 – To była przemyślana czy sponta-
niczna decyzja, żeby zarejestrować się 
w bazie potencjalny dawców szpiku?

– Rok temu byłam wolontariusz-
ką podczas festiwalu biegowego 
w Krynicy. Tam właśnie podeszłam 
do stanowiska, w którym odbywa-
ła się rejestracja. Panie dokładnie mi 
wyjaśniły, na czym polega pobra-
nie komórek macierzystych i z czym 
wiąże się bycie dawcą. Wracając 
do pytania: to była spontaniczna, ale 
przemyślana decyzja. Już wcześniej 
chciałam oddać krew, lecz albo nie 
było na to czasu, albo pojawiały się 
inne przeszkody. Dlatego postano-
wiłam się zarejestrować, kiedy była 
okazja. Stwierdziłam, że jeśli nie uda 
mi się oddać krwi, to może w taki 
sposób będę w stanie komuś pomóc.
 – Restrykcje są duże. Nie każ-
dy w końcu może zostać daw-
cą. Ty spełniałaś wszystkie konieczne 
wymagania? 

– Kwalifikowałam się w każ-
dym calu. Ale faktycznie restryk-
cje są duże. Trzeba mieć nie mniej 
niż 18 i nie więcej niż 55 lat i wa-
żyć co najmniej 50 kg. BMI nie 
może być większe niż 40. Oczywi-
ście trzeba też być zdrowym. Sam 

wymaz pobiera się poprzez włoże-
nie do buzi pałeczki, którą pociera 
się przez minutę między policzkiem 
a dziąsłem. Dawniej robiono to nie-
co inaczej. Od potencjalnego dawcy 
pobierano próbkę krwi.
– Brałaś pod uwagę, że telefon kiedyś 
zadzwoni?

– Nie zdawałam sobie sprawy, 
że zadzwoni tak szybko. Szanse 
na zostanie dawcą są bardzo małe. 
Wynoszą 1:20 000, są nawet dane, 
które mówią, że 1:1 000 000. A ja 
dostałam telefon po siedmiu miesią-
cach od dnia rejestracji. Zadzwonił 
do mnie pan Kamil z Fundacji DKMS. 
Powiedział, że jest biorca i zapytał, 
czy zgadzam się na oddanie komórek 
macierzystych. „Tak” – odpowie-
działam. To było jedyne słowo, które 
mogłam wówczas z siebie wydobyć.
– Szok?

– Wielki szok. Nogi mi drżały, 
ręce zresztą też. Nie wiedziałam, 

co powiedzieć, słuchałam tylko 
tego, co pan Kamil do mnie mówił. 
– Kim jest Twój genetyczny bliźniak?

– To 37–letnia kobieta z Biało-
rusi. Moja genetyczna siostra. Tyl-
ko tyle wiem. Kolejnych informa-
cji dotyczących jej stanu zdrowia 
będę mogła się dowiedzieć dopie-
ro po 100 dniach od przeszczepu, 
a ewentualne spotkanie jest możli-
we po dwóch latach. Każda ze stron 
musi na nie wyrazić zgodę. Ja je-
stem na „tak”, w przyszłości bar-
dzo chciałabym się z nią spotkać.
 – Czyli ta kobieta dostała już T wój 
szpik?

– Tak. Dostaje się go od razu, 
trzy do czterech dni od pobrania go 
od dawcy. Takie są procedury. Te-
raz czekam tylko na informację, czy 
komórki macierzyste się przyjmą 
i czy wróci ona do zdrowia.
 – Jak wyglądały przygotowania 
do zabiegu?

– Na trzy tygodnie przed po-
braniem komórek musiałam zro-
bić kompleksowe badania. Trwa 
to około trzech godzin, ale jesteśmy 
przebadani od stóp do głów. Jeśli 
przejdzie się je pozytywnie, moż-
na oddawać komórki. Na cztery dni 
przed zabiegiem robimy sobie za-
strzyk. Wbijamy w brzuch czynnik 
wzrostu, który powoduje, że ko-
mórki macierzyste, które znajdu-
ją się w naszych kościach, przepły-
wają do krwi i wtedy następuje ich 
pobranie. Wygląda ono mniej więcej 
tak, jak transfuzja krwi. To całkowi-
cie bezbolesny zabieg. Są tylko dwa 
wkłucia i tyle. Później tylko siedzi-
my na fotelu kilka godzin i czekamy. 
Mój zabieg przeprowadzono w Szpi-
talu Uniwersyteckim w Krakowie.
– W Twoim przypadku było to dwa razy 
po pięć godzin.

– Tak, ponieważ w pierwszym 
dniu nie udało się zebrać całego 

materiału genetycznego. Cały pro-
ces trzeba więc było powtórzyć 
drugiego dnia.
 – Czujesz się bohaterką?

– Nie czuję się bohaterką, bo nie 
zrobiłam nic heroicznego. Poświę-
ciłam tylko kilka dni swojego cza-
su, dobrą wolę i to wszystko.
 – Słyszałaś o osobach, które rejestru-
ją się w bazie dawców, a w momencie 
kiedy dzwoni telefon, ze strachu wy-
cofują się ze złożonej obietnicy?

– Nie tak dawno w telewizji sły-
szałam o kobiecie, której dwukrot-
nie odmówiono oddania komórek 
macierzystych. To bardzo przy-
kra sytuacja. Ta osoba miała szan-
sę na drugie życie, a ta nadzieja zo-
stała jej odebrana. Dlatego decyzja 
o rejestracji w bazie musi być prze-
myślana. Formularz musi być pod-
pisywany świadomie. Telefon może 
zadzwonić za pięć, dziesięć lat, 
może też w ogóle nie zadzwonić.
 – Dlaczego, Twoim zdaniem, z każdym 
rokiem w bazie dawców rejestruje się 
coraz mniej osób?

– Istnieje błędne przekonanie, 
że komórki macierzyste są pobiera-
ne z kręgosłupa. Co jest nieprawdą, 
bo istnieją dwie metody ich pobiera-
nia. W 80% są one pobierane z krwi 
obwodowej, czyli tak zwaną metodą 
aferezy. Tylko w 20% są pobierane 
z talerza kości biodrowej. Wtedy robi 
się to pod narkozą i wymaga trzy-
dniowego pobytu w szpitalu. Pew-
nie wielu ludzi paraliżuje więc strach.
 – Jeśli za kilka lat znów zadzwoni te-
lefon z wiadomością, że jest kolejna 
osoba, która potrzebuje Twojej pomo-
cy, co wtedy?

– Zrobię dokładnie to samo, 
co teraz. Warto pomagać i zachę-
cam do tego innych.

Rozmawiała MARTA TYKA
Źródło: wMediach.pl

Sądeczanka ratuje genetyczną siostrę z Białorusi 
WARTO WIEDZIEĆ
W bazie Fundacji DKMS zarejestro-
wanych jest ponad 460 tys. poten-
cjalnych dawców, z czego szacuje 
się, że ponad 2 tys. osób pocho-
dzi z Sądecczyzny. Komórki macie-
rzyste oddało już ponad tysiąc osób 
z całej Polski. Dwa lata temu dawcą 
szpiku został Rafał Górka z Nowego 
Sącza, trzy lata temu kolejna sąde-
czanka Klaudia Kalisz, w 2010 roku 
swoje komórki oddali też Aleksan-
dra Kulig i Tomasz Hebda. Do tego 
grona dołączyła niedawno wła-
śnie Kasia Banach. Ty też możesz, 
biorąc udział w akcji „Dwa wyma-
zy i do bazy”, która odbędzie się 
w sobotę i niedzielę (6–7 grudnia) 
w Wyższej Szkole Biznesu – NLU 
w Nowym Sączu w godz. 8–18.

FO
T.

 P
RY

W
AT

N
E 

AR
CH

IW
U

M
, Z

A 
W

M
ED

IA
CH

.P
L



www.dts24.pl – Twój tygodnik codziennie | DOBRY TYGODNIK SĄDECKI   4 grudnia 201418

REKLAMAREKLAMA

Raty 0% i nawet 1300 zł w prezencie!

SUPERMIKOŁAJ 
Raty 0% i nawet 1300 zł w prezencie!* 
U nas możesz łączyć promocje!

* „Prezent” w formie karty rabatowej na zakupy do wykorzystania do 24.12.2014 r., we wskazanym salonie Sony Centre. Szczegółowe warunki dotyczące realizacji 
„Prezentu” znajdują się na karcie rabatowej. Produkty dostępne w Kredycie Darmowym Sony w 10 lub 20 ratach. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania  
wynosi 0% przy całkowitym koszcie 0 zł. Promocje obowiązują w dniach 14.11–14.12.2014 r. lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły u sprzedawców.

NOWY SĄCZ / ul. Dojazdowa 20 • tel. 18 444 11 44 • pon-pt: 10-19, sob: 10-15

„Sony”, „BRAVIA” są zastrzeżonymi znakami handlowymi Sony Corporation.  Informacje zawarte w reklamie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 K.C.  
Sony Centre zastrzega sobie prawo do zmian cen podanych w reklamie. Sony Centre zastrzega sobie możliwość błędów w składzie i druku reklamy. 

Odwiedź salon Sony Centre: sony.pl/SonyCentre

Kamera Skype

Świat w 3D

Jakość 4K Ultra HD / Triluminos Display

System dźwięku Clear Audio + z Bass Reflex

Zobacz świat  
w jakości Sony 4K

Wyjątkowa siła koloru, 
kontrastu i ostrości

do 600 zł
w prezencie**

** model 49” – 500 zł w prezencie
model 55” – 400 zł w prezencie
model 65” – 600 zł w prezencie

X85 49” raty 20x 274,95 zł
(5 499 zł)

55”

65”

(5 499 zł)

raty 20x 399,95 zł
(7 999 zł)(7 999 zł)

raty 20x 599,95 zł
(11 999 zł)

W705/6 32”

42”

raty 20x 89,95 zł
(1 799 zł)(1 799 zł)

raty 20x 114,95 zł
(2 299 zł)

50”

(2 299 zł)

raty 20x 174,95 zł
(3 499 zł)

*** model 32” – 100 zł w prezencie
model 42” – 100 zł w prezencie
model 50” – 400 zł w prezencie

**

do 400 zł
w prezencie***

Live Football Mode

Procesor X-Reality Pro 

System dźwięku Clear Audio + z Bass Reflex
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BRYDŻ.  W niedzielę, w Tęgoborzy 
zakończył się 4. Turniej Brydża Spor-
towego UTOPI 2014. Zwyciężył mło-
dy krakowianin Tomasz Twaróg, który 
w pobitym polu pozostawił 75 graczy.

Najlepszym graczem z Sądecczy-
zny okazał się Ryszard Jaśkiewicz, 

który otrzymał okazały kosz pre-
zentowy od Supermarketu RAFA. 
Startujący w turnieju dwaj aktual-
ni mistrzowie Polski nie mogą za-
liczyć turnieju do udanych – zajęli 
dalsze miejsca w finale B.

Następny, V Turniej odbędzie się 
we wrześniu 2015 r. niezmiennie 

w tym samym miejscu w Hotelu Li-
twiński w Tęgoborzy. 

Partnerami turnieju byli: Woje-
wództwo Małopolskie i Małopolska 
Organizacja Turystyczna, patronat 
medialny nad zawodami sprawował 
„Dobry Tygodnik Sądecki”.

 (LZ)

REKLAMA

 

REKLAMA NA TELEBIMACH

* 9 na 10 osób zwraca uwagę na reklamę świetlną emitowaną na ekranach LED  

– skuteczność potwierdzona badaniami

PRZYCIĄGA WZROK

90% OSÓB
będących w zasięgu*

 666 460 501,  666 476 499
e-mail: biuro@ledonardo.pl
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PIŁKA NOŻNA.  Paweł Cieślicki dy-
rektorem sportowym Sandecji został 
w miejsce Jana Frohlicha. Słowak, 
czemu zresztą trudno się dziwić, pró-
bował, z lepszym lub gorszym skut-
kiem, wprowadzać do zespołu roda-
ków. 59–letni przedsiębiorca z Barcic 
pomógł natomiast sprowadzić na Ki-
lińskiego Kameruńczyka. 

Z tym, że nie jest to Kameruń-
czyk, jakich menadżerowie ob-
wożą po Europie w ilościach hur-
towych. Fakt, że Armand Ella Ken 
poważne piłkarskie szlify zbierał 
w słynnej szkółce Barcelony La Ma-
sia (w latach 2005–2011), był naj-
lepszą rekomendacją. Kameruń-
czyk przyszedł do Sandecji z Karpat 
Lwów, a po drodze nie chciał go je-
den z klubów węgierskich. Ukraiń-
ski trop potwierdza tylko, że to Pa-
weł Cieślicki był głównym sprawcą 
tego, że talent wychowanka Barce-
lony mogą podziwiać sądeccy kibi-
ce. Paweł Cieślicki swoje kontakty 
sportowe zawdzięcza kontaktom 
biznesowym.

Społecznej, jak wieść gminna 
niesie, pracy na rzecz Sandecji pod-
jął się za namową prezesa Andrze-
ja Danka. Ma pomóc w pozyski-
waniu sponsorów, ale w jego gestii 
będzie również podniesienie war-
tości sportowej drużyny. To na razie 
udało się pierwszorzędnie. Pierw-
szym jego ruchem było właśnie 
sprowadzenie Armanda Ella Kena. 
Czy prezes Barciczanki będzie miał 
nosa do piłkarzy tak jak do bizne-
su. Niewątpliwie świeże spojrzenie 
na sprawy i nowe kontakty Sande-
cji się bardzo przydadzą. Nowy dy-
rektor MKS Sandecja związany jest 

z piłką nożną od wielu lat. W mło-
dości był zawodnikiem podsądec-
kich klubów LZS Barcice, Poprad 
Rytro oraz Sokół Stary Sącz, nato-
miast później zajmował się szko-
leniem młodzieży oraz seniorów 
w rodzinnych Barcicach. Z ukra-
ińskim rynkiem piłkarskim zwią-
zany jest również przez fakt, że Lu-
dowy Klub Sportowy Barciczanka, 
którego jest dalej prezesem, po-
czątkiem ubiegłego roku podpisał 
porozumienie o współpracy z Po-
gonią Lwów. Tradycje zespołu się-
gają 1904 r., a reaktywowano go 
w 2009 r.

Armand Ella Ken znów błysnął 
w meczu z Arką Gdynia. Sandecja 
wygrała 3:1, a Kameruńczyk zdo-
był jednego gola. Szybkość, kapi-
talna technika użytkowa, przegląd 
pola – aż trudno uwierzyć, że 21–
letniego skrzydłowego Hiszpanie 
puścili w świat. Nawet gdyby nie 
znalazł się w ścisłej kadrze FC Bar-
celony, to przecież z pocałowaniem 

ręki wzięłaby go większość klubów 
z każdej ligi wielkiej piątki: Nie-
miec, Anglii, Włoch, Francji czy 
Hiszpanii. Na przeszkodzie pod-
boju Europy stanęła ciężka kontu-
zja kolana. Los chciał, że to Polska, 
a ściślej Sandecja jest miejscem, 
gdzie wraca do wysokiej formy. 
Ken ma jeszcze jedną zaletę. Naj-
bardziej liczy się dla niego zespół. 
Powtarza tylko że, „ważniejsze niż 
moje gole są trzy punkty”, „cały 
zespół pracował bardzo ciężko”. 
To w dużej mierze dzięki skrom-
nemu Kameruńczykowi Sandecja 
wygrała ostatnie dwa mecze w tej 
rundzie i mogła bez wstydu scho-
dzić z boiska, a teraz spokojnie my-
śli o przygotowaniach zimowych. 
W spotkaniach ze Stomilem Olsz-
tyn, GKS–em Tychy i Arką Gdynia 
Armand Ella Ken zagrał 194 minu-
ty i strzelił trzy gole. Na półmetku 
rozgrywek podopieczni Piotra Sta-
cha zajmują 10. miejsce z 23 punk-
tami na koncie. (BOG)

Dobry finisz Sandecji i Kena
Plan zimowych sparingów:

• 24 stycznia – Siarka Tarnobrzeg

• 31 stycznia – Okocimski KS 

Brzesko

•  4 lutego – Termalica Bruk–Bet 

Nieciecza

•  7 lutego – Podbeskidzie 

Bielsko–Biała

• 10 lutego – Rozwój Katowice

• 14 lutego – GKS Tychy

• 18 lutego – Partizán Bardejov

• 21 lutego – Puszcza Niepołomice

• 25 lutego – Zagłębie Sosnowiec

• 28 lutego – Limanovia Limanowa
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Mistrzów zostawili w tyle

Na podium zwycięzca UTOPI 2014 Tomasz Twaróg oraz Ryszard Cieślik 
(II miejsce) i Przemysław Zawda (III miejsce), a także Piotr Litwiński
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