www.dts24.pl

NOWY SĄCZ | LIMANOWA | GORLICE | KRYNICA | MUSZYNA | PIWNICZNA | STARY SĄCZ | MSZANA DOLNA | GRYBÓW | BOBOWA | BIECZ

R

E

K

GAZETA
BEZPŁATNA
Nr 49 (111),
13 grudnia 2012

Nakład 14 000

L

A

M

A

PRZY
JMUJ
EMY
ZAMÓ
NA TR WIENIA
„Euro - Bary” Nowy Sącz:
AD
POTR
ul. Lwowska 56, tel. 18/449 14 96
AWY YCYJNE
ŚWIĄ
ul. Jagiellońska 31, tel. 18/443 66 91
TECZ
ul. Franciszkańska 7, tel. 18/443 89 77
NE
ul. Wiśniowieckiego 129 (Zajazd Ostoya), tel. 18/542 44 20

UBEZPIECZAJĄC SIĘ U NAS WSPIERASZ

STOWARZYSZENIE GNIAZDO

Kancelaria Ubezpieczeń Marek Sekuła

tel. 18 547 60 88, 18 442 30 41 www.ubezpieczenia.sacz.pl

POŻYCZKI 30’tki

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

668 930 302
www.daiglob-ﬁnance.pl

Wszystkim naszym Klientom
życzymy smacznych
Świąt Bożego Narodzenia,
szczęśliwego 2013 Roku

Salon sprzedaży
ul. Zielona 45
33–300 Nowy Sącz
tel/fax 18 444 11 27
GORLICE ul. Biecka 40
tel/fax 18 354 69 11

33–300 Nowy Sącz
ul. Jagiellońska 57
tel/fax 18 444 11 01
LIMANOWA ul.Kopernika 14
tel/fax 18 330 11 67.

JESTEģMY JEDYNYM SUPERMARKETEM Z WáASNYM ROZBIOREM I WďDZARNIĊ

Specjalne zamówienia pod numerem tel. 18 449 52 60

Dołącz do nas na facebooku - kliknij „Lubię To!” szukaj nas pod hasłem „Intermarche Nowy Sącz”
C.H. EUROPA II. Nowy Sacz, ul. Nawojowska 1, godz. otwarcia: pon.-piątek 7.30 - 21.00, sob.7.30 - 20.30, niedz. 9.00 - 18.30
17-21 GRUDNIA (PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK) - 7:30 - 23:00,
22 GRUDNIA (SOBOTA) - 7:30 - 22:30
23 GRUDNIA (NIEDZIELA) - 9:00 - 20:30,
24 GRUDNIA (PONIEDZIAŁEK) - 7:30 - 16:00

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

WA R TO W I E D Z I E Ć

Bezpłatny angielski w sądeckiej bibliotece
Dzieci w wieku 8–12 lat w Oddziale dla Dzieci Sądeckiej Biblioteki Publicznej mogą bezpłatnie
dwa razy w tygodniu uczyć się
angielskiego. Rusza kolejna edycja bezpłatnego, komputerowego kursu FunEnglish.pl. Dorośli
również mogą skorzystać z bezpłatnych zajęć angielski123.pl
w SBP przy ul. Szujskiego.
Kurs FunEnglish łączy naukę
i zabawę – składa się z kilkuset
gier, piosenek karaoke, filmów,
fotolekcji i ćwiczeń. Dzieci korzystają z niego samodzielnie – potrzebny jest im tylko komputer
z dostępem do internetu.
– By zapisać się na kurs, wystarczy przyjść do biblioteki.
Wówczas zostaną ustalone terminy – zależą one od uczestnika i oczywiście wolnych godzin.
Jednorazowo w tym samym czasie możemy przyjąć trzy osoby, bo dysponujemy na cele
kursu trzema stanowiskami

Mikołaj zawiódł bliźniaków
DT S C Z Y T E L N I KÓW. Pan Andrzej
Nowak chciał zrobić przyjemność
swoim wnukom i zabrać na spotkanie z św. Mikołajem, organizowane przez zarząd osiedla Barskie
w Nowym Sączu. Ogłoszenia wywieszone na osiedlu informowało o „spotkaniu mikołajowym oraz
podarunkach od św. Mikołaja”.
– Jakież było moje rozczarowanie,
gdy przyszedłem z moimi 5–letnimi
wnukami–bliźniakami na miejsce
i dowiedziałem się, że dzieci paczki nie dostaną, bo wcześniej nie zostały zgłoszone do akcji. Ogłoszenie
nic na ten temat nie mówiło. Moje
rozczarowanie to nic w porównaniu
z zawodem dziecięcym. Bo niby jak
wytłumaczyć chłopcom, że Mikołaj
nie da im prezentu? Wolałem z nimi
wyjść ze spotkania, by nie narazić
na większy żal – opowiada mieszkaniec osiedla, dodając, że ogłoszenie powinno precyzować zasady
uczestnictwa w spotkaniu.
– Zostałem wprowadzony
w błąd i z atrakcji, jaką chciałem
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zapewnić wnukom, wyszły nici
– mówi.
Przewodniczący osiedla Barskie Mieczysław Gwiżdż spotkania mikołajowe organizuje – jak
wylicza – od 25 lat. Zarząd tupuje
dzieci z rodzin ubogich i przygotowuje dla nich paczki.
– Do tej pory nikt nie zgłaszał
pretensji. Mieszkańcy, wydawało mi się, wiedzą w czym rzecz.
Na ogłoszeniu niezręcznie zamieścić informację „spotkanie mikołajowe dla dzieci z rodzin ubogich
i dysfunkcyjnych” – mówi Mieczysław Gwiżdż, wyraźnie zdenerwowany zaistniałą sytuacją.
– Jak tu się nie zdenerwować.
Moim celem zawsze jest pomoc
innym. Pozostaje nic nie robić, by
nikt nie miał pretensji. Przykro
mi, że tak wyszło. Nie jestem jednak Onasisem, by uszczęśliwić
wszystkich. Może, gdyby ten pan
nie wyszedł, coś na pewno udałoby
się szybko zorganizować. W końcu
to Mikołaj – dodaje Gwiżdż.
(OSZ)

komputerowymi. Dotyczy to zarówno SBP, jak i oddziału dla dzieci – informuje SBP.
Z kursu FunEnglish.pl w SBP
Oddziale dla Dzieci skorzystało do tej pory 40 dzieci. Kurs
składa się z sześciu bloków podzielonych na 11 podrozdziałów.
W skład każdego podrozdziału
wchodzi gra edukacyjna, krótki
film, piosenka karaoke i „foto–
lekcja” oraz ponad 20 ćwiczeń.
Po przejściu przez wszystkie bloki dziecko zapozna się z prawie
tysiącem zwrotów przydatnych
w 90 proc. sytuacji komunikacyjnych. Cały kurs zajmuje około dziewięciu miesięcy.
Biblioteka otrzymała dostęp
do kursu bezpłatnie, dzięki udziałowi w projekcie „FunEnglish
w bibliotece”. Kurs FunEnglish.pl,
a także kurs angielskiego dla dorosłych angielski123.pl, bezpłatnie oferuje wszystkim bibliotekom publicznym firma Funmedia.

SMS

Co głupi potrafi
Wtajemniczeni mawiają, że na trzeźwo każdy głupi potrafi prowadzić samochód. Jeden z sądeckich
kursantów nauki jazdy tak sobie wziął do serce to pijackie porzekadło, że odważnie wsiadł za kierownicę elki „po kieliszku”. Efekt? Stracił prawo do kierowania pojazdem, zanim je nabył. 29–latek
został zatrzymany do rutynowej kontroli przez policję. Alkomat wykazał u niego blisko promil alkoholu w organizmie. Inne porzekadło głosi, że za głupotę się płaci i to podwójnie. W tym wypadku
za „odwagę” kursanta przyjdzie zapłacić także jego instruktorowi. A myśleliśmy, że poznaliśmy już
wszelkie odmiany ludzkiej głupoty. Błądziliśmy.
(DRI)

OGŁOSZENIA DROBNE
Żaluzje, rolety, markizy, produkcja,
montaż. Tel. 696 027 993
Brykiet drzewny – producent.
Tel. 503 313 788, 18/441 76 89
CHOINKI żywe, cięte, jodła kaukaska.
504 510 354, 18/443 22 31.
Dąbrowa 153.
Do wynajęcia lokal o pow. 30m2,
parter z witryną, wc. N.Sącz ok.
200m od Rynku. Tel. 504 032 487

Wydawca: Wydawnictwo DOBRE Sp. z o.o.
33–300 Nowy Sącz, ul. Żywiecka 25. ISSN 2082–209X
Redakcja:„Dobry Tygodnik Sądecki”, tel. 18 544 64 41, tel./fax. 18 544 64 40
Prezes Zarządu: Wojciech Molendowicz w.molendowicz@dts24.pl
Redaktor naczelna: Katarzyna Gajdosz, kgajdosz@wp.pl, k.gajdosz@dts24.pl. tel. 785 340 411
Redaktor senior: Jerzy Wideł.
Dyrektor Biura Reklam i Ogłoszeń: Irena Legutko i.legutko@dts24.pl.
Koordynator Biura Wydawnictwa: Bożena Baran redakcja@dts24.pl
Dyrektor ds kolportażu: Mateusz Węglowski. tel. 721 066 993
Skład: dOtgraf.
Druk: Polskapresse Oddział Poligrafia Drukarnia Sosnowiec.

A

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

Małopolski Ośrodek Ruchu
Drogowego w Nowym Sączu
ul. 29 listopada 10
33-300 Nowy Sącz
www.mord.pl
tel. /18/ 449 08 80, fax 449 08 81
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TRADYCJA Z AROMATEM POMARAŃCZY
– Jakie jest pierwsze Pani skojarzenie
ze świętami Bożego Narodzenia?
– Zapach pomarańczy. Byłam wychowywana w czasach, kiedy cytrusy były rzucane do sklepów dwa razy do roku. Zawsze pod choinkę mój dziadziuś przynosił
pomarańcze i ich piękny aromat roznosił
się w domu. Teraz ten zapach towarzyszy
mi nadal – robię piękne ozdoby na stół
z orzechów i pomarańczy, w które wbijam
goździki, tworząc różne wzorki.
Jolanta Bugajska R O Z M AW I A z E WĄ WAC H OW I C Z – Miss Świata i kulinarną mistrzynią – nie tylko o świątecznych smakach, jakie
królują na jej wigilijnym stole.
C Z Y TA J Z A T Y D Z I E Ń W Ś W I ĄT E C Z N Y M W Y DA N I U DT S
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WYBORY MISS

TO NIE PRZELEWKI

- Konkurs wymagał ode mnie wysiłku, poświęcenia czasu, rezygnacji z niektórych zajęć. Musiałam być pewna, że nie zostanę sama, że moja rodzina, przyjaciele, którzy tak mocno namawiali mnie na udział w konkursie, będą przy mnie
do końca i mogę liczyć na ich wsparcie. Chciałam tę decyzję przemyśleć. Przeczytałam dokładnie umowę, przeanalizowałam, ile czeka mnie pracy, co mogę
zyskać. To była próba. Dziś nie żałuję tej decyzji.
R O Z M OWA z Katarzyną Krzeszowską, kryniczanką, która sięgnęła po koronę Miss Polski L str. 7
Wywiad z Katarzyną Krzeszowską oglądaj również na L www.malopolskie.tv
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www.farbol.pl
• FARBY (dachy,
elewacje, wnętrza)
• KLEJE
• SILIKONY, PIANY budowlane
• IMPREGNATY (drewno,
kamień, ceramika)
MIESZALNIK FARB I TYNKÓW

• akrylowych,
• silikonowych,
• mozaikowych

Nowy Sącz, ul. Żółkiewskiego 21,
tel. 18 443 64 37
Nowy Sącz, ul. Kochanowskiego 2,
tel. 18 448 83 72

SUPER ŚWIĄTECZNA PROMOCJA
A
KUPUJĄC OPRAWKĘ POWYŻEJ 300 ZŁ
KOMPLET SZKIEŁ Z ANTYREFLEKSEM GRATIS!
A POWYŻEJ 150 ZŁ KOMPLET SZKIEŁ
Z UTWARDZENIEM GRATIS!
OKULARY PRZECIWSŁONECZNE RABAT 40%
INNE PROMOCJE
www.inter-optica.com

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

Wojciech Molendowicz

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

Tylu zabawnych opowieści o współczesnym Nowym Sączu i jego mieszkańcach
jeszcze nikt nie zgromadził w jednym miejscu. Mniej i bardziej znani sądeczanie,
od strony z jakiej ich dotychczas nie znałeś. Żartobliwie i nostalgicznie, pikantnie
i w sosie własnym. 200 stron lektury, od której nie będziesz się mógł oderwać.
Szukaj m.in. w Empiku w Centrum Handlowym Europa II.
O G ŁO S Z E N I E W Ł A S N E W Y DAWC Y
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Ważny temat

Śmieci zdrożeją nawet dwukrotnie
Opłaty za wywóz śmieci wzrosną o kilkadziesiąt procent, jeśli nie
dwukrotnie. W Nowym Sączu jedna osoba zapłaci od 10,27 zł do 12,84
zł na miesiąc, pięcioosobowa rodzina – 51,41 zł lub 64,22 zł, w zależności od tego, czy oddzielają surowce
wtórne. Ale stawki mogą być dużo
wyższe, jeśli rodzina należy do czyściochów i zużywa dużo… wody.
Od tego zależą bowiem opłaty.
Nowa ustawa śmieciowa nałożyła na gminy obowiązek odbierania
odpadów komunalnych oraz ustalenia opłat ze te usługi. System zacznie
działać 1 lipca 2013 r. W Nowym Sączu radni za podstawę obliczania
stawek przyjęli ilość wody zużywanej w każdej nieruchomości. Podzielono opłaty na dwa rodzaje – mniej
zapłacą rzecz jasna ci, którzy segregują odpady (na te ulegające biodegradacji, na odpady zielone, papier,
szkło, metal, tworzywa sztuczne
i opakowania wielomateriałowe oraz
odpady powstające nieregularnie,
np. wielkogabarytowe, zużyte opony, przeterminowane chemikalia).
Ci zapłacą 3,57 zł za metr sześcienny zużytej wody. Natomiast stawka za odpady komunalne zmieszane
wynosić ma 4,46 zł/m sześc. zużytej
wody. Takie stawki obliczyła spółka Karstans, której magistrat zlecił
to zadanie.
Przyjęto, że średnio każdy sądeczanin zużywa 2,88 m sześc. na miesiąc i to jest współczynnik używany do ustalenia stawek. Wedle tego

Stawki obliczone przez firmę Karstans dla Nowego
Sącza, w oparciu o ilość zużytej wody w danej
nieruchomości:
X za odpady zbierane selektywnie tj. odrębnie zbierane przez właściciela
nieruchomości odpady ulegające biodegradacji, odpady zielone, odpady papieru, odpady szkła, odpady metali, odpady tworzyw sztucznych
i opakowania wielomateriałowe oraz odpady powstające nieregularnie
np. odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, przeterminowane chemikalia – 3,57 zł/m3 zużytej wody z danej nieruchomości,
X za odpady komunalne zmieszane – 4,46 zł/m3 zużytej wody z danej
nieruchomości.
Średnie zużycie wody na jedną osobę w Nowym Sączu zostało wyliczone na 2,88 m3 na osobę na miesiąc, co oznacza, że każda osoba za wywóz śmieci segregowanych zapłaciłaby 10,28 zł, a zmieszanych – 12,85
zł. Rodzina pięcioosobowa zużywa, wedle tych założeń, 14.40 m3 wody
w ciągu miesiąca, więc za odpady selekcjonowane zapłaciłaby: 14,40 x
3,57 = 51.41 zł. A za zmieszane: 14,40 x 4,46 = 64,22 zł.

założenia, pięć osób zużywa 14,40 m
sześc. wody. Mnożąc to przez 3,57 za
m sześc. wody dla rodzin segregujących odpady, wychodzi miesięcznie
51,41 zł. Dla wyrzucających wszystko do jednego kosza – 64,22 zł (4,46
zł za m sześc.). Przeliczając opłaty
na jedną osobę, to za śmieci zbierane selektywnie wychodzi 10,27 zł
na miesiąc, a za zmieszane – 12,84 zł.
Opłaty mogą być jednak niższe
lub też znacznie wyższe. Jeśli właściciel ma opomiarowane zużycie
wody, pod uwagę będzie brane jej
rzeczywiste wykorzystanie. Jeśli
wyniesie w pięcioosobowej rodzinie
np. 20 m sześc. na miesiąc, to opłata

Stawki opłat za pojemniki dla właścicieli nieruchomości
niezamieszkałych, gdzie jednak powstają odpady komunalne
(m.in. placówki oświatowe, obiekty handlowe, urzędy, podmioty
prowadzące działalność gospodarczą, lokale gastronomiczne)
według kalkulacji spółki Kartans:
X pojemnik 120 litrów: za odpady zbierane selektywnie 10,93 zł, a za komunalne zmieszane – 13,67 zł za opróżnienie;
X pojemnik 240 litrów: odpowiednio 21,35 i 26,69 zł za opróżnienie;
X pojemnik 1100 litrów: 81,25 zł i 101,57 zł;
X pojemnik 7000 litrów: 441,65 zł i 552,07 zł/opróżnienie.
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PROMOCJA ŚWIĄTECZNA
od 6 – 31 grudnia 2012 r.
• Szkła z powłoką antyrefleksjną
do komputera i jazdy samochodem

- 30 proc. rabatu
• Super cena soczewek progresywnych
renomowanych firm - jedna para
na wszystkie odległości - tylko 380 zł
• Upominek od firmy !
• BEZPŁATNE

BADANIE
OSTROŚCI WZROKU !!!

• zgłoszenia telefoniczne

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

automatycznie wzrośnie do 71,40 zł,
zaś jeśli mieszkańcy zużyją tylko 12
m sześc., to wyniesie 42,84 zł.
Stawki za metr kwadratowy nie
są jeszcze przesądzone – radni Nowego Sącza uchwalą je do końca
roku. Mogą okazać się niższe od proponowanych, jeśli takie ceny firmy
zaproponują w przetargach na to zadanie, jakie ogłosi miasto. Ale prognozy wyższych opłaty i sposób ich
wyliczenia już budzą emocje.
– Za PRL nie było wodomierzy
w Nowym Sączu, ryczałt wynosił
pięć kubików wody na osobę. Wtedy podawano, że to utrzymanie minimalnego poziomu higieny – tak
Adam Orzechowski, sądecki antykwariusz i monarchista, wyśmiewał w programie RTK „Nasze trzy
grosze” przelicznik zużycia 2,88 m
sześc. wody na osobę. Choć zdaniem
Kazimierza Fałowskiego, historyka sztuki i fotografa, biedny emeryt

akurat wygrałby na takim naliczaniu opłat, bo zużywa mało wody,
może nawet mniej niż 2 m sześc.
– Emeryt zapłaci trochę ponad 10
zł. Ale w tej chwili płaci od 3 do 9,5
zł na Wólkach, gdzie opłaty są najwyższe – wyliczał jednak Orzechowski, co jasno pokazuje, że opłaty za śmieci dla niektórych mogą
wzrosnąć nawet o 100 procent. Monarchista nie wierzy też, że mniejsze
zużycie wody obniży opłaty za wywóz odpadów: – Bzdura! Za śmieci musi wpłynąć konkretna kwota.
Jeśli spadnie zużycie wody, to ceny
za śmieci pójdą do góry. To jest forma podatku.
Faktycznie, opłata za gospodarowanie odpadami traktowana jest jak

podatek. Każdy właściciel nieruchomości będzie musiał złożyć w Urzędzie Miasta deklarację, jak podatkową, w której samodzielnie dokona
wyliczenia miesięcznej opłaty. Jeśli nie zapłaci, będzie ścigany jak za
niezapłacony podatek.
Obowiązkiem każdego właściciela nieruchomości będzie też
wyposażenie budynku w pojemniki do zbierania odpadów w liczbie stosownej do tego, ile osób
tam mieszka. Jak się przewiduje,
w domku jednorodzinnym będą
musiały się znajdować co najmniej dwa pojemniki: na odpady niesegregowane i na ulegające
biodegradacji.
(BEN)

Zalety i wady metod naliczania opłaty przedstawione
w opracowaniu Karstans Sp. z o.o. dla Nowego Sącza:

ZALETY

WADY

Opłata naliczana
od liczby
mieszkańców

Opłata naliczana od
zużycia wody (przyjęta
przez miasto Nowy Sącz)

X Prostota wdrożenia
i niskie koszty tej
operacji
X Początkowo silny
wzrost ilości surowców
wtórnych

X Silny wzrost przychodów
z tytułu eliminacji strat
X Indywidualny szacunek
ilościowy wytwarzanych
odpadów
X Uwzględnienie dynamiki
wytwarzania
X Najlepsza baza dla
systemu opłaty taryfowej

X Łatwa manipulacja
liczbą mieszkańców
X Niemożliwe określenie
indywidualnej ilości
wytworzonych
odpadów
X Silny wzrost stawek
– rekompensata
wysokich strat

X Stosunkowo wysokie
koszty wdrożenia
X Początkowo możliwy
opór społeczny z obawy
przed „nowym”

Nie chcą mieszkać w … piekle
– Dzisiaj ludzie są świadomi, poszukujący choćby znaczenia nazwy
swojego osiedla – mówi Stanisław
Markowicz, przewodniczący osiedla Kaduk w Nowym Sączu. – Dlatego z woli mieszkańców zwołałem
zebranie, by przedyskutować możliwości zmiany nazwy osiedla. Ten
problem nabrzmiewał od dłuższego czasu, więc nadszedł moment,
by podjąć stosowne kroki. Niektórym mieszkańcom Kaduk kojarzy się
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z szatanem, piekłem i stąd wnioski,
by zmienić nazwę.
Podczas spotkania osiedlowego
podjęto decyzje, by zasięgnąć opinii biura prawnego Urzędu Miasta,
co do możliwości zmiany nazwy
np. na Grunwald. Przewodniczący Markowicz zwróci się też do historyków, by przeprowadzili kwerendę w archiwach i odpowiedzieli
na pytanie skąd się wziął Kaduk
w Nowym Sączu.

Sprawa dla mieszkańców osiedla
jest kwestią prestiżową i ambicjonalną, gdyż zdaniem wielu nie wiadomo kto i dlaczego w przeszłości tzw.
Dąbrówkę Niemiecką stanowiącą zaledwie jedną piątą dzisiejszego osiedla „przechrzcił”, jak to mówi Stanisław Markowicz na Kaduk, skoro
główną osią dzielnicy jest główna
ulica Grunwaldzka. Oto jest pytanie, czy Kaduk (szatan, piekło) stanie się Grunwaldem?
(YES)

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW

profesjonalne przeglądy techniczne
NOWY SĄCZ ul. Papieska 11a 18 440 46 15
GOŁKOWICE DOLNE 181
18 440 75 74
diagnostyka, autogaz, geometria 3D,autoserwis, wulkanizacja
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Pomieszczenia gotowe, dyspozytornia w Tarnowie
Jeszcze w tym roku sądeccy strażacy przeprowadzą się do nowo
wybudowanego obiektu PSP przy
ul. Witosa. W planach budowy zostało uwzględnione również pomieszczenie dla dyspozytorni medycznej pogotowia ratunkowego.
Decyzją wojewody pozostanie puste. Dlaczego?
Działania ratunkowe mają być bowiem kierowane od 17 grudnia
z nowo wybudowanej dyspozytorni w Tarnowie. Inwestycja pochłonęła dwa miliony złotych. Budowa sądeckiej strażnicy – 22 mln zł.
– To marnotrawstwo pieniędzy
– mówi Krzysztof Olejnik, rzecznik
prasowy Pogotowia Ratunkowego
w Nowym Sączu. – Mamy gotowy
budynek, wystarczyło tylko zaadaptować pomieszczenia. Koszty
eksploatacji byłyby tutaj mniejsze.
Tymczasem w Tarnowie wydano
niepotrzebnie pieniądze na ekstra budynek i dojdą jeszcze koszty jego utrzymania.
Wojewoda Jerzy Miller uznał
jednak, że przedstawiona przez
strażaków powierzchnia w budynku PSP w Nowym Sączu do ewentualnego zagospodarowania pod
dyspozytornię medyczną jest
niewystarczająca.
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– W Tarnowie zdecydowano
się wybudować w tym celu nowy
obiekt – podkreślał wojewoda.
Rzecznik sądeckiego pogotowia
ratunkowego uważa, że nic nie stoi
na przeszkodzie, aby w Małopolsce
działały trzy dyspozytornie medyczne. Jedna w Nowym Sączu, gdzie obsługiwano by trzy powiaty: nowosądecki, limanowski i gorlicki.
– Dyspozytorzy w Tarnowie
ze względu na brak znajomości terenu mogą mieć problemy z lokalizacją miejsca, skąd wzywana jest
pomoc – mówi rzecznik. – Nazwy
miejscowości się dublują, mieszkańcy posługują się też potocznymi określeniami. Tarnowski dyspozytor może się łatwo pomylić,
wówczas pomoc może dojechać za
późno. Pierwszymi ofiarami będą
pacjenci, a następnie zespoły ratownicze. To może skończyć się zarzutami karnymi.
– Nie jest ideą, aby dyspozytorni
było w województwie coraz więcej.
Celem jest centralizacja. Będą więc
działać dwie: w Krakowie i Tarnowie – ucina dyskusję Monika Frenkiel, rzecznik prasowy wojewody
małopolskiego.
Z taką decyzją nie mogą pogodzić
się jednak samorządy, które partycypowały w kosztach budowy nowej

siedziby straży pożarnej w Nowym
Sączu, a jej umowa zawierała plany
stworzenia dyspozytorni.
– Decyzję o budowie dyspozytorni w Tarnowie podjęto dopiero na początku tego roku, choć
wiadomo było, że w Nowym Sączu
rośnie strażnica. Podczas jej wizytowania wojewoda poproszony o wyjaśnienie sprawy, powiedział, że dyspozytorni tu nie będzie,
bo strażacy woleli mieć salę gimnastyczną – opowiada Józef Zygmunt, dyrektor sądeckiego pogotowia. – Tymczasem okazuje się,
że była oficjalna deklaracja komendanta głównego gen. Wiesława Leśniekiewicza o możliwości przeznaczenia powierzchni 250 m kw.
strażnicy na dyspozytornię. Sądzę, że decyzja, jaka zapadła w tej
sprawie prędzej czy później odbije się na systemie bezpieczeństwa.
Temat powróci. Tylko jakim kosztem? – pyta Józef Zygmunt.
Według nowego systemu ratownictwa medycznego na jedno stanowisko dyspozytorskie ma
przypadać średnio 200 tysięcy mieszkańców. Krakowskie Pogotowie Ratunkowe będzie dysponowało ponad
70 zespołami ratownictwa medycznego. Dyspozytornia w Tarnowie będzie obsługiwać 37 zespołów. (MK)

Pomnik Armii Czerwonej
zniknie z Alei Wolności
Od wielu lat wzbudzał kontrowersje. Teraz ma zostać rozebrany.
Wojewoda małopolski Jerzy Miller poinformował, iż zdecydował
o rozpoczęciu procedury przeniesienia szczątków żołnierzy radzieckich i pomnika Armii Czerwonej z Alei Wolności w Nowym
Sączu na cmentarz komunalny
przy ulicy Rejtana.
Wiadomość o demontażu pomnika szczególnie ucieszyła organizacje kombatanckie
i historyczne, które od dawna o to zabiegały. 20 lat temu
Rada Miasta Nowego Sącza podjęła uchwałę o rozbiórce pomnika, której kolejni prezydenci nie
wykonali. Były apele w tej sprawie i pikiety protestacyjne.
– To dobra wiadomość, nareszcie zwyciężył zdrowy rozsądek nad emocjami – mówi
Leszek Zakrzewski, prezes oddziału Polskiego Towarzystwa
Historycznego w Nowym Sączu. – To pomnik symbolizujący dominację sowiecką nad Polską po II wojnie. Sławi on wrogą
armię, która była przyczyną

wielu zbrodni i nieszczęść narodu polskiego. Dlatego należy
go rozebrać i udokumentować,
ale tylko po to, aby ostrzegał
przed przeszłością.
Obecny na krakowskiej konferencji prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak poinformował, że z trudem przyjmuje
tę decyzję.
– Nie jestem z tej decyzji
zadowolony. Przez likwidację pomnika nie zlikwidujemy
tej części historii – powiedział.
– Wiemy, czym była władza
sowiecka, ale to nie oznacza,
że przez takie działania wymażemy ją z pamięci.
Jeszcze nie wiadomo, kiedy
nastąpi demontaż pomnika. Wojewoda Jerzy Miller poinformował, że może to być długotrwały
proces, a groby żołnierzy muszą zostać przeniesione z należytą czcią, by nie urazić Rosjan.
Pomnik postawiono tuż
po zakończeniu II wojny światowej. Rok później został wysadzony przez Armię Krajową. Komuniści go na nowo odbudowali.
MONIKA CHROBAK
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Sprawy i ludzie

Wybory Miss to nie przelewki
– Jakie to uczucie zostać okrzykniętą
najpiękniejszą kobietą w Polsce?
– Duże zaskoczenie i poczucie
ogromnej odpowiedzialności. Dopiero zaczyna do mnie docierać,
jakie zadania stoją teraz przede
mną. Skończyła się zabawa, rozpocznie się ciężka praca.
– Gdy zdobyła Pani tytuł Miss Małopolski, zastanawiała się Pani nad rezygnacją z dalszego etapu w konkursie. Co było powodem?
– Już wtedy zrozumiałam,
że to nie przelewki. Konkurs wymagał ode mnie wysiłku, poświęcenia czasu, rezygnacji z niektórych zajęć. Musiałam być pewna,
że nie zostanę sama, że moja rodzina, przyjaciele, którzy tak mocno
namawiali mnie na udział w konkursie, będą przy mnie do końca i mogę liczyć na ich wsparcie.
Chciałam tę decyzję przemyśleć.
Przeczytałam dokładnie umowę,
przeanalizowałam, ile czeka mnie
pracy, co mogę zyskać. To była
próba. Dziś nie żałuję tej decyzji.
– Wciąż wśród wielu panuje przekonanie, że wybory Miss to tak
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FOT. ANDRZEJ GULEWICZ MALOPOLSKIE.TV

R O Z M OWA z Katarzyną Krzeszowską, kryniczanką, która sięgnęła
po koronę Miss Polski

naprawdę konkurs próżności. Z próżności zgłosiła się Pani do konkursu?
– Często spotykałam się z takim stereotypowym myśleniem.
Zresztą sama miałam takie zdanie
o wyborach Miss i dziewczynach,
które w nich startują. Namówiona przez przyjaciół, postanowiłam sama to sprawdzić. Poznałam podczas konkursu wspaniałe

dziewczyny, nawiązałam przyjaźnie, które wiem, że warto pielęgnować. Nie potrafię powiedzieć,
jak wyglądają inne konkursy piękności, ale organizatorzy Miss Polski potrafią wybrać perełki. Kobiety wykształcone, które nie tylko
ładnie się prezentują, ale również
mają coś do powiedzenia.
– Co może Pani powiedzieć o sobie
po konkursie?
– Na pewno zyskałam więcej pewności siebie. Chciałabym,
kiedy jest już po, by wytknięto mi teraz moje błędy. Przede
mną ciężka praca, by przygotować się do sierpniowych wyborów MissWorld.
– A co Pani ma sobie do zarzucenia?
– Wiem, że powinnam popracować nad prezentacją. Nauczyć
się w końcu chodzić na obcasach
– bo tak naprawdę prawdziwe szpilki
założyłam dopiero podczas konkursu. Przede wszystkim jednak powinnam popracować nad swoją osobowością. Przestać być tak wycofaną
życiowo, stać się bardziej otwartą
na ludzi, częściej rozmawiać.
ROZMAWIAŁA (PEK)
Wywiad z Katarzyną Krzeszowską
oglądaj również na
www.malopolskie.tv

Zgłoś swojego kandydata
do Ziarnka Gorczycy
P L E B I S C Y T. Rusza kolejna, XIII edycja Ziarnka Gorczycy, plebiscytu, który ma na celu wyróżnienie i uhonorowanie tych, którzy poprzez swoją
działalność, aktywność i hojność
czynią dobro na rzecz innych. Czytelnicy „Dobrego Tygodnika Sądeckiego”
– patrona plebiscytu – mogą zgłaszać
swoich kandydatów do konkursu.
Tradycyjnie odbywa się on w dwóch
kategoriach. Pierwsza – „osoby”, czyli ci, którzy bezpośrednio działają charytatywnie, kreują i realizują działania na rzecz innych ludzi, środowisk,
miejscowości i mieszkają na Sądecczyźnie bądź działają na jej rzecz.
Drugą kategorię stanowią „podmioty
zbiorowe”: organizacje, stowarzyszenia, fundacje, firmy, które realizując
swoje zadania, czynią lokalnie dobro.
Kandydatów można zgłaszać do 22
grudnia br. bezpośrednio do redakcji DTS (ul. Żywiecka 25), e–mailowo na adres redakcja@dts24.pl bądź
listownie na adres: Sądeckie Hospicjum, Nawojowska 155a, Nowy Sącz
(z dopiskiem Ziarnko Gorczycy) lub
e–mailowo do organizatora: biuro@
zwiazeksadeczan.pl.
Drugim celem Ziarnka Gorczycy jest – oprócz nagradzania dobra

– także jego tworzenie. Dlatego, wzorem wszystkich poprzednich edycji, w ramach akcji zbierane są środki
na szlachetny cel. Od kilku już lat organizatorzy i sponsorzy akcji wspierają Sądeckie Hospicjum Domowe.
Trzy poprzednie edycje przyniosły,
w różnej formie, wsparcie na budowę, a następnie wyposażenie Hospicjum, w kwocie ponad pół miliona
złotych. Ten trwały pomnik sądeckich
serc będzie także celem kolejnej edycji akcji. Obiekt wymaga bowiem ciągle wyposażenia, niezbędne są środki na świadczenie usług na wysokim
poziomie, przy zachowaniu zasady
braku płatności za pobyt w ośrodku.
Dotychczasowi organizatorzy akcji: prezydent Nowego Sącza, Towarzystwo Gimnastyczne Sokół oraz
Związek Sądeczan, zdecydowali się
również zaprosić Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Sądeckie Hospicjum”
do grona organizatorów kolejnej edycji akcji „Ziarnko Gorczycy”. Jej finał
odbędzie się 2 lutego w MCK „Sokół”
w Nowym Sączu. Gwiazdą wieczoru będzie Janusz Radek z zespołem.
Po gali tradycyjny bal karnawałowy,
na którym gościom będzie przygrywał
ponownie Marek Sierocki.
(ORG)
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WARTO WIEDZIEĆ – Marszałek na skale
Członkowie Stowarzyszenia
Wspólnota Nowosądecka w Miasteczku Galicyjskim przedstawili
makietę pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego. Stowarzyszenie powołało do życia Społeczny Komitet Budowy Pomnika
Marszałka Józefa Piłsudskiego,
którego celem jest postawienie
w 2015 r. pomnika marszałka
w Nowym Sączu.
Makieta gipsowa pochodzi
z 1921 r. i jest dziełem Jana Małety podwładnego w 1914 roku brygadiera Piłsudskiego.
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âamigãówki
i gry
logiczne
strategiczne
imprezowe
przygodowe
onomiczne
bitewne
fabularne
karciane

– Makietę przekazał nam
mieszkający w Warszawie syn artysty Wojciech Małeta – mówi Jan
Rosiek, prezes Wspólnoty Nowosądeckiej. – Zapoznał się z naszą
inicjatywą przez internet na początku tego roku.
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Pomnik marszałka ma być wykonany w brązie i mieć wysokość 5,5
metra. Sylwetka marszałka w zamyśle Jana Małety wyrasta ze skały, bo taki, niczym skała, miał charakter twórca niepodległości Polski
w opinii legionistów
(YES)

A
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

Projekt „Wyższe kwaliﬁkacje – pewniejsza przyszłość na rynku pracy”

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu
zaprasza na szkolenia
mieszkańców powiatu nowosądeckiego oraz miasta Nowy Sącz
Kursy aktualizujące kwaliﬁkacje kierowców:
1. kwaliﬁkacja wstępna kat. D
2. kwaliﬁkacja wstępna przyśpieszona kat. D
3. szkolenie okresowe kat. D
Kursy dla nabycia nowych kwaliﬁkacji:
kurs kwaliﬁkacyjny dla diagnostów
podstawowy i specjalistyczny
Szkolenia prowadzone są również na
terenie powiatów gorlickiego, limanowskiego, nowotarskiego i suskiego. Dla
mieszkańców tych powiatów organizowane są także szkolenia: kwaliﬁkacja
wstępna kat. C, kwaliﬁkacja wstępna
przyspieszona kat. C, szkolenie okresowe kat. C, przewóz drogowy towarów
niebezpiecznych (ADR), kurs kwaliﬁkacyjny dla instruktorów nauki jazdy.

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

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

stki do gry
Zapraszamy równiez do naszego sklepu w Nowym Saczu:


ul. Jagiellonska 50 a (obok Plant)

tel. 18 443 50 00

integruja!
bawia, ucza,

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

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

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

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

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

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

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

SMACZNIE, SZYBKO, TANIO
Obiady firmowe

Zupa + II danie

= 10 zł

Restauracja wyróżniona w konkursie

„Mój sposób na biznes”

Szef kuchni
poleca
Potrawy regionalne

Golonka pieczona
w jarzynach, z tartym
chrzanem i surówkami

Kaczka po staropolsku
z ziemniakami opiekanymi

Dorsz w maśle ziołowym

Sandacz po grecku

i modrą kapustą
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Snobizm na krynicki Festiwal

Muszą opuścić nielegalny
dom starców
N A WO K A N D Z I E . Dwoje z siedmiu
mieszkańców nielegalnego domu starców w Żegiestowie ma być umieszczonych bez ich zgody w profesjonalnych
domach opieki. Tak 6 grudnia zdecydował Sąd Rejonowy w Muszynie.
Dotyczy to osób niepełnosprawnych
intelektualnie. Sąd ma zdecydować
jeszcze o losie jednej osoby. Kolejne posiedzenie w tej sprawie zaplanowano na styczeń przyszłego roku.
Sprawa funkcjonowania placówki
wyszła na jaw w maju tego roku, kiedy targnęła się tam na życie 69–letnia
kobieta. W trakcie śledztwa prokuratura ustaliła, że właścicielka prowadziła ośrodek bez pozwoleń. Mimo
że oficjalnie był on zarejestrowany
jako pensjonat, ustalono, że niektóre osoby przebywały tam od kilku
lat – jeden z mężczyzn nawet osiem.
Niektórzy z nich byli niedołężni i niepełnosprawni. Opiekowała się nimi
właścicielka domu, jej matka i brat.
Gdy wyszło na jaw, że placówki nie
ma w rejestrze DPS–ów, sprawa trafiła do sądu.
– Postanowienie dotyczy przeniesienia do domu opieki dwojga
osób niepełnosprawnych intelektualnie. Co do dwóch osób, które
zostały przesłuchane podczas rozprawy, sąd uznał, że były świadome
wybierając taką placówkę i mogą
dalej same zdecydować o swoim pobycie w domu opieki społecznej czy
innym domu – mówi sędzia Zbigniew
Krupa, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Nowym Sączu.
O tym, gdzie trafi dwóch mieszkańców pensjonatu w Żegiestowie
ma zdecydować Miejsko–Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Muszynie. Jedną z osób, którą czeka
przeprowadzka, jest pani Maria:
– Mam teraz bardzo dobre warunki – mówi. – W pokoju telewizor,
radio, książki. Jest dobre wyżywienie i otaczam się miłymi ludźmi,
więc trudno mi w jednym momencie zrezygnować z tego wszystkiego. W DPS mogę mieć gorsze warunki. To dla mnie smutna wiadomość.
Chciałabym tutaj zostać.
Ewa Wiktor, właścicielka domu
w Żegiestowie, mimo decyzji sądu,
twierdzi, że nie prowadzi domu starców, a jedynie wynajem pokoi, za
które pobiera opłaty. Jak przekonuje,

każdy z mieszkańców zdecydował
się zamieszkać w ośrodku z własnej
woli. Po decyzji sądu planuje jednak
starać się o możliwość formalnej rejestracji placówki.
– Zwrócę się do wojewody z wnioskiem o możliwość założenia Domu
Seniora czy Domu Pogodnej Jesieni,
w którym mogłabym dalej opiekować
się osobami starszymi – mówi. – Nie
chciałabym w jednej chwili przekreślić tego, co do tej pory robiłam. Dla
mnie ci ludzie to jedna wielka rodzina.
Zgodnie z decyzją wojewody małopolskiego właścicielka placówki
w Żegiestowie ma jeszcze zapłacić 10
tys. zł kary za nielegalne prowadzenie
ośrodka. Od tej decyzja się odwołała.
MONIKA CHROBAK
R

E

K

L

A

M

K U LT U R A . Po 25 latach powraca Konkurs Wokalny im. Jana Kiepury w Krynicy–Zdroju. Organizatorzy 47. Festiwalu Kiepurowskiego
zapowiadają też kolejne nowości:
warsztaty wokalne, przegląd spektakli akademii muzycznych, wystawę plakatów operowych, przegląd
filmów muzycznych czy fashion
night – pokaz kolekcji polskich

N AG R O DY. Sądecka policja przyjazna osobom niepełnosprawnym. Takim specjalnym certyfikatem nagrodziło Komendę Miejską w Nowym
Sączu Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Wyróżnienie wręczono
podczas rozstrzygnięcia III edycji plebiscytu Biznes bez Barier, pokazującego przedsiębiorców działających
na rzecz osób niepełnosprawnych.
Budynek Komendy Miejskiej w Nowym Sączu jest w całości przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Barier architektonicznych
nie mają toalety, węzły sanitarne,
winda czy pokoje dla zatrzymanych. Nie tylko jednak posiadany obiekt przesądził o przyznaniu
certyfikatu. Policjanci współpracują również z działającymi na rzecz
osób niepełnosprawnych stowarzyszeniami: „Gniazdo” oraz „Nadzieja”. W komendzie odbywają się
staże dla osób niepełnosprawnych,

A

ATUTCAR
Nowy Sącz,ul.Tarnowska 168
tel.18 477 00 00
www.honda–atutcar.pl

projektantów mody, inspirowanej
postaciami operowymi.
Choć Festiwal im. Jana Kiepury odbędzie się dopiero podczas wakacji (od 2 do 17 sierpnia) , włodarze uzdrowiska już rozpoczęli jego
promocję. Organizatorzy mają nadzieję, że nowa formuła przyciągnie do Krynicy sławy, a w ślad

za nimi pójdą sponsorzy i liczna
publiczność.
– Chcę, by zapanował snobizm na przyjazd na krynicki Festiwal im. Jana Kiepury. To mój
cel – mówi Alicja Węgorzewska,
która podczas tegorocznej edycji
była twarzą imprezy, a dziś przejęła funkcję dyrektora artystycznego
Festiwalu.
(G)

Komenda bez barier

prowadzone są zajęcia szkoleniowe. Co więcej, niektórzy znajdują tu zatrudnienie. Pani Ania ma
grupę inwalidzką, jest po trepanacji czaszki. Od 2004 r. pracuje w wydziale ruchu drogowego.
Zajmuje się wprowadzaniem danych do komputera.
– Jestem traktowana na równi
z innymi pracownikami – przyznaje.

Podczas plebiscytu Biznes bez
Barier przyznano także nagrody
przedsiębiorstwom, stwarzającym
warunki pracy osobom niepełnosprawnym. Laureatami zostali: Hopek S.C., Władysław Lorek – Masaż Leczniczy oraz Wiśniowski sp.
z o.o. Ta ostatnia firma zatrudnia
ponad 30 osób niepełnosprawnych.
(MCH)
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Patrzę
Imponujący budżet
w przyszłość inwestycyjny
– Podjął się Pan dużego wyzwania
w styczniu tego roku startując w wyborach na burmistrza Starego Sącza.
Mówiąc o wyzwaniu mam na myśli konieczność odpowiadania na pytania
wielu, czy będzie Pan takim włodarzem jak Marian Cycoń.
– Sam się nie spodziewałem,
że bycie burmistrzem po Marianie Cyconiu musi mnie skazywać
na sukces. Bardzo dużo przygotowanych, czy wręcz rozpoczętych
ważnych inwestycji, bardzo dobra
kondycja finansowa gminy, odpowiedzialna rada miejska, zespół
ludzi, którym rzeczywiście zależy
na sprawach miasta i gminy sprawiły, że po roku od objęcia funkcji ja
osobiście, ale i wszyscy mieszkańcy możemy czuć satysfakcję i zadowolenie, w jakim kierunku podążamy. I za to chylę czoło przed moim
poprzednikiem.
– Jak się rządzi takim tworem administracyjnym jak miasto i gmina, gdzie
różne są potrzeby mieszczan starosądeckich, a inne np. mieszkańców przysiółka w Popowicach?
– Rządzenie w demokracji
to nieustanne szukanie kompromisów. Staram się dostrzegać problemy np. z brakiem dojazdu do odległych przysiółków, ale również
dostrzegam problemy mieszkańców
Starego Sącza, jeśli chodzi o np. stan
ulic, czy chodników, jakość bazy
oświatowej, kulturalnej. Te problemy wyważyć, czego obrazem są kolejne projekty budżetów. W miarę możliwości finansowych staram
się zaspokajać potrzeby jednych
i drugich.

– Przyzna Pan, że od wielu wielu lat
Stary Sącz jest tzw. sypialnią Nowego
Sącza. Sennym, choć bardzo uroczym
miastem. Czy na tej opinii można budować jakąś przyszłość gospodarczą,
społeczną miasta?
– Uważam, że bliskość Nowego
Sącza jest dla Starego Sącza ogromną szansą i potencjałem do wykorzystania. Oczywiście, nie zadowala nas rola sypialni, ale za jakiś czas
oba miasta powinny żyć w symbiotycznym związku. Bardzo ważną rolę odegrać musi tutaj rozwój
przedsiębiorczości, usług różnego rodzaju – handlowych, kulturalnych, a nawet co brzydko brzmi
„przemysłu czasu wolnego”. Stary
Sącz będzie miał, dzięki nowym inwestycjom naprawdę wiele do zaoferowania. Wspomnę tutaj choćby stawy, ścieżki rowerowe, strefę
rekreacyjną na Miejskiej Górze, czy
szlaki turystyczne. Nie odwracam
się plecami do naszego młodszego
brata Nowego Sącza, bo lepiej myśleć o wspólnych interesach.

Starosądeckie morze
W przyszłym tygodniu nad „starosądeckim morzem”, czyli stawami pojawią się ekipy budowlane z firmy SKANSKA S.A. Ta firma
wygrała przetarg na budowę Parku Wodnego „Stawy” w Starym
Sączu. Skanska S.A. Budować będzie całą infrastrukturę rekreacyjno – wypoczynkową za blisko 2,7 mln złotych. Dodajmy,
że na tę inwestycję Stary Sącz pozyskał z funduszy unijnych ponad
2,5 mln złotych. Projekt ten zyskał uznanie, gdyż zgłoszono go

do Brukseli wspólnie ze słowackim projektem zagospodarowania jeziora nieopodal Lewoczy.
Polegało to na tym, że starano się
o pieniądze unijne w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
Kilkuletnie zatem starania Lewoczy i Starego Sącza o fundusze unijne zostały zwieńczone
sukcesem.
Zdaniem władz miasta park
wodny zostanie otwarty w połowie przyszłego roku.

Podpisanie umowy ze spółką budowlaną SKANSKA S.A. na realizacje Zespołu
Rekreacyjnego Parku Wodnego STAWY w Starym Sączu 4 grudnia 2012 r.

W najbliższy poniedziałek radni Rady Miejskiej Starego Sącza
przyjmą jako pierwsi w powiecie nowosądeckim budżet na 2013
rok. Analizując plany wydatkowania pieniędzy w mieście i gminie starosądeckiej można dojść
do wniosku, że tego miasta kryzys się nie ima. Dość powiedzieć,
że wśród planowanych wydatków budżetowych ponad 84 miliony złotych, aż 26 mln złotych
przeznaczonych zostanie na inwestycje. Dla porównania Nowy
Sącz z ponad 400 mln budżetem
na inwestycje zamierza wydać 20
mln złotych. Ale z drugiej strony zadziwia, że wpływy do budżetu w przyszłym roku zaplanowano na 64 ml złotych. A więc
zapowiada się spory deficyt budżetowy. Władze miasta i gminy
jednak uspokajają. Nic groźnego
z punktu widzenia finansów miastu i gminie nie zagraża.
– Nasza sytuacja finansowa
jest na tyle dobra, że nie mamy powodów do zmartwień – wyjaśnia
Kazimierz Gizicki, zastępca Burmistrza Starego Sącza. – Znaczny rozdźwięk między wpływami, a wydatkami czyli popularna dziura
budżetowa wynika z ambitnego
planu inwestycyjnego.
W Starym Sączu wspomniany
deficyt budżetowy zostanie wyrównany w znacznej części poprzez dofinansowanie projektów inwestycyjnych z funduszy
europejskich.
To dofinansowanie nie jest tylko
projekcją przyszłości, ale potwierdzonymi przez instytucje rozdzielające fundusze dokumentami o przyznaniu pieniędzy. Mowa
jest o funduszach europejskich realizowanych w latach 2007–2014.
Niektóre z tych projektów inwestycyjnych powstały jeszcze za
czasów poprzednika obecnych
władz miasta i gminy obecnego
posła Mariana Cyconia.

Park wodny - wizualizacja
W przyszłym roku zatem ruszą
takie inwestycje jak budowa parku wodnego, który współfinansuje
Unia Europejska poprzez Małopolski Regionalny Program Operacyjny w wysokości 2,5 mln złotych.
Sporo skorzystają też starosądeckie miejscowości z kolejnych
funduszy unijnych realizowanych w ramach Programu Rozwoju i Odbudowy Wsi. Z tego funduszu będzie min. 1,4 mln złotych
na budowę kanalizacji w Przysietnicy, budowę nowej targowicy
(1 mln złotych), budowę świetlicy
wiejskiej w Popowicach (0,5 mln
złotych), placów zabaw w Skrudzinie, Gaboniu, Mostkach i Woli
Kroguleckiej (w sumie za 300 tys
złotych), budowę wieży widokowej w Woli Kroguleckiej. Stary Sącz pozyskał jeszcze 1,2 mln
złotych z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
(popularnie zwanego „schetynówkami”) na odbudowę dróg
Gminnych.
– Oprócz zapewnionych już
pieniędzy na ten cel złożyliśmy
dalsze wnioski do Wojewody Małopolskiego o dofinansowanie
kolejnych remontów dróg min.
w Gaboniu, Barcicach, Myślcu,
Łazach Biegonickich – mówi Kazimierz Gizicki.

Do innych poważnych wydatków w przyszłorocznym budżecie
należy wymienić kolejną pozycję,
czyli wydatki na oświatę i wychowanie. Utrzymanie 9 placówek
oświatowych pochłonie ponad 27
mln złotych. Na pomoc społeczną wydatkowanych zostanie ponad 12 mln złotych, co może zaskakiwać wysokością pomocy, ale
kiedy okazuje się, że z pomocy tej
korzysta ponad 800 rodzin pobierających co miesiąc różnego rodzaju zasiłki. Wartość finansowa
pomocy nie powinna zaskakiwać.
Kolejną znacząca pozycją
po stronie wydatków w przyszłym
roku jest finansowanie inwestycji
związanych z gospodarką wodno–ściekową. To około 15 mln złotych w tym 3,5 mln zł na budowę
kanalizacji w Łazach Biegonickich, Barcicach, Cyganowicach, 4
mln złotych na budowę wodociągu
i kanalizacji w Przysietnicy, reszta
to także pieniądze związane z ratą
finansową na rzecz Europejskiego
Funduszu Spójności, który współfinansuje budowę sieci kanalizacyjno–wodociągowej dla Starego
i Nowego Sącza, Nawojowej, Kamionki Wielkiej. To jak wiadomo
największa inwestycja związana
z gospodarką wodno–ściekową
w Małopolsce.
(YES)

Krogulecka spirala widokowa
Na najwyższym wzniesieniu wsi Wola
Krogulecka stanie bardzo oryginalny
obiekt – Krogulecki ślimak widokowy.
To na razie robocza nazwa, bo z pewnością mieszkańcy tej wsi wymyślą jakąś inną.
Metalową konstrukcję w formie spirali (ślimaka?) zaprojektowali architekci z limanowskiej firmy „55Architekci”.
Głównym projektantem jest Wojciech
Świątek. Wstępny koszt budowy oszacowano na 250 tys. złotych. Budowa
obiektu ma ruszyć jesienią przyszłego
roku. Gotowy „ślimak” będzie w połowie 2014 roku.
Z Woli Kroguleckiej roztaczają się
wspaniałe widoki na Beskid Sądecki,
a szczególnie na dolinę Popradu. Platforma widokowa o wysokości do 6 metrów
sprawi, że pole obserwacji znacznie się
poszerzy i przy dobrej widoczności będzie
można podziwiać nawet ośnieżone Tatry.
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Opinie
Problem z głowy - nowy problem

Jerzy Wideł
Z kapelusza

U

ff! Po ponad 5 latach
od momentu wbicia symbolicznej łopaty w ziemię zakończyła się budowa nowej strażnicy w Nowym Sączu.
Można złośliwie powiedzieć, że jeśli
tak długo mają być prowadzone inwestycje w tym mieście, to nie wróży dobrze (!) temu miastu. Owszem,
władze grodu nad Dunajcem mogą
się śmiało bronić, że to nie była inwestycja tylko strażaków z Małopolskiej
Państwowej Straży Pożarnej, ale nie
zmienia to faktu, że nawet inwestorzy zewnętrzni mają gdzieś problemy Nowego Sącza (patrz mosty, obwodnice, dworzec PKP). Idę w tym
miejscu o zakład, że szopa na Placu Henryka Dąbrowskiego zwana eufemistycznie dworcem PKS
będzie miała swoją długą jeszcze żywotność. 20–30–50 lat? Bowiem ten

atrakcyjny kawałek nieruchomości w centrum miasta należy do Regionalnego Dworca Autobusowego,
a jakże – w Krakowie.
Wracając jednak do strażnicy...
Niby problem władze miasta mają
z głowy, bo budynek stoi, ale nowym
problemem i bólem głowy będzie zagospodarowanie terenu po Jednostce
Ratowniczo–Gaśniczej przy maślanym rynku. Będzie parking samochodowy, czy nie będzie? Jak zorganizowany zostanie do niego dojazd
i którędy? Czy pozostanie na swoim miejscu i dlaczego, zapyziały, niespełniający żadnych standardów estetycznych i higienicznych rynek
maślany? Zapewne czekają nas kolejne miesiące gorących dyskusji. Prawie na pograniczu referendum.
Podobną dyskusję i problem wywołała propozycja budowy pomników. Jednego poświęconego marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu
i drugiego autorstwa prof. Andrzeja Szarka "Pomnika charakteru".
Pierwszeństwo dałem pomysłowi
Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Marszałka, gdyż z taką inicjatywą już dawno wystąpiło Stowarzyszenie Nowosądecka Wspólnota.
Tadeusz Nowak niegdysiejszy radny miejski, prezes komitetu budowy

pomnika z zawodu metalurg zrobił
już spory krok ku zrealizowaniu tego
pomysłu, bo kopia rzeźby, autorstwa
legionisty Jana Małety jest już gotowa. Ba, nawet znaczki symbolizujące budowę pomnika są już zrobione
i wpinane w klapy marynarek. Stowarzyszenie Nowosądecka Wspólnota daje sobie trzy lata na postawienie
pomnika marszałka. Profesor Szarek
jest w gorszej sytuacji, bo za nim nie
stoi taka zorganizowana i wpływowa grupa. Nie ma też Szarek odznak
do klap garniturów. Zatem zapowiada się ciekawy wyścig pomnikowy,
a już z pewnością sądeczanie zwariują, kiedy dojdzie do wyznaczenia lokalizacji pomników. Wtedy na ich
ustach pojawią się tak pełne treści
hasła jak Ojczyzna, Bohater, Przyjaciel, Wróg.
I kiedy już pomniki będą czekały w jakichś magazynach na zainstalowanie za kilka lat (bo szczerze wierzę, że oba projekty się powiodą)
to niby problemy będą mieć z głowy inicjatorzy tych akcji, z drugiej
strony będą mieli problem i bóle głowy, gdzie pomniki postawić. Tak
to już jest w tym sądeckim grajdołku,
że krytykantów jakichkolwiek pomysłów jest na pęczki, jak na maślanym rynku buraków.

Uciekać na widok szalikowca?

Bernadeta Waszkielewicz
Waszkie sprawy

C

zasem i ja kibicuję, ale oglądam raczej koszykówkę
albo sporty zimowe. Z piłką
nożną łączy mnie tylko to,
że kiedyś na obozie sportowym kazali nam w nią grać. Szybko zaczęłyśmy biegać po tym olbrzymim boisku
z piłką pod pachą, bo ciężko było, no
i nie dało się zrobić trójtaktu. Nabrałam szacunku do kolegów od nogi,
bo to naprawdę wielki wysiłek, choć
wieczorami lałyśmy im kawę zbożową do suszących się pod naszym
oknem trampek. Nieładnie, przyznaję, ale można to uznać za samoobronę
– straaasznie capiły, okna nie dało się
otworzyć, a lato było upalne.
No i tyle mam wspólnego
z „nogą”. Poza momentami, gdy zdaje nam się, że nasza kadra narodowa o coś walczy, piłce nożnej nie kibicuję, a kiboli się raczej boję. Raczej,
ponieważ to nie do końca to uczucie – to jakiś niepokój, odwracanie wzroku na widok szalikowca, coś w tym guście. Tyle się słyszy
o bójkach kiboli czy prymitywnym
chamstwie…

Tak było, aż zaczęłam kibiców widywać w innych sytuacjach. W Nowym Sączu widziałam ich podczas pikiety pod pomnikiem Armii
Czerwonej, spokojnych, dyskutujących z posłem Piotrem Naimskim nie
na błahe tematy. Czytałam o mszach
świętych na rozpoczęcie sezonu i za
klub Sandecja. Opowiadano mi o wykładzie prof. Andrzeja Olejko „O godle, barwie i zapomnianych znakach
polskich skrzydeł”, zorganizowanym
przez Stowarzyszenie Kibiców Sandecji . Półtora miesiąca wcześniej fani
biało–czarnych organizowali lub brali
udział w uroczystości ach upamiętniających żołnierzy Polskiej Podziemnej
Armii Niepodległościowej zamordowanych na mocy stalinowskich wyroków. Podczas odsłonięcia pomnika
w Maciejowej trzymali zdjęcie ks. Władysława Gurgacza, kapelana „żołnierzy wyklętych”, oraz duży transparent
z napisem „Polska Podziemna Armio
Niepodległościowa – Sandecja o Was
pamięta”. Teraz kibice biorą udział
w akcji „Szlachetna Paczka”…
Zaczęłam szukać w internecie czegoś
o innych kibicach. Msze za kluby czy
„Szlachetna Paczka” nie są taką rzadkością, jak myślałam, są wręcz pielgrzymki kibiców na Jasną Górę. Mimo
animozji, wiele klubów razem upamiętnia Powstanie Warszawskie, Powstanie Wielkopolskie i tłumnie wspiera Marsz Niepodległości. Choć wykłady
patriotyczne to naprawdę coś ekstra.
To wszystko jednak nie pasuje do najczęściej pokazywanego obrazu

polskiego kibola, bijącego się z rywalami pod byle pretekstem i niszczącego pociągi. Do walk policji z kibicami
Sandecji z 2009 roku, gdy świętowali
awans drużyny do I ligi, pomijając kto
kogo sprowokował… Ale czy naprawdę
taki i tylko taki jest polski kibić? Przedtem dałam się zwieść czy teraz?
– Kibice są dzisiaj strażnikami pamięci o polskich patriotach, podtrzymują społeczną pamięć o ważnych w naszej historii wydarzeniach.
Promują postawy pełne ofiary – powiedział niedawno portalowi Fronda ks. Jarosław Wąsowicz, salezjanin
i kibol od lat 80. XX wieku. – Dzisiaj kibice są jedną z niewielu tak dobrze zorganizowanych grup, które
w dodatku opierają się wszechobecnej poprawności politycznej. I dlatego są znienawidzeni. Jak wszyscy
mają prawo do wyrażania swoich politycznych poglądów. W znakomitej większości reprezentują orientację narodowo–prawicową. Często
skandowanym na stadionach hasłem jest: „Nie czerwona, nie tęczowa, ale Polska Narodowa” – mówił
salezjanin i dodał: – Wbrew panującym stereotypom, kibice wzajemnie się wspierają, zwłaszcza wtedy,
kiedy w naszej rodzinie dzieje się komuś krzywda. Tu nikt nikogo nie ocenia, ani nie przekreśla, a stara się wyprostować drogi brata. To bardzo
chrześcijańskie.
Nad tym będę się teraz zastanawiać, zanim zacznę uciekać wzrokiem
na widok szalikowca…

Śladem naszych publikacji

Komu zamazuje się
rzeczywistość?
Udzielając wywiadu dla DTS nie przypuszczałem, że kilka moich luźnych uwag na temat budżetu Miasta na 2013 rok, tak bardzo wzburzy,
Pana Mecenasa Jerzego Gwiżdża – Wiceprezydenta Miasta.
Stało się tak zapewne dlatego, że Jego głównym zadaniem jest przekonywanie mieszkańców Miasta, jak dobrze dzieje się w Nowym Sączu
– szczególnie ostatnio. A jeżeli coś nie wychodzi – to wiadomo: „wina
Tuska” i efekt zależny od koniunktury gospodarczej całego kraju. Przedziwne, że fakt ten odnosi się tylko do Miasta Nowego Sącza, a nie dotyczy
chociażby jego okolic, czy sąsiednich miast, w których z powodzeniem
realizuje się wiele zadań inwestycyjnych. Trzeba przyznać, że Mecenas
Gwiżdż, jako doświadczony adwokat, wywiązuje się z tego obowiązku
raczej nieźle i wielu mieszkańców, którzy nie analizują sytuacji ekonomicznej Miasta, przyznaje Mu rację. A jeżeli ktoś ma zastrzeżenia lub bodaj wątpliwości to i tak wcześniej czy później zostanie „zagadany” lub
co też czasami ma miejsce, zakrzyczany jako pesymista – niedowiarek.
To że teorie Pana Wiceprezydenta o dobrobycie w Mieście mają się
nijak do realnej sytuacji Miasta – to nieważne. Ważne jest to, co mówi
Wiceprezydent Pan Jerzy Gwiżdż. Dobitnie świadczy o tym Jego ostatnia rozmowa z DTS, w której polemizując ze mną na temat budżetu Miasta na 2013 r. , z głębokim przekonaniem stwierdza, że: „Nie samymi drogami żyjemy”. Na początku dowiadujemy się, że wszystko
– od A do Z – co mówi radny Wiktor trzeba sprostować. A od czego zaczyna to sprostowanie – od stwierdzenia, że marność budżetu naszego
Miasta to właśnie „wina Tuska”, a niemożliwości, jakie dla miasta z tego
wynikają, powodują, że z 400 mln budżetu, tylko 20,7 mln (5,2 proc.)
możemy przeznaczyć na inwestycje i zakupy. Natomiast resztę musimy przeznaczyć na zaspokojenie bieżących potrzeb. Po co? Powtórzę,
po to byśmy mieli święty spokój.
Według Pana Wiceprezydenta największym pozytywem tego budżetu, świadczącym o zmianach na lepsze, jest planowana nadwyżka budżetowa. Dodam, że jej wielkość to tylko 1,8 mln zł, co nie stanowi imponującej kwoty, tym bardziej, że jej uzyskanie zakładane jest w ramach
planowanych 20 mln dochodów ze sprzedaży majątku miasta.
Na bardzo konkretne pytanie Pani Redaktor o przykłady inwestycji
planowanych w mieście, prawdę mówiąc, nie otrzymujemy żadnej odpowiedzi. Za to dowiadujemy się, jakie to „marne” inwestycje oddano za
kadencji Wiktora. A tak na marginesie, warto zauważyć, że było ich kilka
i wszystkie, w całości przygotowane i wykonane w ciągu 4–letniej kadencji. Tymczasem Panu Wiceprezydentowi mija szósty rok sprawowania władzy i w tym czasie nie zdążył oddać ani 1 km nowej drogi, a przygotowana 6 lat temu dokumentacyjnie Obwodnica Północna nadal jest
w początkowym, pierwszym etapie, zaś w przyszłorocznym budżecie
przeznaczono na tę inwestycję tylko 1 mln zł – powtórzę, że to dla świętego spokoju, żeby nie było, że obwodnica zupełnie zniknęła.
Z rozmowy dowiadujemy się najważniejszego – że Pan Wiceprezydent nie widzi społecznego zapotrzebowania na modernizację układu
komunikacyjnego Miasta. Ręce opadają, jak słyszę takie słowa z ust Pana
Wiceprezydenta. Najbardziej nurtuje mnie pytanie, czy naprawdę, musi
„paść” most heleński, aby Pan Wiceprezydent wreszcie się przekonał,
że w naszym 85–tysięcznym Mieście, rozwijającym się po obu stronach
Dunajca konieczna jest druga przeprawa przez tę rzekę.
Zadaję pytanie: komu zamazuje się rzeczywistość i kto błądzi? A kto
racjonalnie wskazuje priorytety dla Miasta? Radny Wiktor upierający
się, w każdej możliwej sytuacji, przy konieczności przebudowy układu
komunikacyjnego Miasta, czy Wiceprezydent Gwiżdż uznający, że największe obecne zapotrzebowanie społeczne w Mieście to rewitalizacja
Parku Strzeleckiego, a w następnej kolejności realizacja Sądeckiej Wenecji? Sądzę, że mieszkańcy Nowego Sącza odpowiedzą sobie sami. Można
nam tylko współczuć, widząc jak wiele dzieje się w sąsiednich miastach
i w chociażby sąsiadującym z nami powiecie – ile kilometrów nowych
dróg wybudowano w ostatnim czasie, ile powstało nowych mostów,
jaką część ich budżetów kieruje się na inwestycje. A przecież wszyscy
działamy w tych samych realiach, w tej samej Polsce.
Szanowny Panie Wiceprezydencie, mówię o tym, mając na uwadze,
że zostało Panu jeszcze dwa lata sprawowania władzy. Więc może czas
na to, by skoncentrować się na pełnej realizacji kilku naprawdę ważnych dla Nowego Sącza inwestycji, może faktycznie uda się „przyszłoroczny budżet wyzwań” zmienić w ciągu roku na lepszy – ale nie liczmy, że możliwości ku temu same się otworzą. Panie Wiceprezydencie,
czas na refleksje. Natomiast szkoda czasu na adwokackie filipiki, na które więcej odpowiadać nie zamierzam.
Z poważaniem
JÓZEF A. WIKTOR
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Zmieniliśmy się dla Ciebie
Firma Ramex jest jedną z największych i najszybciej rozwijających się sieci hurtowni materiałów budowlanych oraz Marketów Dom-Ogród-Mieszkanie.
Obecnie Ramex to dynamicznie rozwijająca się ﬁrma, która specjalizuje się
cyjnego i hurtowego w zakresie materiałów budowlanych, chemii budowlanej,
płytek ceramicznych i materiałów do
kompleksowego wyposażenia łazienek.
Dobre lokalizacje, szeroka gama oferowanych produktów i usług, fachowa obsługa oraz dogodne godziny
otwarcia. Wszystko to sprawia, że nasze
się Markety Dom-Ogród-Mieszkanie

są liczniej odwiedzane przez klientów
W ciągu kilkunastu lat istnienia ﬁrmy
dołączyliśmy do grona wiodących na
polskim rynku dystrybutorów materiałów budowlanych. Swoją wysoką pozycję na rynku zawdzięczamy atrakcyjnym
warunkom handlowym, które oferujemy
naszym klientom, dobremu przygotowaniu do kompleksowej obsługi
inwestycji, terminowym dostawom oraz
odpowiednio wykwaliﬁkowanej kadrze
pracowniczej.

34,—

Od października w naszym markecie
przy ul. Wiśniowieckiego 123 C zwiększyliśmy asortyment o takie produkty
jak: drzwi, dywany, ﬁrany, płyty meblowe, blaty kuchenne a także szeroką
gamę różnego rodzaju oświetleń.

99

99

szt.

op.

ŁOPATA DO ŚNIEGU
KWAZAR

15,—
szt.

SPYCHACZ K1 DO ŚNIEGU
POM 78,5X42X80 PATROL

SKUWACZ DO LODU 180
PATROL

ODŚNIEŻARKA SPALINOWA BEZ NAPĘDU
5,5KM ST2100 NAC

6,—

49
szt.

SZKLANA BĄBKA CHOINKOWA
ZDOBIONA WZORKIEM Z BROKATU
ŚRED. 8 CM

6,—

STOPER PRZECIWLODOWY
8KG NOBILLA

99

szt.

szt.

op.

SÓL DROGOWA P.
GOŁOLEDZI 5KG

69,—99

1149,—

32,—

99

op.

Węgiel Eko-Groszek
25kg,Wartość opałowa
Q=26,5-27,2 MJ/kg

00

poznania się z ofertą.

3,—

19,—

99

Oferujemy również szycie ﬁran wedle
życzenia oraz docinanie na wymiar
zakupionych płyt meblowych i blatów
kuchennych.

99

55,—99
szt.

CHOINKA SZTUCZNA
VIKTORIA L 120982012041
120 CM ADAL

98,—

99

szt.

szt.

LAMPKI Z ŻARÓWKAMI
MINIATUROWYMI 50L
30-132 PRZEŹROCZYSTY
BULINEX

KURTYNKA SOPLE LED NA
ZEW. 5M DEKOR. Z DODAT.
GNIAZ. 6W 100L 38-651
MULTIKOLOR BULINEX

279,—

00
szt.

CHOINKA SZTUCZNA STOŻEK
160018041 180 CM ADAL

Dom-Ogród-Mieszkanie Market

Dom-Ogród-Mieszkanie MiniMarket

Dom-Ogród-Mieszkanie MiniMarket

Dom-Ogród-Mieszkanie MiniMarket

Nowy Sącz, ul. Wiśniowieckiego 123C
tel: 18 444 14 04 w. 53

Gorlice, ul. Kościuszki 30
tel/fax: 18 354 04 25

Piwniczna, ul. Węgierska 2A
tel/fax: 18 446 41 23

Mszana Dolna, ul. Kolbego 19
tel/fax: 18 331 90 80
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KRONIKA ŻEGIESTOWA
Żegiestów na deskach projektowych
– Bez uratowania sanatorium
Nowy Dom Zdrojowy i zagospodarowania Centrum uzdrowiska nie
ma mowy o przywróceniu do życia Żegiestowa–Zdroju – mówi Stanisław Cechini, właściciel spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością
„Cechini Żegiestów–Zdrój Główny”.
– Dlatego, kiedy 12 lat temu reaktywowana została przedwojenna
spółka „Żegiestów Zdrój” starająca
się o zwrot nieruchomości nawiązaliśmy kontakty – mówi Stanisław
Cechini. – Już wcześniej od różnych
instytucji, osób prywatnych moja
spółka kupiła przedwojenne sanatoria i domy wczasowe, ale perłą
w koronie jest Nowy Dom Zdrojowy i pijalnia „Anna”. Teraz po orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego jestem prawie pewien,
że w najbliższych miesiącach spółka
akcyjna Krynica–Żegiestów formalnie przekaże udziałowcom „Żegiestowa–Zdroju” nieruchomości, które były do 1947 roku jej własnością.
Mnie, jak wspomniałem, interesuje centrum uzdrowiska. Z drugiej

strony wiem też, że udziałowcy spółki pozostawią sobie niektóre działki
i będą proponować ich sprzedaż innym zainteresowanym.
Od kilku lat obiekty sanatoryjne
i wczasowe będące własnością spólki

Oczekiwanie
na finał sprawy
Po 12 latach starań i zabiegów udziałowców reaktywowanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością "Żegiestów–Zdrój" Naczelny Sąd
Administracyjny orzekł, że przejęcie w 1947 roku na własność państwa uzdrowiska Żegiestów należącego po części do tej spółki odbyło
się z naruszeniem prawa.
Zresztą już w 2005 r. podobną decyzję podjął ówczesny minister zdrowia Marek Balicki. Po ostatniej decyzji
NSA w Krakowie odbyło się spotkanie udziałowców spółki „Żegiestów–
Zdrój”, podczas którego podjęto kilka ważnych decyzji. Przypomnijmy,
że „Żegiestów–Zdrój” Spółka z o.o.
została zawiązana w 1920 r. i wtedy też zarejestrowana w Krakowie.
Udziałowcami jej byli lekarze, adwokaci, drobni przedsiębiorcy.
– Najważniejszym dla nas celem było przez te lata unieważnienie decyzji o nacjonalizacji majątku
przedwojennej spółki – mówi Bohdan Chełmiński, członek zarządu reaktywowanej spółki „Żegiestów–
Zdrój”. – Unieważnienie tej decyzji
umożliwia nam teraz przejęcie sanatorium Nowy Dom Zdrojowy wraz
ze źródłem wody mineralnej "Anna",
bo to jest podstawa funkcjonowania
przyszłego uzdrowiska. Bez Domu
Zdrojowego, w którym zainstalowane kiedyś były wszystkie urządzenia lecznicze uzdrowisko nie ma
racji bytu, jako ośrodek leczenia
różnego rodzaju schorzeń. Dlatego

czekamy teraz na zwrot nieruchomości od spółki akcyjnej Skarbu Państwa Krynica–Żegiestów. Być może
Ministerstwo Skarbu przekaże nam
te nieruchomości jeszcze w tym roku,
najpóźniej zaś do końca pierwszego
kwartału przyszłego roku.
Nieruchomości przedwojennej
spółki „Żegiestów–Zdrój”, to wspomniany Nowy Dom Zdrojowy, zrujnowana pijalnia „Anna”, budynek
byłego domu wczasowego „Żegotka” i okalające ją tereny m.in. stary
deptak, lasy, a także niezabudowane
działki na Łopacie Polskiej w sumie
około 30 hektarów gruntów.
Bohdan Chełmiński powiedział
nam także, że przedstawiciele zarządu „Żegiestowa–Zdroju” wstępnie
ustalili sprzedaż części gruntów wokół Nowego Domu Zdrojowego spółce
„Żegiestów–Zdrój Główny” należącej
do Stanisława Cechiniego z Muszyny.
Głównymi udziałowcami naszej
spółki są przede wszystkim, potomkowie rodzin państwa Krukierków
i Urbana.
O Jędrzeju Krukierku pisaliśmy na tych łamach przed miesiącem natomiast warto podkreślić, że to właśnie Adolf Urban był
inicjatorem i organizatorem spółki
„Żegiestów–Zdrój”. Zresztą w jego
kancelarii adwokackiej w Krakowie mieściła się siedziba spółki powstałej 11 grudnia 1920 r. a więc 92
lata temu. Historia zatoczyła koło.
(YES)

Stanisława Cechiniego przechodzą generalny remont, odbudowę. Są przygotowywane projekty przywrócenia
do dawnej świetności Nowego Domu
Zdrojowego. Objęty jest on wpisem
do rejestru zabytków, więc musi być

zachowana szczególna staranność
przy jego odbudowie. Niektórych
budynków nie da się już uratować,
bo dewastacja tak daleko zaszła. Być
może uda się uratować jeszcze „Żegotkę” stojącą przy placu zdrojowym.
Pensjonat czeka remont i renowacja.
Zamieszczony projekt przebudowy placu zdrojowego nadaje mu
nowy wygląd. Po lewej stronie placu tuż za „Żegotką” ma być odbudowane sanatorium „Karolówka”.
Po prawej stronie skweru powstanie
kryty deptak, gdzie znajdują się pawilony handlowo–usługowe.
Koncepcją zagospodarowania terenu całego uzdrowiska zajmuje się
krakowska firma Iliard, zaś szczegółowymi projektami budynków
też firma z Krakowa Wojciech Witek Architekt.
Według oceny Stanisława Cechiniego w Żegiestowie–Zdroju i Żegiestowie Wsi likwidacji uległo kilkanaście pensjonatów, domów
wczasowych, sanatoriów.
– Jak ruszy medyczne centrum
w Nowym Domu Zdrojowym może

obudzić się cały Żegiestów, dając pracę kilkuset osobom z okolicy – mówi Cechini. – To jest wielkie wyzwanie na najbliższe lata nie
tylko dla mojej spółki. Marzy mi się
Żegiestów z ponad tysiącem łóżek
hotelowych. Żegiestów tętniący życiem przez cały rok.
Powróćmy do niezbyt odległych
lat. W 1996 r. zaledwie 16 lat temu
Żegiestów dysponował 1301 miejscami noclegowymi, z czego 467
miejsc było w sanatoriach („Nowy
Dom Zdrojowy”, „Prometeusz”,
„Wiktor”, „Zosieńka”) 682 w domach wczasowych i 152 miejsca
w kwaterach prywatnych, budynkach kolonijnych. Dzisiaj jest czynne
jedyne sanatorium „Wiktor”.
Czy śmiałe plany przywrócenia
życia w martwym obecnie Żegiestowie–Zdroju nakreślone przez
Stanisława Cechiniego się zrealizują? Czas pokaże. Jemu determinacji nie brakuje, podobnie jak nie
brakuje chętnych do rzucania mu
kłód pod nogi.
JERZY WIDEŁ

Z kart historii
Pełna uroku dolina Popradu
od Rytra po Muszynę kojarzy się
wszystkim, szczególnie przyjezdnym turystom i wczasowiczom ze spokojem i ciszą.
Z miejscowościami, które
ze względu na położenie geograficzne na mapie Polski leżą gdzieś
hen, za górami, za lasami. Pozornie tu miało zawsze być jak u Pana
Boga za piecem. Ale nie zawsze
tak było, o czym przypominają
karty historii, choćby Żegiestowa–Zdroju. Owszem, Akos Engelmayer, wielki przyjaciel Polaków, były ambasador Węgier
w naszym kraju w latach 90–
tych, często bywający na Sądecczyźnie lubi powtarzać że Polska
z Węgrami miała na Popradzie pokojową granicę przez blisko tysiąc
lat. Ale w latach tuż przed wybuchem II wojny światowej bynajmniej tak nie było.
1938 r. oddziały Wojska Polskiego wkraczają na Zaolzie. Czechosłowacja zagrożona zajęciem
przez Niemcy godzi się na kolejne polskie żądania, czyli zajęcie
Łopaty Słowackiej. Poprad na 5–
kilometrowym odcinku do Małego Lipnika do Sulicza jest w polskich granicach. Przekazanie
tych ponad 250 ha idzie opornie
więc we wrześniu 1938 r. do Żegiestowa wjeżdża pociąg pancerny Wojska Polskiego. Zanosi się
na konflikt zbrojny, ale do rozlewu krwi nie dochodzi, bo polscy żołnierze szybko obsadzają
sporny teren.

Kuracjusze wypoczywający
w Żegiestowie promem przez Poprad przepływają na zdobyty teren
smakując „Sulinkę” wodę mineralną w pobliskim Sulinie. Ot, odległość o rzut bertem od polskiego
uzdrowiska.
Marzec 1939 r. Słowacja ogłasza niepodległość i ułatwia sojuszniczym
hitlerowskim
Niemcom obsadzenie granicy.
W sierpniu 1939 r. na pociągi
wywożące w popłochu kuracjuszy z tej części Doliny Popradu
do Lwowa, Krakowa, Warszawy,
Poznania sypią się pociski karabinowe słowackie i niemieckie.
Już wcześniej polska straż graniczna i Korpus Ochrony Pogranicza strzegą pilnie tunelu w Żegiestowie. Na początku września
Polacy wysadzają tunel w powietrze ewakuując wojsko, straż
graniczną, KOP. Żegiestów–Zdrój
bezbronny pada ofiarą przemocy i grabieży.
Jak opisuje dni wrześniowe
owego roku Piotr Osóbka w swojej cennej publikacji „Żegiestów–
Zdrój perła doliny Popradu” (Warszawa 2001 r.). Poprad w tym
czasie był wyjątkowo płytki. Tak
więc ludność słowacka, a zapewne
i polska plądrowała wille, pensjonaty, sanatoria. Nawet pojawienie
się Niemców w połowie września
1939 r. nie powstrzymało grabieży,
gdyż nie było tu wojska, ani policji tylko firma cywilna z Monachium, której zadaniem była odbudowa tunelu.

Dopiero w październku 1939 r.
pojawili się funkcjonariusze Straży Granicznej i komendy wojskowej Wermachtu. Kiedy w listopadzie 1940 r. oddano do użytku
tunel w coraz większej liczbie zaczęli się pojawiać na wypoczynku
żołnierze niemieccy z frontów zachodnich. W Domu Zdrojowym
utworzono szpital a następnie
w 1943 r. szkołę dla polskich policjantów z całej Generalnej Guberni. Z kolei sanatorium „Wiktor”
przemieniono na „Dom Goeringa” miejsce wypoczynku dygnitarzy NSDAP i miejsce szkoleń
w ramach szkoły partyjnej. Przez
krótki okres czasu w Domu Zdrojowym było schronisko dla hitlerowskiej organizacji młodzieżowej Hitlerjungend.
17 stycznia 1945 r. nastał kres
administracji niemieckiej w Żegiestowie. Uczniowie szkoły policyjnej zdezerterowali. Po nich
wynieśli się funkcjonariusze Straży Granicznej. Saperzy niemieccy wysadzili tunel. Zapanowało bezkrólewie – nie było wojska,
straży i znowu zaczął się polsko
– słowacki rabunek mienia. Tym
razem na Popradzie był gruby lód,
bo zima owego roku była bardzo
sroga. Dopiero po kilku dniach
sytuację opanowała Straż Obywatelska, którą zorganizowali sami
mieszkańcy Żegiestowa przerażeni skalą zdziczenia mieszkańców okolicznych wsi polskich
i słowackich.
(YES)
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Wieści z gminy Łososina Dolna

To był udany rok
Dzień św. Mikołaja władze samorządowe gminy wykorzystały do dyskusji podsumowującej mijający rok. Zdaniem dyskutantów,
w życiu społecznym i gospodarczym to był dobry, udany rok.
– Mielibyśmy pełną satysfakcję,
gdy nie gnębiący naszych mieszkańców od lat problem suszy, braku wody – mówi wójt Stanisław Golonka. – Mam nadzieję, że za parę
lat uporamy się z tym problemem
dzięki budowie sieci wodociągów
i kanalizacji. W tym roku w przeciwieństwie do poprzednich lat gminę szczęśliwie ominęły kataklizmy
w postaci powodzi, przymrozków,
czy nawet gradobicia co w sadowniczej gminie nie jest bez znaczenia.
Mijający rok stał pod znakiem inwestycji i remontów. Dość powiedzieć, że stanowiły one 33 procent
tegorocznych wydatków budżetowych. Dzięki pieniądzom gminnym
i pozyskanym z zewnątrz inwestycje pochłonęły ponad 13 mln złotych.
Przeznaczono je na zakończenie prac

przy stabilizacji osuwisk w Łososinie
Dolnej i Tabaszowej. Za 6 mln złotych
wyremontowano 20 odcinków dróg
w sumie o długości kilkunastu kilometrów. Kontynuowana jest budowa wspomnianej sieci wodociągowej
i wielofunkcyjnego budynku na potrzeby różnych organizacji i instytucji gminnych.
Jaki będzie przyszły rok? Wójt Golonka obrazowo mówi.
– Kontynuować będziemy inwestycje, któe rozhuśtaliśmy już rok,
dwa lata wcześniej. Budżet zaproponowany radnym przez wójta jest
nieco niższy niż w tym roku i planuje
się go po stronie wydatków na około
34 mln złotych. Niestety, planowane wpływy do budżetu nie równoważą wydatków. Planowaną dziurę budżetową ma zasypać kredyt
bankowy. Jeśli taka będzie potrzeba
i przede wszystkim wola radnych,
to władze gminy zamierzają uruchomić kredyt w połowie 2013 roku.
– Główną przyczyną braku równowagi budżetowej są coraz niższe

subwencje rządowe – wyjaśnia wójt
Golonka. – Subwencja oświatowa
jest prawie na niezmienionym poziomie od lat i wynosi 12 mln złotych. My musimy dokładać do niej
co roku 3 mln zł z budżetu, bo takie
są wydatki związane z utrzymaniem
szkół podstawowych i gimnazjów.
W tym tygodniu przyszłorocznym projektem budżetu zajęły się
poszczególne komisje rady gminy. Radni też zadecydują o podziale
pieniędzy i terminie przyjęcia założeń budżetowych. Mają na to ustawowy czas do końca stycznia przyszłego roku.
(YES)

Osuwisko Łososina Dolna - Jarostowa - Instytut

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
Mieszkańcom i Gościom Gminy Łososina Dolna
życzymy:
wiele radości przy wigilijnym stole, ciepła płynącego
z rodzinnej atmosfery, życzliwości w dzieleniu się opłatkiem,
wzajemnego zrozumienia, spokoju i odpoczynku.
Niech te święta przyniosą zdrowie i spełnienie marzeń.
Życzymy także, aby w świątecznym nastroju Wszyscy weszli
w pełen sukcesów, pomyślności i satysfakcji Nowy 2013 Rok.
Niech ten Nowy Rok będzie wypełniony tym co dobre,
piękne i szczęśliwe.
Wesołych Świąt i Do Siego Roku!
Bolesław Oleksy
Przewodniczący RG

Stanisław Golonka
Wójt Gminy Łososina Dolna

Budynek wielofunkcyjny czeka na wykończenie
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Tħgoborze 336
33-312 Tħgoborze

SYLWESTER 2012
HOTEL LITWIFSKI MA ZASZCZYT ZAPROSI PAFSTWA Z WIELK PRZYJEMNO_CI
NA NIEZAPOMNIANY BAL SYLWESTROWY 2012/2013
POCZTEK ZABAWY O GODZINIE 19.00 ROZPOCZNIEMY WYKWINTN KOLACJ,
GWARANTUJEMY SZAMPAFSK ZABAW% DO BIABEGO RANA,
WY_MIENITE DANIA, WSPANIAB ATMOSFER%
PRZY DOSKONABEJ MUZYCE W NAJLEPSZYM TOWARZYSTWIE

Koszt 250 zų od osoby
www.hotel-litwinski.pl

REZERWACJA MIEJSC POD NUMEREM TELEFONU: 18 444 9 025

email: hotel@litwinski.pl
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Mięso i wędliny

na świąteczny stół!!!
Mięso i wwędliny

na świątecczny stół!!!
www.gosdrob.pl
PRZYPRAWY DO NACIERANIA:
T pieprz mielony – (1 łyżeczka)
T sól czosnkowa – (1 łyżeczka)
T vegeta – (1 łyżeczka)
T cebula suszona – (1 łyżeczka)
T oregano suszone – (1 łyżeczka)
T majeranek – (1 łyżeczka)
T przyprawa do indyka – (1 opakowanie)

PRZEPIS NA
INDYKA
PIECZONEGO

Składniki trzeba wymieszać w miseczce ceramicznej. Indyka umyć, natrzeć przygotowanymi przyprawami w środku i na zewnątrz. Następnie obrać dwie główki czosnku. Miękkie części indyka (piersi, uda) trzeba nakłuć delikatnie nożykiem i w te miejsca wcisnąć po jednym ząbku czosnku (zużyć
jedną główkę).
Drugą główkę czosnku przepuścić przez praskę do czosnku oraz wysmarować ostrożnie wewnątrz
i na zewnątrz indyka, potem włożyć go do lodówki.

INDYKA NACIERAMY PRZYPRAWAMI I SZPIKUJEMY CZOSNKIEM
DZIEŃ PRZED PIECZENIEM!!!
Przed pieczeniem, do brytfanny wlewamy ok. 5 łyżek oliwy, wkładamy indyka, smarujemy go po wierzchu oliwą i dodajemy jeszcze:
3 listki laurowe, 5 ziarenek ziela angielskiego, 5 ziarenek owocu jałowca. Przykrywamy indyka i wkładamy do zimnego piekarnika. Następnie nastawiamy temperaturę na ok. 200 stopni C i pieczemy
do miękkości (w zależności od wielkości indyka od 2 do 3 godzin; należy próbować, czy jest miękki). W trakcie pieczenia podlewamy indyka wodą (pilnujemy, aby na spodzie brytfanny zawsze był
sos z pieczenia). Na około pół godziny przed końcem pieczenia odkrywamy indyka, aby nabrał złocistego koloru.

Zapraszamy do sklepów:

NOWY SĄCZ, ul. Chopina 6a, ul. Sobieskiego 9, tel. 18 547 29 03
GORLICE, ul. Kościuszki 7, tel. 603 807 274,
ul. Krakowska 4, tel. 601 928 910,

Firma oferuje: Drób świeży własnej produkcji i uboju.
Wędliny tradycyjne, Wyroby garmażeryjne, Nabiał.
Drób nasz jest hodowany na „czystych paszach polskich”
i ubijany we własnej ubojni - pod ścisłą kontrolą lekarza weterynarii,
co gwarantuje wysoką jakość.
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Na koniec tygodnia

Biżuteria w krainie czarów
M O DA . Klimat nowojorskich recitali,
kameralny nastrój, szyk minionych
lat. 30. To esencja pokazu biżuterii marki Kate&Kate, jaki odbył się
w kawiarni „Etc…” w Nowym Sączu.
Magiczny nastrój i wystrój miejsca
stworzyli w piątkowy wieczór solistka Aleksandra Krzyżak z pianistą Jakubem Kozubem. Czas jakby
się zatrzymał. Goście mogli rozkoszować się chwilą.
Marka Kate&Kate zaprezentowała na strojach zaprojektowanych
przez Renatę Szkaradek najnowszą kolekcję hiszpańskiego projektanta biżuterii – Antona Heunisa. Anton to prawdziwy pasjonat
filmoznawstwa. Jego trzy ostatnie
kolekcje inspirowane były kinowymi hitami takimi jak „Avatar” czy
„Łowca Androidów”. Goście pokazu mieli okazję zobaczyć kolekcję inspirowaną filmem Tima Burtona „Alicja w Krainie Czarów”.
Burton to mistrz surrealizmu, który specjalizuje się w tworzeniu bajek z lekkim dreszczykiem. Biżuteria z najnowszej kolekcji Antona,
podobnie jak filmy Burtona, również łączy w sobie bajkowe piękno i mroczne niuanse. Jego projekty nawiązują przede wszystkim
do czarnego charakteru – królowej Kier.
Połączenie bajkowego pokazu
z minirecitalem dało naprawdę
niezwykły efekt.
A co działo się za kulisami?
– Organizacja takiego wydarzenia to bardzo ciężka, ale również niezwykle satysfakcjonująca praca. Wymyślanie konceptu,
tworzenie looków, przymiarki…
istne modowe szaleństwo. Pomysły to jedno, ale realizacja to drugie, dlatego naprawdę ogromnie
wielkie podziękowania dla wizażystów z MedSpa Mariposa, fryzjerów ze Studio Evolution – to dzięki
nim nasze wizje zostały urzeczywistnione na modelkach – opowiada Beata Królikowska, zachęcając
do obejrzenia niezwykłej biżuterii
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WARTO WIEDZIEĆ

Na tropie inspiracji

Zdjęcia fotografów „Sikora Koźmiński Phototeam” można obejrzeć
w minigalerii w kawiarni „Etc...”
w jej kawiarni „Etc…” przy ul. Romanowskiego 4 w Nowym Sączu.
– Oryginalne bransolety, naszyjniki, kolczyki i pierścionki mogą być doskonałym

świątecznym prezentem dla wyjątkowych kobiet: żony, mamy,
córki, ukochanej – podpowiada
Beata Królikowska.
(KK)

Kate&Kate to pierwszy multibrand w Polsce skupiający najważniejsze nazwiska w świecie
biżuterii modowej jak Erickson
Beamon, Dori Csengeri, Anton
Heunis, Marek Wójcicki, Caleidoscopio czy Cerruti. Ich projekty
zachwyciły m.in. takie gwiazdy
jak Lady Gaga, Rihanna, Michelle Obama, Kate Moss, Beyonce. Dzięki Kate&Kate ta zjawiskowa biżuteria podbiła również
serca Polek w tym Natalii Kukulskiej, Edyty Herbuś, Haliny
Młynkowej oraz Grażyny Wolszczak i Agaty Kuleszy. Każda sztuka jest unikatowa. Projektanci
wykonują ją specjalnie na specjalne zamówienie. Serie są limitowane – sprzedaż zamykana
jest już po 20 sztukach. Do każdego zakupu załączony jest certyfikat, który potwierdza na piśmie
wysoką jakość ozdoby i stanowi
gwarancję ważną przez dwa lata.
Kreatorka marki – Katarzyna
Rychlewska podróżuje po świecie
w poszukiwaniu inspiracji i unikatowej biżuterii. Jest zapraszana
na największe imprezy modowe
na świecie, zwiedza pracowanie
topowych designerów. Jej najnowszą fascynacją jest Brazylia.
Istnieje kilka showroomów
Kate&Kate w Polsce! Mieszczą
się one w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Nowym Sączu.

Charakterystyczna dla nas biało–
różowa kolorystyka wkomponowana jest w indywidualny klimat
każdego miejsca. Można powiedzieć, że klientka dosłownie szuka swojego stylu. Biżuteria wyłożona jest na białych poduszkach
oraz w różowych woreczkach
w szufladach. By odnaleźć wymarzony egzemplarz wraz ze stylistką przegląda projekty designerów z całego świata. Przymierza,
dyskutuje o najnowszych trendach, sprawdza czy lepiej czuje
się w kolczykach z kobaltowym
czy chabrowym oczkiem. Showroomy Kate&Kate to nie tylko
miejsca ekspozycji biżuterii z całego świata, ale również miejsca
spotkań i konfrontacji pasjonatów mody.
– Kate&Kate założyłam
w 2008 z buntu na to, co masowe. Wszystko zaczęło się od podróży do Libanu. Odkryłam tam
artystów–rzemieślników, którzy tworzą cudowną kolorową biżuterię. Zakochałam się
w tym klimacie i postanowiłam
sprowadzać ich cuda do Polski. Uwielbiam rzeczy oryginalne i pod prąd, których nikt
jeszcze nie zna. Moim celem jest
przywieźć Ci coś, co na zawsze
zmieni Twoje postrzeganie siebie. I doda Ci odwagi – mówi Katarzyna Rychlewska.

