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ul. Lwowska 80
re erwa ja: 18 440 11 86

NIE MASZ POMYS U

PREZENT?
NA WI TECZNY

Podaruj nie apomniane

Więcej miejsc 
do parkowania 
w centrum 
miasta 
Będzie 150 nowym miejsc parkin-
gowych w Nowym Sączu. Mają 
powstać w drugiej połowie przy-
szłego roku na placu przy hotelu 
Panorama.

Jak informuje dts24.pl, sprawa 
została już uzgodniona z konser-
watorem zabytków. – Nowe miejsca 
parkingowe zdecydowanie ułatwią 
kierowcom parkowanie w centrum 
Nowego Sącza – mówi Małgorza-
ta Grybel, rzecznik prasowy Urzę-
du Miasta w Nowym Sączu. – Takie 
miejsca są już co prawda na płycie 
przy ratuszu, pod dawną synago-
gą czy na ulicach wokół rynku, ale 
wiemy, że wciąż jest ich za mało. 
Mamy nadzieję, że w drugiej po-
łowie przyszłego roku uda nam się 
oddać do użytku kolejny parking.

W planach jest też budowa par-
kingu na tak zwanym maślanym 
rynku. Kupcy, którzy tam handlują, 
mają przenieść się do hali targowej, 
która powstanie tuż obok, na tere-
nie byłej strażnicy PSP. Najpierw 
jednak Skarb Państwa musi przeka-
zać miastu na własność tę działkę. 
Wojewoda Małopolski wciąż zwleka 
z odpowiedzią w tej sprawie. 

(MAT)
Więcej na dts24.pl

WARTO WIEDZIEĆ

Przyczynia się do uzdrowień. 
Służy spragnionym i… świet-
nie się nadaje do kiszenia ogór-
ków. Woda ze źródełka św. Kingi 
w Starym Sączu ma, jak widać, 
wiele zastosowań. 

Miejscowi wierzą, że woda 
wytrysnęła za sprawą patronki 
miasta. – Święta Kinga wetknęła 
w ziemię swoją laskę, a na drugi 
dzień w tym miejscu wytrysnęło 
źródełko i wyrosła lipa – przy-
tacza legendę Maria Dominik, 
przewodniczka po Starym Są-
czu. Źródło znajduje się w są-
siedztwie klasztoru sióstr kla-
rysek, niemal w środku miasta. 
Ujęcie ma co najmniej kilkaset 
lat. Kiedyś bijące prosto z ziemi, 
dziś jest zagospodarowane, żeby 
wygodniej było z niego czerpać 
wodę. Źródełko jest wręcz celem 
pielgrzymek.

Sprawa słynącej z niezwy-
kłych właściwości wody była 
badana w procesie beatyfika-
cyjnym Kingi, w 1629 roku. Już 
wtedy podążały tam tłumy czci-
cieli księżnej. Jeden z cudów 
uznała też watykańska Kongre-
gacja ds. Świętych. Za pomo-
cą cudownej wody został bo-
wiem uzdrowiony prof. Marian 

Starczewski, pochodzący ze Sta-
rego Sącza chemik, wykładowca 
politechnik Śląskiej i Warszaw-
skiej. Silne, ropne zapalenie wy-
rostka robaczkowego przeszło 
mu, gdy zaczął pić wodę z ro-
dzinnych stron. 

„Kroniki klasztoru starosą-
deckiego notują fakt wysyła-
nia wody ze źródełka św. Kin-
gi wiernym, którzy o to proszą. 
Okres między pierwszą a drugą 
wojną światową był najbardziej 
intensywnym pod względem 
wysyłania proszącym tej wody” 
– informują na swojej stronie in-
ternetowej siostry klaryski . 

Dziś każdy, kto potrzebu-
je wody, po prostu po nią przy-
chodzi. A okazuje się, że służy 
ona nie tylko celom nadprzyro-
dzonym. Miejscowi używają jej 
do… kiszenia ogórków. To nie-
mal gwarancja jakości, bo go-
spodynie wierzą, że woda chroni 
warzywa przed psuciem. – My-
śmy zawsze kisili ogórki na tej 
świętej wodzie. I zawsze się bar-
dzo dobrze udawały i dobrze się 
trzymały – przekonuje napotka-
na mieszkanka. 

 (SKA)
Źródło: wMediach.pl 

A TO CIEKAWE

Ogórki kiszone 
w świętym źródle 

Jedna z najwi kszych polskich  rm zajmuj cych si  pro-
dukcj , modernizacj  oraz naprawami taboru szynowego, 
z wieloletnim bran owym do wiadczeniem, poszukuje 
kandydatek i kandydatów na stanowiska:

Lakiernik
Spawacz

lusarz Mechanik
Miejsce pracy: Nowy S cz

Wymagania:
• wykszta cenie lub/ i do wiadczenie w zawodzie
•  minimum podstawowy kurs spawania w metodzie 

MAG 135 (w przypadku spawaczy)
• zaanga owanie i dyspozycyjno
Osoby zainteresowane ofert  prosimy o przes anie apli-
kacji na adres kariera@newag.pl, z nazw  stanowiska 
w temacie lub dostarczenie do  rmy, ul. Wyspia skiego 3 
w Nowym S czu.
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OŚWIATA.  Z 3,2 mln zł roszczenia 
przedszkoli niepublicznych w stosun-
ku do miasta mogą wzrosnąć nawet 
do 5 milionów. Powód: brak propo-
zycji ugody, wakat na stanowisku wi-
ceprezydenta ds. oświaty i złożo-
ne przez przedszkola pozwy. Bożena 
Jawor czeka na oświadczenie z Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej, któ-
re ma udowodnić, że miasto jest 
„niewinne".

Sytuacja jest pokłosiem raportu Naj-
wyższej Izby Kontroli na lata 2011, 
2012, 2013 w którym NIK wskaza-
ła, że Urząd Miasta w Nowym Sączu 
wypłaca przedszkolom niepublicz-
nym zaniżone kwoty subwencji. 
Sedno to podstawa naliczenia, nie-
uwzględniająca wszystkich składo-
wych. W sumie problem dotyczy 18 
placówek funkcjonujących w tam-
tym okresie. Kwota może urosnąć 
do 5 mln zł, bo przedszkola, które 
w drodze postępowania cywilnego 
już wniosły sprawę do sądu, mogą 
i będą domagać się odszkodowań, 
odsetek i zwrotu kosztów postępo-
wania sądowego.

Nieoficjalnie usłyszeliśmy, 
że prowadzący przedszkola nie li-
czą jednak na inicjatywę ze stro-
ny władz miasta. Od kilku jeśli nie 
kilkunastu miesięcy temat przywo-
ływany jest praktycznie na każdej 

sesji przez radnych – bez odzewu. 
A że sądecki magistrat lubi iść w za-
parte, najlepiej świadczy postępo-
wanie sądowe związane z wypła-
caniem subwencji dla Przedszkola 
Domowego z 2010 r. Miasto pła-
ciło za 25 osób w oddziale, a nie 
za rzeczywistą ilość dzieci zapisa-
nych. Sprawę przegrało z krete-
sem, przedszkole uzyskało klauzu-
lę natychmiastowej wykonalności, 
ściągnęło pieniądze za pośrednic-
twem komornika, który dodatko-
wo obciążył miasto kwotą 12 tys. zł.

***
Właściciele przedszkoli nie-

publicznych twierdzą, że sporo 
w tym winy byłej już szefowej pio-
nu oświaty Bożeny Jawor. – Za-
wsze indywidualnie interpreto-
wała przepisy, zawsze po swojemu 
i nigdy nie była skłonna przyznać 
się do błędu – mówią. Choć twier-
dzą również, że zmiana na tym 
stanowisku niewiele zapewne po-
może, bo przecież Jawor nie podej-
mowała decyzji samodzielnie.

– Przedszkoli publicznych jest 
osiem, przedszkoli niepublicznych 
22, to chyba najlepiej mówi o na-
szym znaczeniu w mieście i że je-
steśmy naprawdę potrzebni. Do-
datkowo nasi opiekunowie nie 
muszą być zatrudniani w oparci 

o Kartę Nauczyciela, która ge-
neruje naprawdę dużo obciążeń 
dla miasta. Sami płacimy za swo-
je lokale, ich wyposażenie i re-
monty, a miasto od zawsze płaci 
nam jedynie 75 procent subwen-
cji za każde dziecko i ani złotów-
ki więcej. W innych gminach wła-

dze doskonale wiedzą, że to my, 
przedszkola niepubliczne, zakle-
jamy dziury w potrzebach i możli-
wościach, i wypłacają 80 procent, 
a czasem nawet jeszcze kilka pro-
cent więcej…

***
Dyrektor Wydziału Edukacji Jó-

zef Klimek pytany o to, czy pro-
wadzone są jakiekolwiek rozmowy 
z przedszkolami , milczy. Zastrze-
ga jedynie, że Wydział nie dysponu-
je kompletem dokumentów w spra-
wie. Milczeniem odpowiedział 
również na pytanie o rzeczywi-
sty wymiar konsekwencji. – Co ja 
mogę w tej sytuacji powiedzieć? 
Tylko tyle, że nie ma prezydenta…

Czy właściciele przedszko-
li są skłonni do pochylenia się nad 
szerszym interesem i ugody? – Od-
powiem tak: prezydent na piąt-
kowym spotkaniu wyborczym 

obiecał nauczycielom podwyżki. 
A już w poniedziałek po wyborach 
się z tego wycofał. To wszystko jest 
tylko śmiechu warte… – mówi je-
den z dyrektorów.

Krzysztof Witowski, rzecznik 
Urzędu Miasta kwituje: – Kwestia 
roszczeń niepublicznych przed-

szkoli w stosunku do Urzędu Mia-
sta Nowego Sącza jest przedmiotem 
postępowania sądowego i do czasu 
jej rozstrzygnięcia nie udzielamy 
komentarzy w tej sprawie.

Więcej usłyszeliśmy od Bożeny 
Jawor. – Mam na razie zapew-
nienie ustne, ale czekam na pi-
semne oświadczenie Regionalnej 
Izby Obrachunkowej, że jesteśmy 
niewinni. Gdy je dostanę, wte-
dy spotkam się z dziennikarzami. 
Była wiceprezydent twierdzi rów-
nież, że propozycje ugody ze stro-
ny przedszkoli kończyły się na żą-
daniu: – Zapłaćcie nam...

***
Już po pierwszej publika-

cji dts24.pl na temat sporu, go-
towość przeprowadzenia mediacji 
zgłosiło Sądeckie Centrum Media-
cji przy Stowarzyszeniu Sursum 
Corda. – Ten spór można i wręcz 

należy rozwiązać na drodze me-
diacji! Daje to przede wszystkim 
możliwość zaoszczędzenia idących 
w dziesiątki i setki tysięcy złotych 
kosztów sądowych i komorniczych 
– podkreśla Marcin Kałużny, pre-
zes SSC. – By zagwarantować ab-
solutną bezstronność postępowa-
nia mediacyjnego, jesteśmy gotowi 
włączyć w postępowanie media-
cyjne mediatorów spoza Nowe-
go Sącza. Mediacje będą poufne, 
bezstronne i neutralne, oraz da-
dzą możliwość wypracowania po-
rozumienia satysfakcjonującego 
wszystkie strony. Podczas postę-
powania mogą być obecni pełno-
mocnicy prawni. Wynik mediacji, 
zawierający szczegółowe, pisem-
ne postanowienia w formie ugo-
dy, będzie potwierdzony przez sąd, 
co powoduje, że ugoda jest natych-
miast prawomocna i wykonalna. 
Kolejnym pozytywnym aspektem 
mediacji jest to, że ugoda zno-
si koszty postępowania sądowego 
wzajemnie, a stronie powodowej 
zwracane jest 3/4 kosztów sądo-
wych. Tak więc istotną korzyścią 
jest to, że postępowanie media-
cyjne będzie po wielokroć szybsze 
od postępowania sądowego, a jego 
rezultat natychmiast odczuwal-
ny – dodaje.

Mediacją mogą być objęte za-
równo spory, które trafiły już 
do sądu oraz te, które jeszcze mają 
swój etap przygotowawczy. Propo-
zycję przekazaliśmy do przedstawi-
ciela Stowarzyszenia zrzeszającego 
niepubliczne przedszkola z Nowego 
Sącza, ale do czasu zamknięcia skła-
du gazety nie udało nam się poznać 
decyzji w tej sprawie.

(TISS)
Więcej na dts24.pl 
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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

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

EKO - OGRÓD
Rdziostów 59 ,
33-393 Marcinkowice
tel.  502 752 936

503 086 607

RODZINNY WYBÓR 
CHOINEK  WI TECZNYCH
z plantacji - ci te na miejscu

JOD Y - kaukaskie, korea skie
WIERKI - czarny, srebrny

SOSNY

CENY 
NEGOCJOWANE

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

OGŁOSZENIA DROBNE

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

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

REKLAMA

Afera przedszkolna. Kto za to zapłaci?

Kwota może urosnąć do 5 mln zł, bo przedszkola, 
które w drodze postępowania cywilnego już 
wniosły sprawę do sądu, mogą i będą domagać 
się odszkodowań, odsetek i zwrotu kosztów 
postępowania sądowego.
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Wesołych 
Świąt Bożego 
Narodzenia

i Szczęśliwego 
Nowego Roku

REKLAMA

REKLAMA

DTS CZYTELNIKÓW. W prosek-
torium Szpitala Specjalistycznego 
w Nowym Sączu pobrano nielegalnie 
pieniądze za wydanie zwłok. Dyrektor 
Artur Puszko twierdzi: – Czytelniczka 
powinna powiadomić prokuraturę. 

Teść naszej Czytelniczki zmarł 
w maju podczas pobytu na Od-
dziale Onkologicznym. – Pojecha-
liśmy z mężem i kuzynką zaraz, 
jak się dowiedzieliśmy, że umarł. 
Na recepcji pani nam wyjaśniła, 
że jest w specjalnej sali, zostanie 
tam kilka godzin, a potem dopie-
ro przeniesiony zostanie do pro-
sektorium. Pozwolono nam się 
z nim pożegnać. Dowiedzieliśmy 
się też, że w prosektorium może-
my zostawić ubrania, książeczkę 
i różaniec, że ubierze go obsługa. 
Pojechaliśmy załatwić akt zgonu, 
a potem wróciliśmy do szpitala, 
w prosektorium jeszcze raz nam 
pokazano zwłoki, musieliśmy po-
twierdzić tożsamość i już po za-
łatwieniu wszystkich formalno-
ści zażądano od nas 200 złotych za 
wydanie zwłok. Byłam w szoku, ale 
człowiek w takich sytuacjach nie 
dyskutuje. Zapłaciliśmy, bo by-
liśmy przekonani, że widocznie 
tak to wygląda. Dopiero później 
u pana Janisza w zakładzie po-
grzebowym, dowiedzieliśmy się, 
że mamy zbierać wszystkie fak-
tury, bo potem daje się je do ZUS 
i koszty są zwracane. Powiedzia-
łam mężowi, że w takim razie trze-
ba się zwrócić do szpitala po fak-
turę z prosektorium. Pan Janisz był 
w szoku, stwierdził, że takich opłat 
nie ma, że o czym ja w ogóle mó-
wię. Mąż machnął ręką, a teścio-
wa nie była w stanie na niczym się 
skupić – opowiada kobieta.

Choć od incydentu minęło kilka 
miesięcy Czytelniczce sprawa nie 
dawała spokoju. Rozmawiała na ten 
temat z wieloma osobami. Okaza-
ło się, że od nich też brano pienią-
dze za wydanie zwłok. – Koleżanka 
musiała zapłacić sto złotych, jesz-
cze inna osoba 150 – relacjonuje. Jej 

odczucie, że to nadużycie narasta-
ło, ale ostatecznie dopiero rozmo-
wa z osobą zatrudnioną w szpita-
lu rozwiała wątpliwości. – Nikt nie 
ma prawa brać pieniędzy za wy-
dawanie zwłok, bo jeśli ktoś zmarł 
w szpitalu, to szpital dostaje pie-
niądze z NFZ. Nam na szczęście pie-
niążków nie brakuje, ale ile rodzin 
traci jedynego żywiciela rodziny? 
Ile ledwo wiąże koniec z końcem? 
Jak można żerować na nich w tak 
dramatycznej chwili? Tu nie cho-
dzi o te 200 złotych, tylko o zwy-
kłą ludzką przyzwoitość – wyjaśnia 
powody, dla których powiadomi-
ła o sytuacji redakcję dts24.pl. Ko-
bieta jest gotowa wskazać męż-
czyznę, który wziął pieniądze, gdy 
tylko okaże się, że to zwykłe wyłu-
dzenie, ale na razie chce pozostać 
anonimowa ze względów osobi-
stych. Czeka również na stanowisko 
dyrekcji szpitala, bo niemożliwym 
jest, by proceder kwitł w tajemni-
cy. A jednak...

Dyrektor Szpitala Specjali-
stycznego w Nowym Sączu Ar-
tur Puszko był zaskoczony. Za-
pytany, kto i na jakiej podstawie 
wprowadził opłatę, milczał dłuższą 
chwilę. – Powiem szczerze, że nic 
nie wiem o takiej opłacie. Uwa-
żacie państwo, że nie mogło się 
tak stać bez naszej zgody, ale tak 
to wygląda. Ktoś wyciągnął rękę 
– skomentował w pierwszej chwili 
i zobowiązał się natychmiast spra-
wę wyjaśnić. Kilkadziesiąt minut 
później usłyszeliśmy potwierdze-
nie. – Nie ma takich przepisów, 
które by zezwalały na pobieranie 
opłat za wydawanie zwłok – za-
pewnił Puszko i przyznał, że spra-
wą powinna zainteresować się 
prokuratura.

Apelujemy zatem do wszystkich 
Czytelników, od których również 
pobrano nielegalną opłatę, by zgła-
szali się do naszej redakcji dzwoniąc 
pod numer 512 800 195 lub pisem-
nie na adres e.stachura@dts24.pl. 
Do tematu wrócimy.

EWA STACHURA

Zarabiają na 
ludzkiej tragedii
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– Dziękuję powie Pan tym, którzy na Pana 
głosowali, a co powie Pan ponad 15 ty-
siącom sądeczan, którzy oddali głos 
na Ludomira Handzla?

 – Mówię dziękuję wszystkim, któ-
rzy wzięli udział w wyborach, a szcze-
gólnie tym, którzy na mnie głosowali. 
Ci, którzy głosowali na moich kontr-
kandydatów, mieli do tego prawo. 
Wszyscy widzimy, jaka jest sytuacja 
w kraju. Nastroje społeczne mówią 
same za siebie. Takiego kryzysu nie 
było od dawna. Obserwuję general-
nie brak zaufania do władzy. Polakom, 
mówiąc krótko, żyje się gorzej wbrew 
wszelkiego rodzaju obietnicom rzą-
dowym. A wszelka odpowiedzial-
ność spada również na tych, którzy 
wielkiego czy wręcz żadnego wpły-
wu na te decyzje nie mają.
– Samorządy?

– Właśnie. W dużej mierze tak jest. 
Ale mówię o władzy w ogóle. Wybor-
com się wydaje, że jeżeli się coś lub 
kogoś zmieni, to będzie lepiej. Pro-
szę zwrócić uwagę, że jeżeli poło-
wa mieszkańców nie wzięła udzia-
łu w głosowaniu, to można założyć, 
że połowa mieszkańców jest zado-
wolona i nie chciała zmian. Można tak 
to zinterpretować. 
– Można i odwrotnie. 

– Jeżeli ktoś jest niezadowolony 
to chce zmian, jeżeli ktoś nie chce, 
to nie bierze w czymś udziału. 
– Albo jest za granicą.

– Nie przesadzajmy. Nie będę się 
przed Panią tłumaczył, kto jest za gra-
nicą, a kto nie jest. O to, o takie moż-
liwości walczyliśmy przez długie lata. 
Każdy sam decyduje o tym, gdzie chce 
mieszkać, pracować. To wartość sama 
w sobie, a nie nic negatywnego, za 
co ja ponoszę odpowiedzialność. 
– Ale Panu chyba zależy, żeby sądeczanie 
chcieli mieszkać w Nowym Sączu, tu pra-
cować i zakładać rodziny?

– W tym względzie wszystko mo-
żemy zrzucić na decyzje rządowe. Ja 
nie jestem zakładem pracy. Nie decy-
duję o kodeksie pracy, o tym, jaka jest 
pensja minimalna, jak wysokie po-
datki. A podatków, które są w zasię-
gu gminy nie podnoszę od lat – o tym 
mogę zdecydować. A decyzja o wy-
jeździe i pracy za granicą należy już 
do każdego z osobna.
– Niemniej ma Pan wpływ na to, jak wy-
gląda środowisko, w którym żyjemy. 
Podczas licznych debat dyskusji, prowa-
dzonych podczas kampanii, mieszkańcy 
wskazywali na to, z czego są niezadowo-
leni. Pan to odnotował i przeanalizował?

– Nie wskazywali. Jeśli mówimy 
o debatach, to moi konkurenci po-
ruszali pewne kwestie, a niektórzy 
mieszkańcy bez zastanowienia uwie-
rzyli gołosłownym obietnicom, że No-
wym Sącz może być miastem mlekiem 
i miodem płynącym. To, że wygrałem 
te wybory, świadczy, że uzyskałem 
zaufanie mieszkańców. Przyjrzałbym 
się raczej specyfice tych wyborów. 
Uczestniczyłem w niejednych i mogę 
powiedzieć, że była to najbrudniej-
sza kampania, jaką widziałem. An-
tykampania w stosunku do Ryszar-
da Nowaka, a nie kampania za czymś 
lepszym. A mieszkańcy z czego mogą 

być niezadowoleni? Że nie mają pra-
cy? Ja przecież nie jestem pracodaw-
cą? Czy może z tego, że tu brakuje at-
mosfery do rozwoju przedsiębiorstw? 
Nie brakuje. Nowy Sącz słynie z du-
żych, mocnych na polskich i zagra-
nicznych rynkach firm, a bezrobocie 
nie należy do największych w kraju.
– Czy z pomysłów, jakie podnosili Pana 
kontrkandydaci w swoich programach 
wyborczych, widzi Pan jakieś podpowie-
dzi dla siebie, z których mógłby skorzy-
stać w tej kadencji?

- Wszystkie sensowne propozy-
cje kandydatów były moimi, które 
oni przypisywali sobie. Mogę to ła-
two udowodnić. Jeżeli zada pani so-
bie trud, to proszę sięgnąć do moich 
propozycji i programów. Każdy z tych 
panów powtarzał to, co ja dawno mó-
wiłem i to, co jest napisane w Strategii 
Rozwoju Nowego Sącza na lata 2020+, 
którą przygotowałem. Moi kontr-
kandydaci nie mówili nic poza tym, 
że stworzą więcej miejsc pracy. Tyl-
ko jak? Tworząc strefę ekonomiczną? 
Jedna już istnieje, a drugą przygoto-
wuję, od dwóch lat. Tereny pod in-
westycje będą. Ale nie mogę zagwa-
rantować, że znajdą się inwestorzy. 
– Jaką ma Pan koncepcję rozwoju Nowe-
go Sącza? Miasto powinno może postawić 
na turystykę, może na gospodarkę? Czy 
Pan ma sprecyzowany, sprofilowany kie-
runek rozwoju? 

– Nie da się tego sprecyzować. 
Nowy Sącz jest położony tak jak jest. 
Niewątpliwie atrakcyjnie turystycz-
nie, ale sam w sobie nie jest celem tu-
rystycznym, bo jest za mało atrakcyj-
ny. Co do tego nie ma wątpliwości. 
Natomiast dysponujemy potencjałem, 
który pozwala nam traktować Nowy 
Sącz jako swoistego rodzaju centrum 
wszelkich innych usług: od szkolnic-
twa wyższego…
– …którego kondycja jednak nie jest naj-
lepsza. Proszę spojrzeć na Wyższą Szkołę 
Biznesu. Chyba nie wszystko da się zrzu-
cić na niż demograficzny.

– To chce Pani to zrzucić na pre-
zydenta? Jaki ja mam wpływ na to, 
że szkoła upada? Może była źle zarzą-
dzana, przeinwestowana, przestała 
być atrakcyjna, bo powstały lepsze. 
Pytanie, dlaczego WSB upada, proszę 

kierować do właścicieli. A dlaczego 
PWSZ się rozwija? 
– Miasto udzieliło wsparcia WSB–NLU?

- Zawsze wspierałem inicjatywy 
związane z promocją szkoły, jednak 
nie można wspierać na tym samym 
poziomie placówek prywatnych, 
a taką jest WSB, jak wspiera się pla-
cówki samorządowe czy państwowe. 
– Nie widział Pan korzyści z tego, że szko-
ła dobrze prosperuje?

– Oczywiście, że widziałem, choć-
by poprzez to, że wielu młodych ludzi 
tu przyjeżdżało. Powtarzam to pry-
watna szkoła. To nie do mnie pytanie.
– Rozwój szkolnictwa wyższego był jed-
nym z priorytetowych kierunków strategii 
rozwoju Nowego Sącza.

- Był i jest, i  daliśmy wyraź-
ny dowód na to, że był to priory-
tet. Z wielkim bólem kilka lat temu 
przeforsowałem propozycję i zna-
cząco wsparłem PWSZ. Dziś oso-
by, które podnoszą larum w sprawie 
szkolnictwa wyższego, były prze-
ciwko przekazaniu terenów miasta 
pod rozbudowę PWSZ. To, co jest 
możliwe, robię, ale trudno, że-
bym udzielał wsparcia prywatnemu 
przedsięwzięciu. 
– Jeśli nie szkolnictwo wyższe, nie tury-
styka, to co jest priorytetem?

– Kto mówi, że nie szkolnictwo 
wyższe czy turystyka? Szkolnictwo 
wyższe tak, ale na takie, jakie pań-
stwo, bo nie miasto, daje możliwości. 
– To jaki jest ten konkretny kierunek roz-
woju miasta?

– Nowy Sącz musi się rozwijać 
w każdy kierunku. Przede wszyst-
kim musi być przyjazny i bezpieczny 
dla swoich mieszkańców. Chcę za-
biegać przede wszystkim, by oświa-
ta była na jak najwyższym poziomie, 
oraz o infrastrukturę. 
– Powiedział Pan, że Nowy Sącz nie jest 
celem turystów sam w sobie. Pana kontr-
kandydat Kazimierz Fałowski w swo-
im programie widział możliwość rozwo-
ju miasta pod kątem turystycznym, jeśli 
między innymi wcieli się w życie koncep-
cję odbudowy zamku. Pana ten pomysł 
nie przekonuje?

– To stary pomysł wyciągany przy 
każdej możliwej okazji. Gdybym wie-
dział, że będziemy rozmawiać o zam-
ku, to przygotowałbym pani stos do-
kumentów, które pokazują, ile w tej 
sprawie zrobiłem i jakie koszty mia-
sto poniosło w tym względzie. 
– Zamek można wykorzystać pod kątem 
turystycznym czy nie?

– Nie można, bo to nie jest żad-
na atrakcja turystyczna, nawet jak 
go odbudujemy. A zrobić to można 
tylko na zasadach prawnie uznawa-
nych, czyli tak jak wyglądał w ści-
śle udokumentowanej wersji. I to ja, 
współpracując z Muzeum Okręgo-
wym, zrobiłem kwerendę od Szwe-
cji przez Lwów, Wiedeń, Kraków, 
Warszawę. Do odbudowy jeste-
śmy przygotowani. Konserwator 
zabytków jednak jest krytyczny, 
co do tego tematu. Mimo wszystko 
jestem za odbudową zamku, ale na-
leży pamiętać, że po odbudowie tego 
obiektu, właściwie mogłaby być tam 
tylko siedziba muzeum.

– Leszek Bolanowski w niedawnej roz-
mowie z DTS mówił o innej formie zago-
spodarowania zamku…

– Nie czytałem, ale podejrzewam, 
że mówił to, co profesor Andrzej Sza-
rek. By zamek w części odbudować, 
a reszcie nadać formę bardziej no-
woczesną. Na taką koncepcję chętnie 
bym się zgodził i widziałbym sens, 
ale nie ma takiej możliwości. Kon-
serwator zabytków wyraźnie po-
wiedział, że nie ma na to zgody i nie 
będzie. To przerabialiśmy kilka lat 
temu. Niestety w takim żyjemy kra-
ju, gdzie decyzje podejmują różne in-
stytucje. I prezydent, mimo że wła-
da tym zamkiem, jest właścicielem 
terenu, nie ma prawa decydować, 
jaką on będzie miał formę. Nawet je-
śli idzie za tym słuszny cel uatrakcyj-
nienia miasta. Teraz to tylko akade-
micka dyskusja. 
– Podczas kampanii zapowiadał Pan re-
konstrukcję swojego gabinetu. Jakie kro-
ki Pan poczynił? 

– W tej chwili nad tym pracuję. 
Pani Bożena Jawor została przewod-
niczącą Rady Miasta i nie jest już za-
stępcą prezydenta. W wielu przypad-
kach zmieni się zakres obowiązków. 
– A konkretnie?

– Nie chcę sprawy traktować 
cząstkowo, jeśli to dotyczy konkret-
nych osób. Zmiany na pewno będą. 
– Jerzy Gwiżdż pozostaje wiceprezyden-
tem, powoła Pan drugiego zastępcę?

– Mam do tego prawo. Wszystko 
w swoim czasie.
– Marta Mordarska?

– O nazwiskach nie będę mówił, 
by nikogo nie krzywdzić. Pani Mar-
ta ma swoją odpowiedzialną funk-
cję i wypełnia ją dobrze. Sam słysza-
łem dziesięć innych nazwisk. Obecnie 
pracuję nad strukturą organizacyjną 
Urzędu Miasta. 
– Mówi Pan, że to była brudna kampania. 
Wyobraża Pan sobie, jak będzie wyglądać 
za cztery lata?

– Po tym, co zobaczyłem i prze-
żyłem, nie wyobrażam sobie nawet, 
jak będą wyglądały najbliższe wybo-
ry na prezydenta państwa i parlamen-
tarne. Ale jestem przekonany, że ci, 
którzy działają w internecie, anoni-
mowo, pozwalając sobie na niegodne 
zachowania, prędzej czy później od-
powiedzą za swoje słowa. Dziś każde-
go można zniesławić, obrazić, poniżyć 
jakimś memem czy komentarzem. 
Nie mam też możliwości odniesie-
nie się do tego, co na mój temat piszą. 
Bo komu mam opowiedzieć: Misi nu-
mer 5 czy Krzysiowi numer 4. Dowie-
działem się też, że mam umiejętności 
bilokacji. Widziano mnie w tym sa-
mym czasie w tylu miejscach…
– A przeciwnicy mówią, że Pan nigdzie się 
nie pokazuje?

– Bywam, gdzie mam bywać. 
A gdybym bywał w tych miejscach, 
o co jestem oskarżany, to proszę mi 
wierzyć, na pewno nie byłbym pre-
zydentem. Moi przeciwnicy dużo po-
święcili czasu i pieniędzy, by prześle-
dzić nie tylko moje życie zawodowe. 
I na niczym nie złapali. To pewnie boli. 
– Politolog WSB–NLU Marcin Porę-
ba uważa, że ta kampania będzie inna, 

społeczeństwo będzie bardziej przyglądać 
się Pana pracy, patrzeć na ręce…

– Cały czas patrzyli i będą patrzeć, 
ale proszę nie cytować mi tego Pana. 
– Dlaczego?

– Pan Poręba ma określone poglą-
dy polityczne, nie jest moim zwolen-
nikiem, nie jest obiektywny. 
– Nie może mieć swoich poglądów 
politycznych?

– Może, ale jeśli jest zwolenni-
kiem Korwina–Mikke, Nowej Prawi-
cy, to niech nie dyskutuje z Nowakiem 
z pozycji naukowca tylko polityka. 
Bo jeśli ktoś przedstawia się jako dok-
tor uczelni, a angażuje się politycz-
nie po innej stronie, to uważam to za 
nieuczciwe. Ta kampania była brud-
na, dyskredytująca moją osobę i za-
częła się na długo przed wyborami. 
Od dwóch lat włóczę się po różnych 
prokuraturach i to zarówno w spra-
wach śmiesznych, jak i poważnych. 
Biegałem do prokuratur w sprawie 
kontenera dla bezdomnego, oświetle-
nia, budowy ronda, drogi, sprzedaży 
terenu pod galerię itp. Z jednej stro-
ny przedsiębiorcy i mieszkańcy chcą, 
by zrobić strefę, nową drogę, a ja za 
chwilę odpowiem na zarzuty, że ro-
bię to dla czy pod kogoś konkretnego. 
– Z jakimi mimo wszystko inwestycja-
mi zrealizowanymi bądź bliskimi zakoń-
czenia pozostawi Pan miasto w 2018 roku 
i w jakie kondycji?

– Mam nadzieję, że oświata bę-
dzie na dobrym poziomie, bezrobo-
cie nie będzie większe niż obecne 
i nie będzie dramatycznej emigracji 
zarobkowej. Jeśli chodzi o inwesty-
cję, w planach jest dokończenie ob-
wodnicy północnej z nowym mo-
stem nad Dunajcem, budowa mostu 
helleńskiego, nowe rozwiązanie ko-
munikacyjne pod zamkiem, tak zwa-
na Węgierska Bis z terenami pod stre-
fę ekonomiczną i rekreacyjną oraz 
z przebicie przez Piramowicza i bu-
dową mostu do Chełmca. 
– A Sądecka Wenecja?

– Obśmiana Sądecka Wenecja może 
być właśnie świetną atrakcją nie tylko 
dla sądeczan. Przypominam, że jej re-
alizacja przebiegać będzie dwuetapo-
wo. Pierwszy etap, który jest zależny 
od miasta, a na który składa się: rewi-
talizacja parku, budowa amfiteatru, 
nowej widowni, kortów tenisowych, 
lodowiska, ścieżek rowerowych, par-
ku linowego – może być zrealizowa-
na po rozstrzygnięciu przetargu i uzy-
skaniu wszelkich pozwoleń w ciągu 
półtora roku. Terminu zakończenia 
drugiej części nie mogę zagwaranto-
wać. Myślimy także o każdym osie-
dlu. Tam również chcemy zapewnić 
infrastrukturę, która uatrakcyjni czas 
wolny mieszkańcom, między innymi 
poprzez siłownie na świeżym powie-
trzu, budowę boisk sportowych i pla-
ców zabaw. Chcę też zadowolić mło-
dych walczących o skatepark. 
– To będzie, jak Pan zapowiadał, ostatnia 
Pana kadencja?

– Taki mam plan, jeśli chodzi 
o startowanie w wyborach na prezy-
denta. Ale z działalności w samorzą-
dzie nie rezygnuję. 

Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ

Polakom żyje się źle, a wina spada na samorządy 
ROZMOWA  z RYSZARDEM NOWAKIEM, po raz trzeci wybranym na prezydenta Nowego Sącza
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ROZRYWKA.  W weekend Krynica za-
mieniła się w światową stolicę pięk-
na. Piątkowy finał Miss Supranational 
i niedzielny Miss Polski to była nie lada 
promocja dla uzdrowiska. Choć try-
buny hali lodowej nie były wypełnione 
po brzegi, to imprezy oglądnęło milio-
ny widzów – a pierwszą transmitowano 
aż w 90 krajach.

Wśród 71 kandydatek do tytułu Miss 
Supranational była Katarzyna Krze-
szowska, Miss Polski 2012, pocho-
dząca z Krynicy. Zdobyła tytuł IV Wi-
cemiss. – To niezwykłe uczucie być 
wyróżnioną spośród tylu wspania-
łych kobiet już nie tylko z Polski, ale 
całego świata. Rozpiera mnie duma 
nie tylko z tego powodu, ale rów-
nież z faktu, że wybory odbyły się 
w moim rodzinnym mieście – mówi-
ła nam, rozchwytywana przez fanów 
i fotoreporterów, Katarzyna Krze-
szowska. Miss Supranational została 
Miss Indii – Asha Bhat, a Miss Polski 
– Ewa Mielnicka z Ostrołęki.

Burmistrz Dariusz Reśko juz roz-
mawia z organizatorami Miss Pol-
ski o 5–letniej współpracy. – Diabeł 
tkwi w szczegółach, czyli pienią-
dzach – mówi. – Ale niewykluczo-
ne, że wybory na stałe zostaną wpi-
sane do kalendarza imprez Krynicy. 

Wybory kosztowały miasto 50 tys. 
zł. – Do tego należy doliczyć kwoty za 
ogrzanie hali, zabezpieczenie impre-
zy, osobowe. Myślę, że w sumie wyj-
dzie około 80 tysięcy złotych – wyli-
cza burmistrz.  (G)

Więcej na dts24.pl: „Reśko stawia 
na światowe imprezy” 

– Prawie nikt z uczniów nie chce cho-
dzić w mundurkach, ale jednocze-
śnie chce się identyfikować ze szko-
łą. Po prostu znaleźliśmy alternatywę 
– mówi przewodniczący samorządu 
szkolnego I LO w Nowym Sączu Jakub 
Michalik. W szkole zapanowało istne 
szaleństwo na „długoszowe bluzy”. 

– To była inicjatywa samorządu. 
Naszym celem było poprawienie 
wizerunku szkoły na arenie mię-
dzyszkolnej i podkreślenie na-
szej wyjątkowości – mówi Kuba. 
Nie ukrywa, że zainteresowanie po-
mysłem przeszło jego oczekiwanie. 
„Długoszowe” bluzy w dwóch kolo-
rach czarne lub bordowe, z kapturem 
lub bez, czy tzw. „bejsbolówki” chcą 
mieć nie tylko obecni uczniowie, ale 
i absolwenci. – Co mnie bardzo cieszy 
również nauczyciele składają zamó-
wienia – dodaje Michalik. 

– Możemy poczuć się jak bohate-
rowie amerykańskich seriali – żar-
tują uczniowie, z dumą prezentując 
nową szkolną modę. 

Samorząd teraz stara się przefor-
sować u dyrektora, aby „długoszowe 
bluzy” zastąpiły strój galowy. – Przy-
najmniej 13 każdego miesiąca. U nas 
to dzień, w którym każdy uczeń, któ-
ry przyjdzie na galowo, ma prawo 
nie być pytany – wyjaśnia Kuba.  (G)

Czytaj więcej na dts24.pl 

Tak się nosi Długoszowa rodzina 
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Asha Bhat Miss Supranational 2014 - fotorelacja na dts24.pl

Katarzyna Krzeszowska IV Wicemiss Supranational
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Święta Bożego Narodzenia, Sylwester w Uzdrowisku Wysowa nad ParkiemŚwięta Bożego Narodzenia, Sylwester w Uzdrowisku Wysowa nad Parkiem
23-28.12  i  31.12-4.0123-28.12  i  31.12-4.01

Święta – 5 noclegów,   Sylwester – 4 noclegi Święta – 5 noclegów,   Sylwester – 4 noclegi 
w pokojach 1,2 osobowych w cenie od 740 do 780 zł od osoby (dzieci do lat 3 gratis, dzieci 3-10 lat 260-300 zł). 

UWAGA – przedłużenie pobytu to tylko 110 zł/dobę z wyżywieniem. 

Dla osób powołujących się na tą reklamę  dodatkowo 10% rabatu.
W cenie pobytu świątecznego: wyżywienie z tradycyjną kolacją wigilijną, występ chóru ZORIA, w cenie pobytu 

sylwestrowego: wyżywienie, zabawa sylwestrowa, grillowanie, karnet na zabiegi SPA w wysokości 100 z ł. Ponadto 

zniżki w Parku Wodnym (60%), Jaskini Solnej (15%), kręgle i bilard (40%). 

www.izc.pl          tel. 18 353 23 36          mail: wysowa@izc.plwww.izc.pl          tel. 18 353 23 36          mail: wysowa@izc.pl

REKLAMA

Uzdrowisko piękności 
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Obywatele...!
Serdecznie zapraszamy na zabawę 
Sylwestrową w iście PRL - owskim stylu.

CENA 200 ZŁ/ OSOBA 
TRZY dania ciep e

OPEN BAR NA ALKOHOL, 
WINO ORAZ NAPOJE

Rezerwacje:
tel. 18 414 35 00
mail: recepcja@goscinieryterski.com

p onacy udziec !!!

PRZEZ ca y czas trwania 

imprezy stół wiejski, zimna i ciepła płyta 

oraz wiele wspaniałych pyszności

Jantar Gościniec Ryterski
Rytro 302

REKLAMA
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RESTAURACJA, KUCHNIA POLSKA, POKOJE GOŚCINNE

ul. Kr. Jadwigi 67, 

33-300 Nowy Sącz

www.zajazd-sadecki.pl

zajazd@sacz.pl

Zapraszamy na 
SYLWESTRA 190 z /osoba,

dancingi SOBOTA, NIEDZIELA 
Bawimy si  od godz. 19 

– muzyka na ywo!!!
Rezerwacje telefoniczne: 

18 443 67 17, 518 272 513
•  organizujemy wesela, bankiety, catering, 

imprezy okolicznościowe
•  obiady promocyjne już od 9,99 zł 

(codziennie informacja na facebooku)
•  przyjmujemy zamówienia na wyroby 

na stół wigilijny

Jeste my SUPER! Sprawd

OFERTA ŚWIĄTECZNA
Przyjmujemy, jak co roku, zamówienia 
na dania i potrawy świąteczne (wigilijne)

POLECAMY
Pierogi ruskie . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,50 zł / 10 sztuk
Pierogi z kapustą. . . . . . . . . . . . . . 5,50 zł / 10 sztuk
Pierogi ze śliwką  . . . . . . . . . . . . . . 6,00 zł / 10 sztuk
Pierogi z kapustą i grzybami. . . . . 6,50 zł / 10 sztuk
Krokiety z kapustą i grzybami. . . . 3,50 zł / 10 sztuka
Uszka z mięsem   . . . . . . . . . . . . . . 3,00 zł / 10 sztuk
Gołąbki z kaszą i grzybami . . . . . . 4,00 zł / 10 sztuka
Uszka z grzybami  . . . . . . . . . . . . . 5,00 zł / 10 sztuk
Barszcz czysty. . . . . . . . . . . . . . . . 7,00 zł / litr
Żurek czysty  . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,00 zł / litr

Nowy Sącz
ul. Franciszkańska 7 tel. 18 443 89 77
ul. Jagiellońska 31 tel. 18 443 66 91
ul. Lwowska 56 tel. 18 449 14 96
ul. Wiśniowieckiego 129 tel. 18 542 44 20
tel. 602 374 089

Realizujemy również zamówienia indywidualne 
na potrawy wigilijne i świąteczne

REKLAMA

…czyli rad kilka dla zapracowanych pań 
domu, które już drętwieją na myśl o or-
ganizacji wigilijnej kolacji i świątecz-
nych posiłków. 

Na szczęście na rynku jest wiele 
firm cateringowych, restauracji i barów, 
które wesprą nas w przygotowaniach 
i to wcale nie za „wielkie pieniądze”. 
A umiejętnie odgrzane i zaserwowane 
potrawy kupne wcale nie muszą być 
gorsze od tych robionych tradycyj-
nie w domu. Wystarczy dostosować się 
do kilku wskazówek i umiejętnie roz-
łożyć zakupy w czasie. A wskazówek 
udziela naszym Czytelnikom Antoni Rol-
ka, od lat prowadzący w Nowym Sączu 
przy ul. Witosa restaurację 4 Pory Roku, 
która również oferuje usługi cateringo-
we (tel. 18 447 67 68).

***
PIEROGI, potrawa bez której nie ma 

świąt i basta. Pierogi mogą być z kaszą 
gryczaną, z kapustą i grzybami, z samą 
kapustą , razowe ze śliwkami itp… Moż-
na je mrozić na sucho, świeżo po zro-
bieniu, można sparzone, ale wtedy 
trzeba je wyjąć pojedynczo na tackę, 
by wyschły, nie przyklejając się do sie-
bie nawzajem, i dopiero wtedy zamro-
zić. Jeśli mamy pierogi gotowe, ugoto-
wane, to trzeba je trzymać w szczelnym 
pojemniku. Wszystkie produkty mącz-
ne pochłaniają zapachy pozostałych 
potraw z lodówki. Pierogów razowych 
ze śliwką mrozić nie wolno, trzeba je 
przygotować na świeżo albo trzymać 
w lodówce. Pierogi świąteczne wypa-
da odgrzać i omaścić masłem klaro-
wanym. Dla osób bardziej liberalnych 

– do pierogów wytrawnych poleca-
my smalec. Olej absolutnie nie wcho-
dzi w rachubę.

***
RYBA też najsmaczniejsza jest sma-

żona na maśle klarowanym. Można ją 
tak odgrzać, można też zrobić to w fo-
lii aluminiowej w piekarniku. Bardzo 
ryzykowne jest odmrażanie filetów 
rybnych w mikrofali, wystarczy mała 
nieuwaga, by zniszczyć rybę – część 
może się ściąć, część będzie surowa. 
Rybę do odmrożenia najlepiej wyjąć 
dzień wcześniej i odmrażać przez noc 
w lodówce albo w chłodzie na balko-
nie. By lodówka nie przeszła zapachem 
ryb, wystarczy włożyć do niej kieliszek 
z octem lub spirytusem. Oba płyny 
wchłaniają zapachy.

Jeśli jesteśmy przy zapachach. Jak 
pozbyć się zapachu mułu z karpia? Wy-
starczy go dzień przed smażeniem wy-
filetować, rozłożyć, zasypać pokrojoną 
w plastry surową cebulą, troszkę posolić 
i skropić cytryną. Na drugi dzień przed 
smażeniem wystarczy rybę otrzepać 
z cebuli, obtoczyć w panierce np. mące 
i usmażyć na maśle klarowanym.

Pod żadnym pozorem nie wolno do-
puścić, by ryba w galarecie zbyt długo 
stała w cieple. Galareta zmięknie, straci 
konsystencję, a po włożeniu po raz ko-
lejny do lodówki zmętnieje.

***
Wszystkie SAŁATKI rybne ze śmieta-

ną lub majonezem mają bardzo krótki 
okres spożycia i najlepiej przy ich za-
mawianiu umówić się na odbiór w Wi-
gilię. Nie wolno ich mrozić pod żadnym 

pozorem. Przy rozmrażaniu z sałatki 
zrobi się nieapetyczna mamałyga. 

Kolejna potrawa, której mrozić nie 
wolno w żadnym wypadku, to barszcz. 
W czasie odmrażania straci całkowicie 
kolor i smak. Zupy grzybowej też nie 
można mrozić. Ale za to można użyć 
mrożonych grzybów do jej zrobienia. 
Niezależnie od tego, czy zamroziliśmy 
je sparzone i zagotowane czy na suro-
wo (choć w tej wersji zazwyczaj bar-
dzo gorzknieją) pokroimy je bez pro-
blemu po przelaniu wrzątkiem. Jeśli 
zdarzy się, że mamy zamrożoną zupę 
albo sos, to nie wolno odgrzewać ich 
na otwartym ogniu tylko w łaźni wod-
nej. Do większego garnka z wodą włożyć 
mniejszy z zupą lub sosem i dopiero tak 
ustawić na niewielkim ogniu.

***
SCHAB ze śliwkami lub morelami 

to kolejna potrawa, która na świątecz-
nym stole musi się pojawić. Gotowy 
najlepiej odgrzewać w całości zawinię-
ty w foli aluminiowej. Dobrze podlać go 
odrobiną bulionu, szczególnie istotne jest 
to, gdy podgrzewamy schab w plastrach.

Jeśli mowa o mięsie, to musi się po-
jawić świąteczna szynka, którą najczę-
ściej kupujemy w plasterkach. By nie 
oślizgły i nie zmieniły zapachu, trzeba 
przechowywać je poprzekładane liść-
mi sałaty zawinięte w folie aluminiową 
albo szczelnym pojemniczku. 

Z kolei świeżość ryb zachowuje po-
krzywa. Trudno jednak o pokrzywę zimą, 
tę radę zostawiamy zatem na wiosnę...

(TISS)
Więcej porad znajdziesz na dts24.pl

MATERIAŁ  PROMOCYJNY 

Jak skorzystać z cateringu

Restauracja wyróżniona 
w konkursie 

„Mój sposób na biznes”

  SMACZNIE, SZYBKO, TANIO
     Obiady firmowe
Zupa + II danie = 12 zł

33-300 Nowy Sącz 
ul.Witosa 10 

tel.18 447 67 68
www.restauracja.sacz.pl

Kwaśnica z jagnięciną Jagnięcina duszona 
w jarzynach podawana 

z kaszą jęczmienną 
i zestawem surówek

Pieczona ćwiartka kaczki 
z jabłkami i żurawiną 

podawana z ziemniakami 
opiekanymi i kapustą modrą

Duszona wołowina 
z grzybami leśnymi 

w jarzynach podawana 
z kopytkami i buraczkami

Pierogi Beskidzkie 
podsmażane z kaszą 

gryczaną, serem i sosem 
czosnkowym

Polędwiczki wieprzowe 
z rydzami w śmietanie 

podawane z ziemniakami 
i zestawem surówek

Szef kuchni poleca Potrawy regionalne

Z okazji nadchodzących Świąt 
Bożego Narodzenia i Nowego Roku 

życzy y wielu radosnych i ciepł ch chwil, 
odpoczy ku przy rodzinny  stole 

oraz wszelkiej
pomyślności w życiu 

pr at y  i zawodowy
życzy Antoni Rolka wraz z załogą
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Na barykady, 
ludu robo-
czy! - wzywa 
prezes Jaro-

sław Polskę Zbaw. Przy popar-
ciu hierarchów polskiego Ko-
ścioła, zwołuje on na dzień 13 
grudnia, godzinę 13 (czy ktoś 
jeszcze pamięta co oznaczała ta 
godzina w PRL?) lud pisowski 
na Plac Trzech Krzyży w War-
szawie. Ma to być marsz oby-
watelski „w obronie demokracji 
i wolności mediów“. Należy to 
rozumieć też jako marsz prze-
ciwko sfałszowanym wyborom 
samorządowym.

W sądeckiej krainie, gdzie 
PiS wygrał sfałszowane wybo-
ry (bo przecież rządzi nie tylko 
powiatem nowosądeckim, gmi-
ną Chełmiec i ma swojego pre-
zydenta Ryszarda Nowaka) już 
grzeją się silniki autobusów. Na 
dworce kolejowe podstawiane są 
składy pociągów. Szyte są sztur-
mówki, bo przecież prezes kazał 

się dobrze przygotować do tego 
boju nie ostatniego. Obok sztur-
mówek wskazane są bojowe na-
krycia głowy - różnobarwne be-
rety moherowe. Dość fałszerstw 
wyborczych! Dość wygrane-
go PiS! Bo przecież w skali kra-
ju, Małopolski, Nowego Sącza 
PiS wygrał! Więc jak to jest? Kto 
sfałszował wybory, żeby PiS wy-
grał? Tego problemu filozoficz-
nego, bez kieliszka wódki nie da 
się rozwiązać. Chyba, że w to-
warzystwie tych, których pre-
zes Jarosław Polskę Zbaw oskar-
żył o fałszerstwo, czyli Platformę 
Obywatelską i koalicjanta.

W czasie, kiedy PiS-owcy 
wypruwać będą sobie żyły i 
zdzierać gardło przeciwko fał-
szerzom spod znaku PO w War-
szawie, na Jaworzynie Krynic-
kiej, też 13 grudnia, odbędzie 
się inauguracja Ogólnopolskiego 
Sezonu Narciarskiego. O ironio! 
Tam w stolicy walka o Polskę, 
a tutaj towarzystwo podejrza-
nej konduity bawić się będzie w 
najlepsze.

Kiedy zdrowy trzon społe-
czeństwa Sądecczyzny w War-
szawie skandować będzie hasła 
o lepszą Polskę, tutaj w Kryni-
cy będzie trwała podejrzana im-
preza i bal. Bo w zaproszeniach 
na otwarcie sezonu wyraźnie 
podkreślono, że należy wziąć ze 

sobą strój wieczorowy. Oby to 
nie był ostatni bal, jak na Tita-
nicu, chciałoby się rzec. Któż to 
widział, narty i smoking. Ale to 
właśnie taka jest sądecka kra-
ina. Walka o Polskę, ruja i nie-
róbstwo! Ci, którzy podpisali się 
na zaproszeniach na ogólnopol-
ską inaugurację sezonu narciar-
skiego na Jaworzynie Krynic-
kiej, dobrze będą zapamiętani. 
Bo przecież to oni akurat wy-
brali ten dzień 13 grudnia, by 
odciągnąć uwagę Sądecczyzny 
od warszawskich barykad. Kim 
są ci oni? A kto sfałszował wy-
bory zdaniem prezesa? Tak, to 
ci sami. Jeszcze chcą wmówić 
narodowi, że prezes kocha Są-
decczyznę i dzięki niemu wy-
grał sfałszowane wybory Ry-
szard Nowak. Jakby chcieli też 
powiedzieć że owszem, pre-
zes lubi zimę w górach, ale już 
niekoniecznie przepada za jaz-
dą na nartach - o snowboar-
dzie nie wspominając. W war-
szawie będą stać tam, gdzie stali 
zawsze, a na Jaworzynie Kry-
nickiej grupy rekonstrukcyjne 
ustawią szeregi Zmechanizowa-
nych Odwodów Milicji Obywa-
telskiej, w skrócie ZOMO. Sta-
ną tam, gdzie zawsze oni stali. 
Mimo mrozu i śniegu, ZOMO 
gorące, bijące serce partii, jak 
to kiedyś mówiono.

Taka to kraina paradoksów

Jerzy Wideł
Z kapelusza

Jak podała „Gazeta Krakowska” dzielnica Poręba Mała była w ostatnim okresie 
najbardziej dopieszczaną przez władze częścią miasta. Jak pisze GK „Poręba Mała 
zmieniła się nie do poznania. Kosztowało to aż 60 mln”. Sporo, ale Poręba się od-
wdzięczyła władzom, w ramach rewanżu za hojność głosując w drugiej turze na 
Ryszarda Nowaka, który dostał tam 501 głosów. Jak łatwo obliczyć, jeden wybor-
czy głos kosztował w Porębie Małej 119 760 zł. Czy to dużo? Nie wiemy. A ile w wy-
borach samorządowych kosztuje jeden głos? Na to pytanie odpowiada „Polska The 
Times” piórem Eryka Mistewicza twórcy strategii marketingu narracyjnego. We-
dług Mistewicza zdobycie jednego głosu w wyborach samorządowych to wydatek 
od 0,5 do 7 zł. Hm, jeśli tak, to w Nowym Sączu chyba ktoś przepłacił… (ICZ)

LICZBA TYGODNIA

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

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?

LLLuuuuubbbbiiissszzzz cccczzzzyyyyttttaaaaaćććć „„„„„DDDDDoooobbbbrrrryyyy TTTTyyyyggggoooodddddnnnnniiiikkkkk SSSSSąąąądddddeeeecccckkkkkiiiii””””” 
 wwwwwwwwwwwww ffffffffffooooooooooottttttttttteeeeeeeeeeellllllllluuuuuuuuuuu,,,,,,,, pppppppppppprrrrrrrrrrrrrzzzzzzzzzzzzzyyyyyyyyyyy  ppppppppppppooooooooooooorrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeeeeejjjjjjjjj kkkkkkkkkaaaaaaaaaaawwwwwwwwwwwwwiiiiiiiieeeeeeeeeee?????????????

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 zapłacicie 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



POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI
Dobry dodatek wiedzy o gospodarce (20)

Szanowni Państwo,

Dla Zespołu Fundacji Pomyśl o Przyszłości rok 2014 to okres bogaty w nowe doświadczenia 
i wyzwania. 

Główny cel, jaki postawiliśmy przed sobą? Zainteresować Polaków gospodarką. 

„Sądecka Specjalność” i „Sekrety Dobrego Biznesu” to inspirujące rozmowy z młodzieżą 
na temat budowania wspólnoty ekonomicznej, wpływu codziennych decyzji na jakość na-
szego życia. „Akademia Malucha Pieniążek”, projekt poświęcony maluchom i zapoznaniu ich 
z podstawowymi pojęciami ekonomicznymi. Uaktualnienie raportu „Wspólnie budujmy na-
szą zamożność”, organizacja debaty podczas XXIV Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju, 
a także udział w licznych konferencjach – to tylko część z działań, które realizowaliśmy w tym 
roku z myślą o rozwoju gospodarczym Polski. Podjęte przez nas inicjatywy dały nam mnóstwo 
satysfakcji.

Dziękujemy za Państwa wsparcie i wyrazy uznania dla działań Fundacji. Zmotywowani, 
bogatsi o nowe doświadczenia, będziemy starać się w przyszłym roku jeszcze lepiej realizo-
wać naszą misję. 

Życzę Państwu spokojnych, zdrowych świąt Bożego Narodzenia spędzonych w gronie rodzin-
nym oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.

Bożena Damasiewicz

Dyrektor Fundacji Pomyśl o Przyszłości

ZAŁOŻONA: 
w 2010 roku przez prezesa FAKRO, Ryszarda Florka

INSPIRACJA:
doświadczenia firmy FAKRO, wynikające z prowa-
dzenia działalności w Polsce i za granicą. Poczucie 
wspólnoty i odpowiedzialności za kraj prezentowane 
przez obywateli, polityków, wyborców i konsumen-
tów w zamożnych krajach Europy Zachodniej, któ-
rego brakuje w Polsce.

CEL: 
•  zainteresowanie Polaków gospodarką
•  włączenie wszystkich grup społecznych w rozwój 

gospodarczy kraju i działania na rzecz budowania 
zamożności społeczeństwa polskiego

•  zmiana świadomości polskich konsumentów
•  budowa przekonania, że w ramach kraju jesteśmy 

jednym organizmem gospodarczym i każdy, bez 
względu na to, jaki zawód wykonuje, jest elemen-
tem tego systemu i może go twórczo współtworzyć

•  pobudzenie ruchu oddolnego, który wymusi na po-
litykach zmiany prowadzące do dalszego rozwoju 
gospodarczego

DZIAŁALNOŚĆ: 
•  propagowanie wiedzy na temat gospodarki i me-

chanizmów wolnorynkowych – udział w konferen-
cjach, spotkaniach, prowadzenie szkoleń

•  realizacja projektów dla dzieci i młodzieży
•  opracowanie raportu „Wspólnie budujmy naszą za-

możność” 

Więcej informacji znaleźć można 
na stronie internetowej Fundacji 

www.pomysloprzyszlosci.org

O Fundacji Pomyśl o Przyszłości słów kilka…
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W okresie od czerwca do listopada 2014 realizowaliśmy projekt 
Akademia Malucha Pieniążek, czyli Skąd się Biorą Pieniądze. Ze-
spół Fundacji odwiedził dziesięć szkół podstawowych i przedszkoli 
w Chełmcu, Jamnicy, Januszowej, Marcinkowicach, Krasnem Potoc-
kiem, Rdziostowie, Biczycach Dolnych, Mystkowie, Wielogłowach 
i Niskowej. Razem z nami przygody Albina i jego przyjaciół z Łąki 
odkrywało ponad 200 dzieci. 

Projekt powstał z myślą o potrzebie edukacji ekonomicznej i kształ-
towaniu postaw obywatelskich wśród dzieci od najmłodszych lat 
i przewidywał cykl warsztatów dla dzieci w wieku 5 do 12 lat. 

Zależało nam, aby od strony praktycznej pokazać jaki wpływ 
na funkcjonowanie państwa ma każdy z nas. Stworzyliśmy sklep, 

gdzie nasi mali studenci mogli kupować towary za zarobione wcze-
śniej pieniądze. Próbowaliśmy się wcielić w małych przedsiębiorców, 
którzy otwierają swoją pierwszą firmę, eksportowaliśmy towary, po-
konując po drodze wiele przeszkód, a w kalamburach zgadywaliśmy 
na co przeznaczane są nasze podatki. Te i wiele innych ciekawych gier 
i quizów pozwoliło wyjaśnić dzieciom trudne pojęcia ekonomiczne.

Dodatkowo, przygotowaliśmy materiały szkoleniowe w postaci 
historyjek komiksowych.

Ostatnim etapem projektu był konkurs Kupuj u Sąsiada. Ucznio-
wie przygotowali projekty reklam promujących lokalny produkt, 
usługę lub firmę. Prace można obejrzeć na www.pomysloprzyszlo-
sci.org/akademia–malucha/. 

„Sądecka specjalność” to projekt skierowany do młodzieży, mają-
cy na celu zainteresowanie gospodarką, rozbudzenie postaw przed-
siębiorczych wśród uczniów. To właśnie z takim zamiarem w marcu 
i kwietniu tego roku odwiedziliśmy czternaście szkół ponadgimna-
zjalnych z Nowego Sącza. 

Podczas każdego ze spotkań towarzyszyli nam przedstawiciele 
działającej na Sądecczyźnie firmy, opowiadając o tym jak wygląda 
droga od pomysłu na biznes do powstania firmy, jak wypromować 

produkt, pozyskać klientów, jakie są strategie konkurowania na za-
granicznych rynkach. 

Zwieńczeniem projektu był konkurs. Uczniowie w stworzonych 
przez siebie trzyosobowych zespołach, przygotowali projekty reklam 
promujących lokalny produkt, usługę lub firmę. Do biura Fundacji 
napłynęło 31 prac konkursowych. Zachęcamy do obejrzenia zwycię-
skich prac www.konkurs.pomysloprzyszlosci.org. 

Warto! 

Sądecka specjalność

Akademia Malucha Pieniążek

Wręczenie nagród w Szkole Podstawowej w Marcinkowicach
Wręczenie nagród w Przedszkolu Bajkowa Kraina w Biczycach 
DolnychSpotkanie w Szkole Podstawowej w Januszowej

Spotkanie w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym „SPLOT”
Uroczysta Gala wręczenia nagród w Sali Ratuszowej Urzędu 
Miasta Nowego SączaSpotkanie w Zespole Szkół Nr 3 im. Bolesława Barbackiego
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W tym roku, podczas XXIV Fo-
rum Ekonomicznego nie mogło 
zabraknąć także Fundacji Pomyśl 
o Przyszłości, która była gospo-
darzem jednego z paneli. 

Chcemy zainteresować Pola-
ków gospodarką. Nasze dzia-
łania kierujemy do wszystkich 
grup społecznych m.in. do po-
lityków, urzędników, dzien-
nikarzy, przedsiębiorców. Ta-
kie właśnie grono spotyka się 
w Krynicy. Czy można wyobra-
zić sobie lepsze miejsce do re-
alizacji celów Fundacji? Poza 
tym podczas tego typu wydarzeń 
my także się uczymy. Większość 
osób, obecnych na panelu, to au-
torytety w dziedzinie gospodar-
ki. Warto posłuchać i wymienić 
swoje doświadczenia – tak obec-
ność Fundacji podczas Forum 

tłumaczyła Dyrektor Fundacji 
Pomyśl o Przyszłości, Bożena 
Damasiewicz.

O wpływie rodzimych przed-
siębiorców na rozwój gospo-
darczy kraju rozmawiali właści-
ciele globalnych polskich firm: 
Krzysztof Domarecki (Selena), 
Ryszard Florek (FAKRO), Michał 
Sołowow (Barlinek, Synthos) 
i Kazimierz Pazgan (Konspol). 
Nie mogło również zabraknąć 
przedstawicieli świata polity-
ki. W debacie uczestniczyli, Ja-
nusz Steinhoff (Przewodniczący 
Rady Programowej KIG) oraz Ol-
gierd Dziekoński (Sekretarz Sta-
nu w Kancelarii Prezydenta RP) 
oraz przedstawiciel świata nauki: 
Anatolij Zadoja (Pierwszy Pro-
rektor, Dniepropetrowski Uni-
wersytet Ekonomii).

Kolejny z realizowanych w tym roku przez Fun-
dację projekt, Sekrety Dobrego Biznesu oprócz po-
pularyzacji wiedzy o gospodarce i kształtowania 
postaw przedsiębiorczości, miał także podkreślić 
potencjał gospodarczy regionu LGD. 

Rezultatem projektu jest książka „Sekrety do-
brego biznesu” – zbiór 15 rozmów z przedsiębior-
cami z gmin Grybów, Chełmiec, Kamionka Wielka 
(obszar LGD). Opowiadają oni o swoich doświad-
czeniach związanych z prowadzeniem biznesu, 
najtrudniejszych momentach, motywacjach i spo-
sobach budowania przewagi konkurencyjnej 

Opracowana książka opisuje szanse i zagroże-
nia oraz słabe i mocne strony prowadzenia biz-
nesu w regionie, ale przede wszystkim stanowi 

źródło inspiracji dla osób zainteresowanych pro-
wadzeniem własnej firmy. 

W ramach projektu w październiku i listopadzie 
odwiedziliśmy działające na terenie trzech gmin ob-
szaru LGD szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne. 
Spotkania składały się z dwóch części. W trakcie 
pierwszej z nich młodzież dowiedziała się dlacze-
go ważny jest rozwój lokalnych firm i jakie korzyści 
daje to mieszkańcom gmin oraz jak się buduje do-
brobyt w gospodarce wolnorynkowej. Druga część 
spotkania, prowadzona przez przedstawiciela wy-
branej firmy poświęcona była nauce budowania po-
zytywnego wizerunku firmy oraz sposobów dotar-
cia do potencjalnych klientów.

Sekrety dobrego biznesu

Fundacja Pomyśl o Przyszłości 
podczas XXIV Forum 

Ekonomicznego

Panel „Wpływ rodzimych przedsiębiorców na rozwój gospodarczy naszego kraju”
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POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI – Gospodarczy dodatek „Dobrego Tygodnika Sądeckiego”

Wydawca: Wydawnictwo DOBRE oraz Fundacja „POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI”.  Kontakt: ul. Węgierska 146 c, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18 4140165, biuro@pomysloprzyszlosci.org, 
www.pomysloprzyszlosci.org  Redaguje zespół: Bożena Damasiewicz (redaktor odpowiedzialna), Katarzyna Tomoń, Anna Korczyk, Bożena Zagórowska, Jakub Zapała, Wojciech Molendowicz.

PUBLIKACJE PRZYGOTOWYWANE PRZEZ FUNDACJĘ

UDZIAŁ W KONFERENCJACH

FUNDACJA  AKTYWNIE DZIAŁA W INTERNECIE

www.pomysloprzyszlosci.org Blog WPROST

19 000 wejść na stronę 

od 1 stycznia 2013 roku 

(ok. 160 wejść dziennie)

1 248 osób polubiło profil Fundacji na Facebooku

ORGANIZUJEMY NARCIARSKIE MISTRZOSTWA 
POLSKICH PRACODAWCÓW PRYWATNYCH

39 KONFERENCJI

od 1 stycznia 2013 roku 

05 stycznia 2013 
Konferencja 
Dyrektorów Szkół 
Budowlanych

Konferencja inicjująca dyskusję 
na gospodarcze tematy naszej 

ekonomicznej wspólnoty 
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Dodatek wydawany w ramach projektu „Aktywni Sądeccy Seniorzy” realizowanego przez 

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Zadanie jest współfinansowane 

ze środków otrzymanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego 

Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Natychmiast też stał się naczel-
nym uniwersyteckim „fotokroni-
karzem”. Jego zdjęcia od dziesię-
ciu lat dokumentują działalność 
SUTW, zdobią także okładki uczel-
nianego biuletynu. Przede wszyst-
kim jednak stanowią bardzo waż-
ną pamiątkę dla fotografowanych. 
Są świadectwem ich aktywno-
ści na emeryturze. Dokumentują 
uczestnictwo w wykładach, ćwi-
czeniach, wycieczkach, spotka-
niach andrzejkowych i opłatko-
wych, zajęciach na pływalni, sali 
gimnastycznej i pracowni kom-
puterowej. Wielu z nas nie zebra-
ło wcześniej aż tylu swoich zdjęć, 
bo też nie każdy przemieszcza się 
przez świat z własnym sprzętem. 

Sądeczanin z wyboru
Pan Antoni jest sądeczaninem 

z wyboru. Urodził się w Rawie Ru-
skiej koło Lwowa. Jest absolwen-
tem słynnego tarnowskiego LO im. 
Kazimierza Brodzińskiego i Wyż-
szej Szkoły Ekonomicznej w Kra-
kowie. Był nauczycielem w brze-
skim technikum i tam też poznał 
swoją żonę. Podobno 40 lat minęło 
jak jeden dzień (to uwaga dla nie-
stabilnych uczuciowo). W Nowym 
Sączu, aż do emerytury uczył eko-
nomiki przedsiębiorstw w Techni-
kum Elektrycznym, gdzie oczywi-
ście założył kółko fotograficzne. Byli 
uczniowie pana Antoniego, mimo 
że od wielu lat jest on na emery-
turze, przy każdej nadarzającej się 
okazji starają spotkać się ze swo-
im nauczycielem. Nawet wtedy, 
gdy sami już są w wieku dojrzałym 
i na tzw. stanowiskach. 

Bez retuszu
Antoni Łopuch pierwsze fascy-

nacje fotograficzne przeżył w wie-
ku 10 lat. Teraz z łezką w oku wspo-
mina swój pierwszy sprzęt – aparty 
Start 66 i Zorkę. Potem Prakticę 
i Zenita, którego w końcu zamie-
nił na kolejne modele Fuji. Pierw-
sze aparaty to te z zawsze za mało 
pojemnym czarno–białym filmem, 
wymagające zgromadzenia odpo-
wiednich odczynników i zaanek-
towania własnej łazienki do wy-
woływania zdjęć. Teraz posiłkując 
się aparatem cyfrowym czy lu-
strzanką proces otrzymania odbitek 

pozostawia wyspecjalizowanym 
firmom. Z tym że będąc zamiło-
wanym fotografem – dokumen-
talistą, jest zdecydowanym prze-
ciwnikiem Photoshopa. Osobiście 
wolałabym, aby jednak coraz sil-
niej rysującą się prozę życia na mej 
twarzy, zmodyfikował nieco ogól-
nodostępnym wynalazkiem. 

Zdjęciowa opowieść
Pan Antoni od momentu za-

mieszkania w naszym mieście fo-
tografuje ważne nowosądeckie 
wydarzenia. Opowiada swoimi 
zdjęciami historię miasta, osiedla, 
na którym mieszka, rodziny, zna-
jomych. Każdego stycznia danego 
roku zdjęcia, między innymi jego 
autorstwa, można obejrzeć na do-
rocznej wystawie w piwnicach Bi-
blioteki Sądeckiej przy ul. Fran-
ciszkańskiej. Fotografie wykonane 

przez Antoniego Łopucha znajdu-
ją się w „Encyklopedii Sądeckiej”, 
„Roczniku Sądeckim” i „Almana-
chu Sądeckim”. Jako zapalony kibic 
Sandecji urozmaicił zdjęciami wy-
daną z okazji 100–lecia klubu pu-
blikację Daniela Weimera. Od po-
czątku dokumentuje też wszystkie 
spotkania nowosądeckiego Koła Sy-
biraków. Związany z parafią Matki 
Boskiej Niepokalanej ma zezwole-
nie tarnowskiej kurii na fotografo-
wanie wnętrz kościołów i uroczy-
stości w nich się odbywających. 
Z jego ogromnego archiwum ko-
rzystali i korzystają sądeccy dzien-
nikarze i redakcje. 

Za pracę związaną z foto-
graficznym dokumentowaniem 
działalności SUTW został przez 
starostę nowosądeckiego uhono-
rowany odznaczeniem „Złote Jabł-
ko Sądeckie”.

Dzięki pasji
Nad archiwami czuwa żona pana 

Antoniego, która jest też główną 
recenzentką jego prac. Papierowe 
odbitki i cyfrowe dyski są oczywi-
ście opisane i zajmują wiele pude-
łek, a ich zawartość jest podobno 
niepoliczalna. 

– Najbardziej lubiłem wędrować 
z rodziną po okolicznych górach. 
Odwiedzać Falkową, spacero-
wać po Mystkowie i fotografować. 
Przede wszystkim pejzaże, zacho-
dy słońca, polne kwiaty i… motyle. 
Cieszę się z tego, że swoją miłość 
do fotografii przekazałem dzieciom 
i wnukom – mówi Antoni Łopuch.

I dodaje, że poważną chorobę, 
na którą zapadł kilka lat temu, prze-
zwyciężył dzięki kochającej rodzi-
nie, życzliwym ludziom i swojej kil-
kudziesięcioletniej pasji – fotografii.

BARBARA GIEROŃ

Hobby Antoniego Łopucha
Antoniego Łopucha poznałam na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Nowym Sączu. Od pierwszej chwili zwracał uwagę 
– starszy pan z aparatem fotograficznym przemieszczający się pośród innych, podekscytowanych chwilą seniorów

Antoni Łopuch – pasjonat fotografii
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Poważną chorobę, 
na którą zapadł 
kilka lat temu, 
przezwyciężył 
dzięki kochającej 
rodzinie, życzliwym 
ludziom i swojej 
kilkudziesięcioletniej 
pasji – fotografii.
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Projekt „50+ dojrzali, potrzebni kom-
petentni” służy aktywizacji zawodowej 
i społecznej osób bez pracy w wieku 
ponad 50 lat. Ma charakter pilotażo-
wy i obejmuje wsparciem mieszkań-
ców Krakowa, Tarnowa oraz powia-
tów: chrzanowskiego, tarnowskiego 
i nowosądeckiego.

Wsparciem objęto 100 osób nieza-
trudnionych, w wieku 50–64 lata, 
zagrożonych wykluczeniem spo-
łecznym oraz 75 wolontariuszy Sto-
warzyszenia WIOSNA w wieku 45+. 
Wolontariusze to osoby z dużą wie-
dzą i doświadczeniem zawodowym, 
chcące dzielić się swoimi umiejętno-
ściami. Każdy wolontariusz otrzy-
mał materiały merytoryczne oraz 
przeszedł odpowiednie szkolenia 
przygotowujące do roli opiekuna.

Staże, na które kierowa-
ni są uczestnicy projektu, trwają 
na ogół cztery miesiące i odbywają 
się na podstawie umowy pomiędzy 
stażystą, pracodawcą i kierującym 
na staż Stowarzyszeniem WIOSNA. 

Do obowiązków pracodawcy za-
trudniającego stażystę, należy zor-
ganizowanie miejsca pracy. Staży-
sta otrzymuje stypendium stażowe, 
ubezpieczenie oraz przechodzi ko-
nieczne badania lekarskie. Staże 
są organizowane zgodnie z oczeki-
waniami i kwalifikacjami stażysty 
oraz dają realną szansę utrzymania 
zatrudnienia po ich zakończeniu.

Pierwsza edycja projektu zakoń-
czyła się w październiku 2014 r. Za-
trudnienie znalazło 20 osób, czyli 
20% uczestników. Niewymiernym 
efektem projektu są relacje part-
nerskie pomiędzy przedstawiciela-
mi różnorodnych grup – wolonta-
riuszami, pracownikami urzędów, 
pracownikami organizacji pozarzą-
dowej oraz uczestnikami.

25 października w krakowskim 
hotelu Park Inn odbyła się uroczy-
sta gala podsumowująca pierwszą 
edycję projektu. Głos zabrali m.in. 
Małgorzata Marcińska – wicemi-
nister Pracy i Polityki Społecznej, 
Andrzej Martynuska – dyrektor 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Krakowie, Anna Wilczyńska – wi-
ceprezes Stowarzyszenia WIOSNA. 
Goście podsumowali efekty tej edycji 
projektu, zwracając uwagę na pro-
blem starzejącego się społeczeństwa.

Wolontariusz projektu 
MAREK WINIARSKI

„Wirtualne spotkania, realne pasje” 
to projekt edukacyjno – animacyjny 
dla seniorów realizowany przez Fun-
dację Orange w ramach grantu od Mi-
nisterstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt realizowały biblioteki orga-
nizując spotkania online w formie 
wideokonferencji z osobami peł-
nymi pasji. 20 listopada w Powia-
towej i Miejsko–Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Starym Sączu seniorzy 
mieli okazję wirtualnego spotkania 
z „pierwszą damą polskiego jazzu” 
–Ewą Bem. Piosenkarka opowiadała 
o swojej artystycznej drodze czytel-
nikom zgromadzonym w bibliote-
kach w całej Polsce. Opowieść prze-
platała swoimi piosenkami.

Spotkanie w Warszawie prowadził 
koordynator projektu Kamil Milcza-
rek, a w Starym Sączu Cecylia Tudaj. 
Uczestnicy mieli też możliwość zada-
wania pytań piosenkarce na czacie. 
Były to już 14. „Spotkania z pasją”.

ROZALIA KULASIK

30 listopada zakończył się pro-
jekt „Kulturalny Senior” realizowany 
przez Stowarzyszenie Sursum Corda 
w Nowym Sączu.

Projekt ,,Kulturalny Senior" skiero-
wany był do osób 55+ z powiatów: 
nowosądeckiego, limanowskiego, 
gorlickiego oraz miasta Nowego Są-
cza. Współfinansowany był ze środ-
ków Województwa Małopolskiego. 

–Pisząc projekt „Kulturalny se-
nior” chcieliśmy zaktywizować 
osoby starsze do udziału w życiu 
społeczno–kulturalnym – mówi Jo-
anna Bugajska, asystent ds. projek-
tów Stowarzyszenia Sursum Corda. 
– W ramach projektu uczestnicy 
korzystali z tzw. „Bonów Kultu-
ry”, które uprawniały do dwóch 
wejść na dowolnie wybrany seans 
w kinie MCK Sokół, jednego wejścia 
do Galerii Sztuki oraz kawiarni Ar-
t&Cafe. Wzięło w nim udział 202 
seniorów głównie z miasta Nowego 
Sącza oraz gmin Chełmiec, Nawo-
jowa, Kamionka Wielka, Krynica 

powiatu nowosądeckiego i jedna 
osoba z powiatu limanowskiego. 
Dodatkowo zorganizowano dwa 
spotkania filmowo–dyskusyj-
ne: na rozpoczęcie i zakończenie 
projektu, na które zostało rozda-
ne po 100 wejściówek. Tak szero-
kie dotarcie do odbiorców projek-
tu możliwe było dzięki publikacjom 
w dodatku „DTS Senior”.

Na inauguracyjnym spotkaniu 
filmowo–dyskusyjnym 18 czerw-
ca seniorzy mogli obejrzeć film 
,,Obsługiwałem angielskiego kró-
la”. Gościem spotkania był Anto-
ni Kroh z Muzeum Okręgowego 
w Nowym Sączu.

Podsumowujące spotkanie fil-
mowo–dyskusyjne odbyło się 20 
listopada. Seniorzy wspólnie obej-
rzeli kolejny film ,,Mój Nikifor” 
z pierwszoplanową rolą Krystyny 
Feldman. Zaproszeni goście Maria 
Brylak–Załuska, etnograf oraz fil-
moznawca Karol Szafraniec przy-
bliżyli zebranym nieznane wątki 
z życia i twórczości Nikifora oraz 
okoliczności powstawania filmu.

Halina Starzyk uczestniczka 
projektu ocenia: – Skorzystałam 
ze wszystkich możliwości, które 
oferował program „Kulturalny 

Senior”. Dobór prezentowanych 
filmów był bardzo interesujący. 
Najbardziej cenię sobie spotka-
nia z Antonim Krohem i Marią 
Brylak–Załuską, którzy zwróci-
li mi uwagę na wiele spraw, któ-
rych dotychczas nie dostrzegłam 
w oglądanych, nawet kilkakroć, 
filmach. Jesteśmy wdzięczni pre-
zesowi Kałużnemu i młodzieży za 
ten pomysł na rzecz seniorów.

–Była to okazja do mobiliza-
cji i obejrzenia filmów na dużym 
ekranie. W ramach bonu obejrza-
łam dwa filmy: ,,Biały oleande-
r”i „Mary's Land. Ziemia Maryi”. 
Spotykałam znajomych oraz ludzi 
kultury. Była możliwość poszerze-
nia wiadomości, udziału w dys-
kusji przy kawie, różnego rodzaju 
przekąskach i słodyczach – mówi 
Stanisława Górowska, uczestnicz-
ka projektu. – Będzie mi brakowa-
ło tych spotkań – dodaje.

Gromkimi brawami zostały 
przyjęte słowa prezesa Kałużne-
go, który dziękując wszystkim 
za udział w projekcie zapewnił, 
że podejmie starania, aby w roku 
2015 powtórzyć projekt dla więk-
szej liczby uczestników. 

KRYSTYNA SŁABY

Pod takim hasłem Urząd Województwa 
Małopolskiego ogłosił konkurs na pro-
jekt warsztatów wyjazdowych, mają-
cych na celu wspieranie funkcjonowa-
nia społecznego oraz przeciwdziałanie 
wykluczeniu osób starszych.

Stowarzyszenie „Przyjaciele Ser-
ca i Życia” z Nowego Sącza opraco-
wało projekt tak konkurencyjny, 
że udało mu się otrzymać dofinan-
sowanie na pięciodniowe warszta-
ty wyjazdowe do Wysowej. Wzięło 
w nich udział 35 osób.

Projekt obejmował uczestnicze-
nie w różnorodnych formach ak-
tywności stymulujących ciało jak 
i umysł. Każdy uczestnik korzystał 

z zaordynowanych zabiegów reha-
bilitacyjnych, a także z obowiąz-
kowej gimnastyki grupowej. Była 
możliwość zwiedzania Wysowej 
z przewodnikiem, korzystania z ba-
senu, spacerowania po Parku Zdro-
jowym, degustacji wody mineralnej 
w Nowej Pijalni. Seniorzy uspraw-
niali szare komórki na zajęciach ćwi-
czących sprawność intelektualną.

Był też aspekt społeczny – zorga-
nizowana została zbiórkę pieniędzy 
na chore dziecko. Była też okazja 
do rozmów i dzielenia się skrywa-
nymi problemami, czemu sprzyja-
ło zakwaterowanie w Domu Sana-
toryjnym Beskid.

KRYSTYNA NOSAL

Spotkania z pasjami
Pytanie na czacie
– Jakie przesłanie ma Pani dla 
osób starszych?
Ewa Bem: – Mam wielki szacunek 
dla starszych ludzi i dlatego spotka-
nia z nimi są dla mnie bardzo ważne. 
Pamiętam, że moje pokolenie cało-
wało ciocię w rękę. Każdy człowiek 
ma w sobie coś dobrego. Życzyłabym 
sobie i wszystkim ludziom, nie tylko 
mojego pokolenia, żeby odnajdywali 
w sobie szacunek do innych, rozma-
wiali tak po prostu z serca do ser-
ca, darowali sobie trochę słońca jak 
w piosence „Podaruj mi trochę słoń-
ca”. Jestem entuzjastką rozmawia-
nia. Nie wolno poddawać się presjom 
dzisiejszego świata. Uważam, że klu-
by dyskusyjne to wspaniała psycho-
terapia, ładunek dobra, a dyskusja 
na temat ciekawej książki, czy nie-
dawno obejrzanego filmu, stano-
wią odskocznię od problemów dnia 
codziennego.

Nie czekając na starość

Bony kultury aktywowały seniorów
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Spotkanie filmowo–dyskusyjnege w MCK Sokół

50+ dojrzali, potrzebni, kompetentni

Wolontariat zwany także tutorin-
giem jest jedną z głównych form 
wsparcia udzielanego uczestni-
kom w ramach realizacji projektu. 
W projekcie „50+ dojrzali, potrzeb-
ni kompetentni” tutor to przede 
wszystkim: godny zaufania dorad-
ca, wierzący w możliwości osoby, 
z którą pracuje, wspierający i do-
radzający jej, dzielący się własnym 
doświadczeniem. Pomaga on pod-
opiecznemu odnaleźć się na rynku 
pracy – co nie znaczy, że ma mu 
znaleźć pracę, ale ma inspirować 
do chęci poszukiwania pracy.FO
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Przemówienie wiceminister Małgorzaty Marcińskiej
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W Katolickim Centrum Edukacji Mło-
dzieży Kana w Nowym Sączu uczy się 
już nie tylko młodzież. Nowe umiejęt-
ności zdobywają także seniorzy.

Od momentu zaistnienia szansy 
na zdobywanie dodatkowych środ-
ków z funduszy krajowych i unij-
nych, Kana uczestniczy w ogłasza-
nych konkursach. Dyrektor Anna 
Lipińska–Zwolińska nie kryje, 
że przygotowuje wspólnie ze swo-
ją kadrą po kilka lub nawet kilkana-
ście wniosków grantowych. Dotacje 
z miasta, starostwa, województwa 
i ministerstw dodane do pienię-
dzy asygnowanych przez biskupa 
tarnowskiego pozwalają na bogatą 
ofertę, kierowaną do wszystkich już 
grup wiekowych.

Tegoroczny projekt dla emery-
tów nosi nazwę „Centrum Edu-
kacji Senioralnej”. Jest dofinan-
sowany ze środków Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej w ra-
mach Rządowego Programu 
na Rzecz Aktywności Społecznej 
Osób Starszych na lata 2014– 2020. 
Jego koordynatorem jest Joanna 
Szafran. Chętnym, którzy ukoń-
czyli 60 lat, zaproponowano: 40–
godzinne warsztaty obsługi kom-
putera i sprzętów IT, 40–godzinne 
zajęcia z języka angielskiego połą-
czone z elementami mnemotech-
nik oraz wycieczki krajoznawcze 
do miejsc związanych z osobą św. 
Jana Pawła II. 

Warsztaty komputerowe dla 
czterech grup prowadzą Janusz 
Mazur i Witold Wilk; języka an-
gielskiego w dwóch grupach uczy 
Gabriela Sus. Wykładowcy są na-
uczycielami akademickimi związa-
nymi Kaną od wielu lat. Wielokrot-
nie angażowali się w różne akcje 
i przedsięwzięcia centrum, pro-
wadzili zajęcia dla młodzieży i do-
rosłych, także jako wolontariusze. 
Co ciekawe, to młodzi ludzie, któ-
rzy nie przekroczyli czterdziestki.

Joanna Szafran, koordyna-
torka projektu, twierdzi: – Pra-
ca z seniorami jest szczególna 
– są to osoby z dużą wiedzą, które 
chcą doskonalić swoje umiejęt-
ności i zdobywać kolejne. Kontakt 

z nimi daje mi wiele satysfak-
cji i pozwala na samorealizację. 
Może właśnie dlatego, że spra-
wia mi to przyjemność, rów-
nież druga strona ma satysfak-
cję ze współpracy ze mną.

O satysfakcji z pracy z senio-
rami mówią wszyscy prowadzą-
cy zajęcia.

– Ich dyscyplina wewnętrzna 
i pracowitość może z powodze-
niem stanowić wzór, godny naśla-
dowania. Osiąganie przez uczest-
ników szkoleń kolejnych etapów 
komputerowego wtajemniczenia 
dostarcza zarówno im samym, 
jak ich trenerom satysfakcji, któ-
rą trudno przecenić – twierdzi Wi-
told Wilk.

Janusz Mazur dostrzega po-
dobieństwo między seniora-
mi i dziećmi: – Są najbardziej 
nastawieni na zdobycie no-
wych umiejętności i najbardziej 
się cieszą z konkretnych osią-
gnięć. Seniorzy są jednak o wie-
le bardziej świadomi potrzeby 
posiadania konkretnej wiedzy 
i umiejętności, co przekłada się 
na radość działania. Nie ma dla 
nauczyciela cenniejszej rzeczy 

od zainteresowania uczniów jego 
przedmiotem – konkluduje.

Beneficjenci projektu nie kry-
ją podziwu dla organizacji zajęć 
i umiejętności pracy ze starszy-
mi ludźmi u całej kadry Kany. Dy-
rektor Lipińska–Zwolińska, pyta-
na o to, skąd u tych młodych ludzi 
taka wrażliwość i intuicyjne wręcz 
wyczuwanie potrzeb psychicznych 
seniorów, wyjaśnia:

– Pracują tu ludzie, któ-
rzy są przekonani, że mają misję 
do wypełnienia. Wybieram spo-
śród wielu zgłaszających się prze-
ważnie jedną osobę i tak się od lat 
składa, że zawsze właściwą. Ale 
to nie jest mój dar prześwietla-
nia ludzi, jest w tych decyzjach 
udział Boga. Za pracowników mo-
dlę się codziennie rano i wieczo-
rem i wiem, że Bóg nam poma-
ga w wypełnianiu licznych zadań.

Oprócz zajęć na miejscu, odby-
ły się już dwie wycieczki do miejsc 
związanych ze św. Janem Pawłem 
II: Starego Sącza i Krakowa. Zadba-
no zatem o pogłębianie ogólnej wie-
dzy jak i duchowość.

IRENA CEPIELIK

Oczekiwania 
staruszka
Wiadomo, że na pogodną i zdro-
wą starość pracuje się od urodze-
nia. Pewne problemy może sprawiać 
jedynie to, jak rozumiemy pojęcie 
– zdrowia i pogody.

Naukowo udowodniono, że odpo-
wiednia dieta, aktywność, poczu-
cie spełnienia, miłość (rodziciel-
ska, partnerska i własna) oraz cała 
masa nieobiektywnie odczuwanych 
czynników, które zwykle obrzy-
dzają nam prozę życia – wpływają 
na jego długość. Choćby paskudny 
charakter ukochanej latorośli, ko-
nieczność remontu mieszkania przy 
fatalnych możliwościach finanso-
wych, wieczne poczucie winy czy 
głęboko zakorzeniona wiara w oso-
bistą niedoskonałość. 

Ustalmy więc na początku, 
że staruszek (wg WHO wiek sta-
ry to 60–74 lata, starczy 75–89 lat, 
a bardzo stary powyższej 90.) powi-
nien być zdrowy, czysty, miły, we-
soły i bogaty. Także bym tak chciała. 
Być! Przede wszystkim traktowana 
podmiotowo. Bez potrącania przy 
wsiadaniu do autobusu i bez po-
ganiania przy wysiadaniu. Żyć bez 
obawy, że po potknięciu się o nie-
równy chodnik nie wybiję sobie 
reszki zębów, nie połamię starych 
kości, narażając się nie tylko na ból 
egzystencjalny, ale przede wszyst-
kim na pretensje – dzieci, wnuków, 
przedstawicieli służby zdrowia czy 
opieki społecznej.

W przypływie szaleńczych ma-
rzeń wymyślam właśnie, że chcia-
łabym mieć np. dostęp do dóbr 
kultury. Obejrzeć w prawdziwym 
teatrze ważny spektakl, a nie prze-
chodzoną ramotę w ramach de-
legacji na prowincję serialowych 

artystek i artystów. Wysłuchać 
koncertu i mieć szansę przeczyta-
nia nowości wydawniczych zanim 
staną się zapomnianą literaturą. 

Wyjechać na wakacje bez koniecz-
ności udowadniania potrzeby rato-
wania zdrowia (sanatorium).

Oprócz być nawet mieć. Choć-
by przyzwoity komputer, ele-
gancki płaszcz czy gustowną kre-
ację do trumny. Niestety, realizacja 
tych pomysłów wymaga „kasy”. 
Dlatego też realne wspomaganie 

srebrnej gospodarki w moim przy-
padku może napotykać na tak nie-
istotny dla posiadaczy problem, 
jak brak pieniędzy. Jeżeli więc za 

darmo odwiedzam bibliotekę, bie-
gam po nadrzecznym wale prze-
ciwpowodziowym, człapię po oko-
licznych górach, grzecznie czekam 
przez minimum rok na wizytę 
u specjalisty – to byłabym wdzięcz-
na, by nie udowadniano mi zbęd-
ności istnienia. Ani też nie okazy-
wano, jak bardzo zyskuję na swojej 

starości. Zazdrościć marnej emery-
tury, kilkudziesięcioletniego, małe-
go mieszkania w betonowym bloku, 
samotności!

Karta seniora? Już słyszałam, 
że jest to ogromne finansowe ob-
ciążenie dla miasta i… młodzieży. 
Bo przecież nasze dzieci są najważ-
niejsze. Rodzinny konsumpcjonizm 
też potrafimy wytłumaczyć potrze-
bami naszej progenitury. Zapew-
niam więc, że jeśli dochody starusz-
ka oscylują w okolicach najniższej 
krajowej pensji, to na pewno nie 
będzie on korzystał z 10% zniżki 
w klubie fitness czy u stomatologa. 
Uspokajam zatem ludność i urzędy. 
Nic nie stracicie.

Nie konfrontujmy więc staro-
ści z młodością. Wolność polega 
na tym, że każdy może mieć w życiu 
gorszy moment, podwyższony cho-
lesterol i nadciśnienie. Nawet sta-
ruszek. Niestety także jego wnuk.

BARBARA GIEROŃ

Radość działania w Kanie

Wycieczka śladami Jana Pawła II

Sądecka KANA– Katolickie Cen-
trum Edukacji Młodzieży to ko-
ścielna organizacja erygowana 
dekretem biskupa tarnowskiego 
Wiktora Skworca 4 listopada 2003 
roku. Jej misją jest edukacja zmie-
rzająca do wszechstronnego roz-
woju zawodowego, intelektual-
nego i duchowego. Już w drugim 
roku działania placówki dyrektor 
Anna Lipińska–Zwolińska uzyskała 
zgodę Zarządu Centrum na posze-
rzenie działalności. Ruszyły pół-
kolonie dla dzieci, kursy przed-
siębiorczości i ekonomii. Swoich 
pięciu minut doczekali się senio-
rzy, dla których rozpoczęły się 
kursy komputerowe i językowe.

Zajęcia komputerowe

OKIEM SENIORA

„Też bym tak chciała! Żyć bez obawy, 
że po potknięciu się o nierówny chodnik 
nie wybiję sobie reszki zębów, nie 
połamię starych kości, narażając się nie 
tylko na ból egzystencjalny, ale przede 
wszystkim na pretensje.”
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Prawie rok temu prezes SUTW Wie-
sława Borczyk uczestniczyła w wi-
gilijnym spotkaniu premiera Do-
nalda Tuska z przedstawicielami 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku. 

Premier połamał się z zebrany-
mi opłatkiem i złożył bardzo ro-
dzinne życzenia, podkreślając, 
że rodzina jest kompletna dopie-
ro z najstarszymi członkami – se-
niorami rodzin. Spotkanie było 
okazją do przekazania informacji 
o przyjęciu przez Radę Ministrów 
pakietu uchwał na rzecz senio-
rów. Przed kolejną Wigilią mo-
żemy już ocenić, co zyskaliśmy 
dzięki temu programowi w cią-
gu minionego roku. A zyskali-
śmy wiele.

Stworzono podstawę praw-
ną do tworzenia w każdej gmi-
nie Rad Seniorów, powstały więc 
one w większości sądeckich miej-
scowości. Już w styczniu odbył 
się kongres Zdrowego Starze-
nia, na którym szczególną uwagę 
zwrócono na konieczność zrefor-
mowania służby zdrowia pod po-
trzeby ludzi starych. Model pry-
watnych i publicznych inwestycji 
w usługi dla osób starszych wy-
pracowano na Kongresie Gospo-
darki Senioralnej w Warszawie. 
Dla nas szczególne znaczenie w tej 
kwestii miała dwudniowa konfe-
rencja w Urzędzie Marszałkow-
skim w Krakowie przebiegająca 
pod hasłem „Srebrna gospodar-
ka w Małopolsce”.

Na spotkaniu rozpoczynają-
cym Forum III Wieku minister 
Kosiniak–Kamysz poinformo-
wał o 280 mln zł przeznaczonych 
na realizację programu ASOS 
2014–2020. Zapowiedział też uru-
chomienie od przyszłego roku pi-
lotażowego programu budowy 
centrów WIGOR. 

40 mln zł, które przeznaczył 
rząd w roku 2014 na dofinan-
sowanie działań na rzecz senio-
rów w instytucjach pożytku pu-
blicznego, przełożyło się w SUTW 
na wiele atrakcyjnych zajęć. 
Z tych funduszy opłacono warsz-
taty kosmetyczne, fotograficz-
ne, podróżnicze, psychologiczne, 
plastyczne, literacko–sceniczne, 
teatralno–muzyczne, rękodzie-
ła artystycznego oraz naukę ję-
zyków francuskiego i niemiec-
kiego. Środki przekazane przez 
województwo umożliwiły uru-
chomienie wielorakich zajęć ru-
chowych: aqva aerobic, zdro-
wy kręgosłup, pilates, body ball, 
taniec, nordic walking, gimna-
styka ogólnorozwojowa. Zajęcia 
trwały także w czasie wakacyj-
nej przerwy.

Warto również wspomnieć, 
że części naszych słuchaczy uda-
ło się skorzystać z programów 
realizowanych z tych właśnie 
środków przez inne instytucje 
pożytku publicznego. Dwie gru-
py brały udział w dwudniowych 
szkoleniach „Wolontariat dla każ-
dego” w Starym Sączu, zorgani-
zowanych przez stowarzyszenie 
Sursum Corda. Ta instytucja także 
była fundatorem bonu kultural-
nego w projekcie „Kulturalny Se-
nior”. Kana w ramach programu 
„Centrum Edukacji Senioralnej” 
zaproponowała kursy kompute-
rowe, naukę języka angielskiego 
i trzy ciekawe wycieczki.

Jeżeli dodamy do tego zniżki 
i bonusy wynikające z Sądeckiej 
i Małopolskiej Karty Seniora i po-
równamy to z sytuacją sprzed lat 
dziesięciu, zobaczymy, jak zmie-
niła się nasza sytuacja. Konse-
kwentnie przywraca się nam god-
ne miejsce w życiu społeczeństwa.

IRENA CEPIELIK

Jak nie udało 
mi się zostać 
„dziennikarką”
Na warsztaty dziennikarskie chodzi-
łam chętnie, choć nieregularnie. Przy-
czyny nieobecności były różne (wizy-
ty lekarskie, niespodziewane najazdy 
przyjaciół na mój dom, moje nagłe 
wyjazdy, będące wyrazem tęsknoty za 
ludźmi i miejscami, które opuściłam). 

Mój pierwszy, i jak dotąd jedyny 
tekst, ukazał się 27 marca w „DTS 
Senior”. Była to rozmowa ze słu-
chaczką SUTW, która obchodziła 
10–lecie swego studiowania razem 
z 10–leciem istnienia uniwersytetu. 
Wywiad, będący rezultatem kilku 

rozmów z bardzo miłą panią, zaty-
tułowałam „Minęło 10 lat”. Zdzi-
wiłam się, gdy tytuł został zmie-
niony bez mojej wiedzy i akceptacji 
na „Żelazny student”. I tutaj wkradł 
się złośliwy gender!

Aby to udowodnić, przyto-
czę opowieść młodej dziewczyny: 
„Mama powiedziała mi, że musi coś 
zmienić w swoim życiu. Poradzi-
łam jej, żeby zmieniła kolor włosów, 
ale ona powiedziała, że robiła to tyle 
razy, że więcej nie chce. Poza tym 
to zmiana powierzchowna, a ona 
chce zmiany zasadniczej. Tata, przy-
słuchujący się rozmowie, od razu 
przyznał jej rację. W końcu oby-
dwoje doszli do wniosku, że zmie-
nią sobie płeć, bo to w tej chwili bar-
dzo zalecane. Ucieszyłam się, mając 
nadzieję, że męska mama nie będzie 

się czepiać bałaganu w moim poko-
ju, a kobiecy tata przestanie warczeć 
na moich kolegów. I co? Mama jako 
facet nie zwraca uwagi na bałagan, 
a tata – kobieta uśmiecha się uma-
lowanymi ustami do mego chłopaka, 
ale każe mi sprzątać pokój.”

Wracając do mego tekstu, „żelazny 
student” jest miłą, elegancką, atrak-
cyjną studentką SUTW z dziesięciolet-
nim stażem. I trudno byłoby ją utożsa-
mić ze studentem i to żelaznym.

Kończąc ten temat, muszę się 
przyznać, że to nie gender był przy-
czyną mojego „dziennikarskiego” 
milczenia. „Od absyntu utrata ta-
lyntu” – tak pisała noblistka Szym-
borska. W Paryżu byłam, absyn-
tu nie piłam, talyntu nie mam. Ot, 
przyczyna mojej niemocy twórczej.

ELŻBIETA CHOLEWA

Autobiografia 
człowieka 
myślącego
Książka Karola Modzelewskiego „Za-
jeździmy kobyłę historii. Wyzna-
nia poobijanego jeźdźca” jest książką 
ważną i mądrą. Zasłużenie otrzy-
mała tegoroczną nagrodę literacką 
„Nike”, chociaż jej autor nie preten-
duje do roli pisarza.

Jest to autobiografia działacza po-
litycznego, opozycjonisty z cza-
sów PRL i profesora historii zajmu-
jącego się średniowieczem. Karol 
Modzelewski urodzony w 1937 r. 
w rosyjskiej rodzinie, poprzez 
swojego ojczyma od 1945 r. na do-
bre i złe związał się z Polską, któ-
ra stała się jego ojczyzną. Głęboko 
przejęty hasłami : „równość, wol-
ność i braterstwo”, szybko zorien-
tował się, że ich realizacja nie jest 

możliwa w panującym ówcześnie 
ustroju.

Razem z Jackiem Kuroniem wysto-
sował w 1964 r. słynny „List otwar-
ty do partii”, co otworzyło przed nim 
bramy więzień, w których spędził 
łącznie 8 i pół roku. Nie był kon-
spiratorem, działał zawsze otwarcie. 
W 1980 r. dołączył do robotniczego 
buntu i to on jest autorem hasła „So-
lidarność”. W 1989 r. został senato-
rem, później wycofał się z działalność 
politycznej, ale jego głos jest zawsze 
z uwagą słuchany. Obecnie zajmuje 
się pracą naukową, którą przerywały 
mu historyczne wydarzenia.

„Zajeździmy kobyłę historii” 
to chłodna analiza czynnego uczest-
nika i obserwatora wydarzeń drugiej 
polowy XX wieku w Polsce. Książkę 
czyta się tak, jakby słyszało się auto-
ra, nie jest nudną „kobyłą”. Modze-
lewski rozlicza się w niej ze swoich 
wyborów i co ważne docenia rolę in-
nych osób, z którymi obecnie nie jest 
mu po drodze. Wskazuje na popeł-
nione przez siebie błędy, nie obnosi 

się ze swoją martyrologią. Nie ma 
w nim nic z kombatanta. Ukazuje 
poszukiwania dróg dojścia do de-
mokracji, a próbowano wielu. Gorz-
kie jest jego rozliczenie się z efekta-
mi przemian po 1989 r. To do końca 
„nie tak miało być”; gdzieś po dro-
dze zginęły braterstwo i solidarność 
ze słabszymi, a sprawiedliwość nie 
zawsze znaczy sprawiedliwość.

Uważa, że jeszcze wiele pozostało 
do naprawienia i tu jest pole działa-
nia dla przyszłych rewolucjonistów. 
Ci czytelnicy, którzy pamiętają waż-
ne polskie wydarzenia począwszy 
od 1956 r. (te czerwce, marce, grud-
nie, sierpnie), po lekturze książki 
Modzelewskiego mogą zmierzyć się 
ze swoją autobiografią. Gdzie wte-
dy byliśmy, jaki był nasz stosunek 
do zachodzących zmian, jaki jest 
nasz udział w ustrojowych przemia-
nach, czy nasze wybory były zawsze 
słuszne? Ta książka zmusza do zada-
nia sobie takich niełatwych pytań 
i szukania uczciwych odpowiedzi.

HALINA STARZYK

WARTO PRZECZYTAĆ

MOIM ZDANIEM

Między dwiema 
Wigiliami

Prezes Wisława Borczyk przed rokiem na Wigilii u premiera Donalda Tuska
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Nadchodziła noc i na ciemnieją-
cym niebie pojawiła się ogromnie-
jąca chmura. Przysłoniła pierwszą 
gwiazdę, rozsypała białe śnieżne 
płatki. Zdążały teraz niespiesz-
nie w stronę ziemi, a porywa-
ne wiatrem zmieniały powietrzne 
kierunki – wirowały, nagle uno-
siły się, jakby chciały powrócić 
do chmurnej pierzyny, ale w koń-
cu opadały i otulały bielą pola, 
drogi, drzewa i domy. 

Najmniejszy, spóźniony pła-
tek śniegu frunął powolutku i za-
glądał w oświetlone okna strzeli-
stego wieżowca. Nieznany świat 
fascynował i zastanawiał. Wie-
le mieszkań jaśniało odświętnym 
pięknem. Wokół zasłanych biały-
mi obrusami i zastawionych po-
trawami stołów zasiadali ludzie. 

Pod udekorowanymi choinkami 
piętrzyły się kolorowe paczuszki. 
Płonęły żyrandole i świece, mi-
gotały choinkowe lampki. Cza-
sami ktoś grał na pianinie, cza-
sami ludzie coś śpiewali. Niekiedy 
w mniej odświętnym pomiesz-
czeniu płatek śniegu zauważał 
samotną postać. Nader często 
– migoczący w ciemnościach 
monitor, płomień jednej świecy, 
czasami blask kocich, psich czy 
ludzkich oczu. 

Ostatni wigilijny płatek opadł 
na ucho, stojącego przy pustym 
żłobie zwierzęcia. Z pobliskie-
go kościoła dobiegł śpiew… „Ci-
cha noc, święta noc pokój niesie 
ludziom…”

– Kim jesteś, co się tutaj dzie-
je? – zapytał płatek śniegu.

– Dzisiaj jest wigilia Boże-
go Narodzenia. Za chwilę pojawi 
się na świecie Dzieciątko Jezus, 
zostanie złożone w żłóbku i jak 
co roku w ludzkich sercach poja-
wi się na chwilę wzruszenie i mi-
łość. Ja natomiast jestem osłem. 
To na moim grzbiecie powszech-
nie witany i pozdrawiany wje-
dzie do Jerozolimy Jezus, Zbawi-
ciel Chrześcijan. Gdy odda za nich 
życie, odkupi ich winy i zmar-
twychwstanie, będą mogli jak 
co roku w tę świętą noc uczest-
niczyć w radości Świąt Bożego 
Narodzenia. 

A kiedy osioł zakończył swoja 
opowieść, zauważył, że po płat-
ku śniegu pozostała jedynie nie-
wielka łza. 

BARBARA GIEROŃ

LITERACKIM PIÓREM

Magiczna noc
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SPRAWY I  LUDZ IE .  – Dzięki temu 
językowi poznałam wielu wspania-
łych ludzi. I, jak nie jestem w stanie 
powiedzieć, ile osób na świecie mówi 
po esperancku, tak nie potrafię po-
dać liczby moich przyjaciół i znajo-
mych esperantystów – one idą nie 
w setki, a tysiące. A dzięki znajo-
mości z nimi zwiedziłam pół świata. 
Goszczono mnie, nie chcąc niczego 
w zamian – opowiada w rozmowie 
z nami HALINA KOMAR, prezes Związ-
ku Esperantystów Polskich oraz Cen-
trum Edukacji Międzykulturowej 
w Nowym Sączu 

– Dzięki Pani Nowy Sącz wy-
rósł na główny ośrodek esperanta 
w Polsce.

– W Nowym Sączu esperanto 
zawsze było popularne, a głów-
nym ośrodkiem krajowym stało się 
w 2007 roku, kiedy zostałam preze-
sem Związku Esperantystów Pol-
skich. Tam jest siedziba Związku, 
gdzie jego przewodniczący. W ca-
łym kraju mamy 2O Oddziałów PZE 
i kilka innych związków regional-
nych – Białystok, Wrocław, Olsz-
tyn i inne.
– Wśród jakich osób esperanto jest 
szczególnie popularne w Nowym 
Sączu?

– W Nowym Sączu było zawsze 
popularne, a co mnie zawsze za-
stanawiało to fakt, że szczególnie 
wśród… kolejarzy. Nie potrafię od-
powiedzieć na pytanie: Dlaczego? 
Kiedy ponad 30 lat temu zaczę-
łam być esperantystką, wiele osób 
związanych z koleją czy kolejarską 
służbą zdrowia mówiło po espe-
rancku i podróżowało na imprezy 
esperanckie. Może z powodu ulg bi-
letowych na pociągi w kraju i poza 
jego granicami?
– Potrzebowali uniwersalnego języka, 
by się porozumieć?

– Może i tak. Kolejna rzecz trud-
na dla mnie do wytłumaczenia: 
W okresie międzywojennym po-
wstała organizacja policji europej-
skiej, posiadamy nawet spis tych 
policjantów. I oni przyjęli esperanc-
kie hasło: Servo per amikeco (Służ-
ba przez przyjaźń). Proszę sobie wy-
obrazić, że ta organizacja istnieje 

do tej pory. Spotkałam niedaw-
no panią, która jest w jej zarządzie 
głównym i powiedziała mi, że to ha-
sło nadal widnieje na sztandarach. 
Nie zna jednak jego historii. Ale 
to pokazuje, że esperanto było ję-
zykiem, którym zachłysnęła się cała 
Europa. Podchwyciły go grupy za-
wodowe, elity, filozofowie, władze 
Kościoła, bo trudno sobie wyobra-
zić bardziej logiczny i uniwersalny 
język. Jan Paweł II mówił, że espe-
ranto jest językiem dla naszej epoki.
– Jeżeli jest tak prosty, tak uniwersal-
ny, co stoi na przeszkodzie, że jeszcze 
wszyscy nim nie władamy?

– Esperantyści to idealiści. Chce-
my działać dla dobra ogółu, dla nas 
nie ma granic. Porozumiewamy się 
z ludźmi ze 122 krajów, tworząc 
jedną rodzinę. Brzmi górnolotnie, 
ale tak jest. Ostatnio nawet na espe-
ranto przetłumaczyliśmy, para-
frazując tekst: „Bo wszyscy Polacy 
to jedna rodzina”. 

Ale za językiem stoją ogrom-
ne wpływy: polityka, biznes. Dziś 
choć nie ma już kolonii, istnieją czę-
ści świata opanowane przez język 
ongiś kolonialny. Możemy powie-
dzieć, że teraz świat jest kolonią 
angielskiego: Amerykanów i An-
glików, którym udało się wyprzeć 
język francuski. Natomiast w 1920 

roku, kiedy powstawała Liga Naro-
dów, państwa wykrwawione i skłó-
cone ze sobą zaczęły myśleć, że mu-
szą mieć coś wspólnego ze sobą, 
pole do porozumienia. Tym polem 
mogło stać się esperanto. Nie mia-
ło zastąpić języków narodowych, 
nie o to chodziło. Miało być mostem 
porozumienia. Niestety veto stawiali 
Francuzi, bo ich język był wówczas 
językiem dyplomacji, sztuki, nauki. 
Później ideę esperanto osłabiali Hi-
tler i Stalin. Władza totalitarna nie 

znosi wymiany międzykulturowej, 
nie pozwalała więc na kontakty mię-
dzynarodowe, a esperantyści trafiali 
do obozów czy łagrów. Na przykład 
Maksymilian Kolbe był esperantystą, 
wielu księży, lekarzy, prawników. 
– Dziś esperanto jest nauczany na kil-
kuset uniwersytetach na świecie, 
a w Polsce nadal nie może się przebić 
do oświaty. Dlaczego?

– W okresie postalinowskim 
do lat 90. ubiegłego wieku espe-
ranto był silną organizacją ogól-
nopolską, liczącą setki oddziałów, 
kół i klubów studenckich . W 1987 
roku w Warszawie udało się zorga-
nizować ogólnoświatowy kongres 
na 100–lecie istnienia języka. Zje-
chało się sześć tysięcy ludzi z ca-
łego świata. Została wynajęta Sala 
Kongresowa, która naraz nie mo-
gła ich przyjąć. Robiliśmy więc dwa 
otwarcie i dwa zakończenia. A naj-
bardziej udały się nam bale kon-
gresowe – na każdym piętrze inny: 
od folkloru po fraki. Sześć tysię-
cy ludzi z 70 krajów i ani jednego 
tłumacza. Coś niewyobrażalnego…
– Co się zatem stało, że po roku 90. 
esperanto straciło na sile?

– Paradoksalnie zmiany, któ-
re mogły jeszcze bardziej otworzyć 
nas na kontakty międzynarodowe 
osłabiły ruch. Polacy zachłysnęli 
się Zachodem, zaczęli fascynować 
językiem angielskim. Tymczasem 
angielski to tylko język roboczy: 
nauczyć się kilku słów, znaleźć ro-
botę i zmywać. Esperanto to idea 
i jej realizacja poprzez kontakty 
fachowe, artystyczne, kulturowe 
i ekonomiczne. 
– Teraz nastąpią lepsze czasy dla tej 
idei? Esperanto w końcu 20 listopada 
zostało uznane za Niematerialne Dzie-
dzictwo Kulturowe…

– Na początek esperanto zosta-
ło wpisane na Listę Narodowego 
Instytutu Dziedzictwa, co otwiera 
nam drogę do podobnych działań 
w innych państwach Europy i świa-
ta. W ten sposób została usunięta 
przeszkoda, która uniemożliwiała 
nam realizację wielu europejskich 
i globalnych inicjatyw środowisk 
europejskich. Stałym argumen-
tem przeciwko naszym postula-
tom i wnioskom kierowanym do UE 
i ONZ było twierdzenie, że esperan-
to jest niczyje, nie należy do niko-
go, nie stoi za nim żadna kultura…

 To uniemożliwia podmiotowe 
traktowanie zjawiska. Teraz uzna-
ła je Polska, zaraz zaczną takie same 
starania państwa sąsiedzkie, za-
czniemy już od 2015 roku w kra-
jach Grupy Wyszehradzkiej, a po-
tem dalej, i dalej…
– Esperanto wejdzie do szkół?

– Ależ ono już jest obecne na 500 
uniwersytetach na całym świecie…
– Ale czy w Polsce wejdzie do szkół?

– Myślę, że za uznaniem espe-
ranta za Niematerialne Dziedzic-
two Kulturowe pójdą różne inter-
pelacje poselskie. I, kto wie, jak 
to się rozwinie. Jestem jednak da-
leka od wtrącania się do polityki. 
To nie jest naszym celem. Nie chce-
my wyprzeć języków narodowych. 
Chcemy, by świat był różnorodny. 

Ale jeśli uda się, by esperanto, jak 
na Węgrzech, stało się językiem 
szkolnym, który można zdawać 
na maturze, to jestem przekona-
na, że pójdzie za tym rozwój mło-
dych ludzi. Języka, który ma zale-
dwie 16 reguł i żadnych wyjątków, 
każdy może się nauczyć. A dzię-
ki temu otworzyć na cały świat. 
Proszę mi wierzyć, korzyści zwią-
zane ze znajomością esperanta 
są niewymierne.
– Może dla zachęty proszę podać ko-
rzyści, jakie Pani dał ten język?

– Dzięki temu językowi pozna-
łam wielu wspaniałych ludzi i, jak 
nie jestem w stanie powiedzieć, 
ile osób na świecie mówi po espe-
rancku, tak nie potrafię podać licz-
by moich przyjaciół i znajomych 
esperantystów – one idą nie w set-
ki, a tysiące. A dzięki znajomo-
ści z nimi zwiedziłam pół świata. 
Goszczono mnie, nie chcąc niczego 
w zamian. Zresztą i do mnie przy-
jeżdżali. Nie zapomnę, jak kilka-
naście lat temu trafili do mnie Ro-
sjanie. Zupełnie z ulicy. Jeden był 
esperantystą i dowiedział się, że ja 
też jestem. Nie miał oporów, by za-
pukać i poprosić o gościnę. Bo tacy 
jesteśmy. Ponadto dzięki esperan-
to mogę realizować różne projekty, 
które też rozsławiają Sądecczyznę. 
Uczyłam języka zespół Young Voice 
w Miejskim Ośrodku Kultury w No-
wym Sączu, a później dziewczyny 
z esperanckim repertuarem gości-
ły na kongresie w Berlinie. Ostat-
nio esperantyści stamtąd wysłali 
mi plakat ze zdjęciem naszej gru-
py, pytając, czy mogą wykorzy-
stać tę fotografię, bo w ich pamię-
ci wciąż żywy jest występ naszych 
sądeczanek i chcą je mieć na afiszu. 
Dzięki prowadzonemu przeze mnie 
Centrum Edukacji Międzykulturo-
wej i kontaktom esperanckim rów-
nież zespół Sądeczanie mógł kon-
certować ostatnio w Kopenhadze. 
Tamtejsza Polonia nawet wykonała 
flagę z napisem: Kochamy was SA-
DECZANIE. Długo bym mogła wy-
liczać te przykłady…
– Esperantyści, można powiedzieć, 
zapoczątkowali ideę couchsurfingu?

– Na to wygląda. Jeszcze dziesięć 
lat temu internet nie był tak popu-
larny jak teraz, a my jeździliśmy 
do naszych korespondencyjnych 
przyjaciół. Jeden z moich pracow-
ników biura turystycznego, stu-
dent, zamarzył o wyjeździe do Au-
stralii. Spędził tam rok, objeżdżając 
kontynent wzdłuż i wszerz, a płacąc 
jedynie za przelot z Polski. Wyjechał 
do przyjaciela esperantysty, które-
go znał tylko z listów, jakie do siebie 
pisali. Na miejscu wpadli na pomysł 
wspólnej podróży dookoła Austra-
lii. Tam ruch esperancki jest bardzo 
duży. Jeździli od miasta do miasta, 
od wsi do wsi z prelekcjami o Pol-
sce. Będąc w jednej miejscowości, 
kontaktowali się z esperantysta-
mi w innej, którzy ich zaprasza-
li na prelekcję i opłacali koszty po-
dróży i wyżywienia. Tak przez cały 
rok… I jak tu nie mówić, że espe-
rantyści to jedna wielka rodzina. 

Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ 

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

Za językiem stoją ogromne wpływy

Dziś w Nowym Sączu rozpoczynają 
się Dni Zamenhofa pod patrona-
tem senatora prof. Edmunda Wit-
tbrodta, przewodniczącego Par-
lamentarnego Zespołu Wspierania 
Esperanta. Potrwają do 13 grud-
nia. Esperantyści będą świętować: 
155–lecie urodzin twórcy języ-
ka – Ludwika Zamenhofa; 60–le-
cie Rezolucji UNESCO w Montevi-
deo, która uznała Zamenhofa za 
„Symbol Ludzkiego Braterstwa”, 
a esperanto za wartość kulturo-
wą; oraz ostatni sukces – wpisa-
nie esperanta na Listę Niemate-
rialnego Dziedzictwa Kulturowego 
NID. Szczegółowy plan obchodów 
na dts24.pl
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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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Sądecki historyk Leszek Zakrzew-
ski chce, by w Nowym Sączu powstał 
pomnik upamiętniający sądeczan 
walczących w obronie niepodległo-
ści w XX wieku. Monument mógł-
by się nazywać „Sztafeta Pokoleń”. 
– Nie ukrywamy, że inspiracją do na-
zwy jest utwór rapera Tadka i chęć 
pokazania ciągłości pokoleniowej przy 
walce i budowaniu polskiej niepodle-
głości – pisze w liście do redakcji Le-
szek Zakrzewski:

„Podejmując temat budowy nowe-
go upamiętnienia polskich boha-
terów w Nowym Sączu, chciałbym 
zaproponować rozszerzenie tema-
tu z „Żołnierzy Wyklętych” na ca-
łość polskiego zbrojnego czynu nie-
podległościowego – jako swoistej 
„sztafety pokoleń” Polaków wal-
czących o wolność i niepodległość 
Ojczyzny w XX w. 

Mamy na Cmentarzu Komunal-
nym w Nowym Sączu upamiętnienia 
XIX–wiecznych zrywów w formie 
krzyża powstańczego poświęcone-
go powstańcom listopadowym 1830 
roku i styczniowym 1863 roku.

 Mamy na Starym Cmentarzu 
przy Alejach Wolności pomnik po-
święcony ofiarom terroru hitlerow-
skiego na Sądecczyźnie w latach 
1939–1945 tzw. „Sądecką Pietę”.

 Mamy dwa głazy dedykowa-
ne Sybirakom, głaz Polskiego Pań-
stwa Podziemnego i pomniki ofiar 
niemieckich rozstrzeliwań.

 Nie mamy natomiast pomnika 
oddającego cześć naszym Bohate-
rom walki o Polskę w XX w.

 ***
Mieszkańcy naszego miasta, nie-

zależnie od wydarzeń dziejących się 
na terytorium naszego kraju, mie-
li swój wkład w czyn niepodległo-
ściowy. W Nowym Sączu jeszcze 
przed I wojną światową powsta-
ły komórki konspiracyjnych or-
ganizacji młodzieży gimnazjalnej 
– w obu c.k. gimnazjach państwo-
wych, przekształcane następnie 

w Związek Walki Czynnej, Zwią-
zek Strzelecki, Drużyny Strzeleckie. 
Działało patriotycznie Towarzystwo 
Gimnastyczne „Sokół”. W roku 1911 
powstały pierwsze drużyny skau-
towe. Z chwilą wybuchu I wojny 
światowej do Krakowa wyjechali 
licznie ochotnicy zasilający formo-
wane tam Legiony Polskie. 

Do Nowego Sącza wkroczyły wal-
czące w okolicach Legiony Polskie 
pod dowództwem komendanta Jó-
zefa Piłsudskiego. Tu zostali przyjęci 
z wielkim entuzjazmem przez spo-
łeczność miasta, znaleźli odpoczy-
nek i wsparcie, tutaj ranni legioniści 
przebywali na leczeniu, a po kry-
zysie przysięgowym ukrywali się 
przed aresztowaniem przez wła-
dze wojskowe. Ułani Beliny–Praż-
mowskiego stacjonowali w „Domu 
Robotniczym”. W Nowym Sączu 1. 
Pułk Legionów został przekształco-
ny na 1. Brygadę Legionów Polskich 
i stąd wyruszył na swoją pierwszą, 

jako 1. Brygada, bitwę pod Łow-
czówkiem. Rozkaz o mianowaniu 
Józefa Piłsudskiego brygadierem 
dotarł podczas jego pobytu w No-
wym Sączu. Miasto Nowy Sącz jako 
pierwsze w Polsce mianowało Józe-
fa Piłsudskiego honorowym oby-
watelem miasta, w roku 1916, jesz-
cze w czasie zaborów. 

Pod koniec wojny czynnie dzia-
łała Polska Organizacja Wojskowa, 
walnie przyczyniając się do przeję-
cia miasta spod austriackiej okupa-
cji już 31 X 1914 r. W 20 c.k. pułku 
piechoty działała konspiracyjna or-
ganizacja „Wolność”, w której są-
deczanie także uczestniczyli. 

W listopadzie 1918 roku ochotni-
cy z Nowego Sącza wyruszyli na od-
siecz Lwowa, pojechał stąd pociąg 
pancerny, sądeczanie brali udział 
w wojnie polsko–ukraińskiej.

W grudniu 1918 roku na ba-
zie 20 pp powstał 1. Pułk Strzel-
ców Podhalańskich, który wsławił 
się podczas wojny polsko–bolsze-
wickiej, jako jeden z pierwszych, 
wkraczając do zdobytego Kijowa. 
Na Cmentarzu Komunalnym cho-
wani byli żołnierze wojny 1920 
roku zmarli z ran w sądeckich 
lecznicach. 

Tragiczny wrzesień 1939 roku 
i utrata niepodległości, odcisnęły 
swoje piętno na sądeczanach, jed-
nak natychmiast samorzutnie po-
wstały konspiracyjne organizacje 
jak Organizacja Orła Białego i ko-
mórki Służby Zwycięstwu Polski, 
późniejsze ZWZ–AK. 

Na szlaki przerzutowe wyruszy-
li sądeccy kurierzy, z narażeniem 
życia przedzierający się przez dwie 
granice w służbie prawowitego pol-
skiego rządu. W Beskidzie Sądeckim 
i okolicach Nowego Sącza powstały 
leśne oddziały 1 PSP–AK i BCh. 

Po wkroczeniu Sowietów, w la-
sach pozostały grupy powstańcze, 
walczące z narzuconym przemo-
cą komunistycznym ustrojem. Za 
przyczyną ich nieugiętej patrio-
tycznej postawy, wyleciał w powie-
trze sowiecki pomnik chwały, po-
stawiony jako symbol władzy ZSRS 
nad zajętym krajem…

Ostatnie potyczki miały miejsce 
pod Przehybą w 1955 roku!

 ***
Mieszkańców Nowego Sącza nie 

zabrakło na żadnych z frontów II 
wojny światowej – byli pod Narwi-
kiem, we Francji, pod angielskim 
niebem, w pustyni i w Tobruku, 
na syberyjskiej katordze, a później 
w Persji, Syrii, Egipcie, Włoszech. 
Wyzwalali z Maczkiem Holandię… 
Byli sądeczanie, którym udało się 
wyjść ze Związku Sowieckiego z ar-
mią Berlinga, przeżyć i powrócić 
do rodzinnego miasta.

 Winniśmy tym pokoleniom 
cześć i pamięć, za przebyte tru-
dy, ofiarność, niejednokrotnie 
aż do ceny własnego życia i nie-
złomną walkę o wolność i niepod-
ległość ojczyzny.

 Wstydzimy się, że sowiecki po-
mnik, być może już jego pozostało-
ści, urągający naszej dumie narodo-
wej, straszy w mieście od 1946 roku 
do dzisiejszego dnia.

 Stąd pomysł powstania upa-
miętnienia pod nazwą: 

POMNIK POLSKIEGO ZBROJNE-
GO CZYNU NIEPODLEGŁOŚCIOWE-
GO XX w. „SZTAFETA POKOLEŃ”
•  LEGIONY POLSKIE 1914–1918 
•  WOJNA POLSKO – bolszewicka 

1919–1921 
•  OBROŃCOM OJCZYZNY 

1939–1945 
•  PARTYZANTOM i KURIEROM AK 
•  ŻOŁNIERZOM NIEZŁOMNYM 

1944–1956
 Nie ukrywamy, że inspiracją 

do nazwy jest utwór rapera Tadka 
i chęć pokazania ciągłości pokole-
niowej przy walce i budowaniu pol-
skiej niepodległości.

Proponuję kompozycję figuralną, 
przemawiającą do świadomości wi-
dza, na wysokim postumencie i z tak 
wykonanym bezpośrednim otocze-
niem pomnika, żeby możliwa była 
instalacja tablic granitowych z napi-
sami. Mielibyśmy więc, wzorem ta-
blic na Grobie Nieznanego Żołnierza 
w Warszawie, opis czynów i bitew 
– polskiego bohaterstwa – na drodze 
do wolności, zgodnie z zakresem te-
matyki pomnika, z uwzględnieniem 
tych wydarzeń, które szczególnie 
dotyczyły Sądecczyzny.

Może powyżej postaci postawić 
Piłsudskiego (np. tego, którego pla-
nowali wykorzystać inicjatorzy bu-
dowy pomnika Marszałka ze Wspól-
noty Nowosądeckiej)? Wśród 
postaci – od lewej: „beliniak”, 
ochotnik wojny 1920 r., żołnierz 
Września ’39 (może z KOP–u – bro-
niącego dzielnie Sądecczyzny?), 
kurier do Budapesztu (z plecakiem 
– może Stramka?) i partyzant po-
wstania antykomunistycznego.

Wokół centralnego pomnika, 
promieniście – w formie postu-
mentów obrazujących symbolicz-
ny wybuch (w jakim został wy-
sadzony sowiecki pomnik na tym 
miejscu w 1946 r.) – ustawić tak za-
projektowane elementy kamienne, 
żeby na nich wprost można było za-
mocować wspomniane tablice opi-
sujące kluczowe wydarzenia walki 
o niepodległość na poszczególnych 
etapach.

Pomnik miałby więc także 
oprócz zadania upamiętniającego, 
walor edukacyjny.”

LESZEK ZAKRZEWSKI
PTH Nowy Sącz

Z LISTÓW DO REDAKCJI 

Raper Tadek inspiruje Zakrzewskiego

CO SĄDZICIE...
…o pomyśle historyka Lesz-
ka Zakrzewskiego? Czy w No-
wym Sączu powinna powstać 
„Sztafeta Pokoleń”? Jeśli tak, 
to gdzie miałby stanąć monu-
ment? Czekamy na Państwa 
opinie pod adresem e–mailo-
wym: redakcja@dts24.pl oraz 
w komentarzach na naszym 
profilu facebookowym.

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO

INNOWACYJNA
GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

„Dotacje na Innowacje”, „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Gmina Gródek nad Dunajcem

realizuje projekt:

„Internecik w naszej gminie – Zapobieganie wykluczeniu 
cyfrowemu na terenie gminy Gródek nad Dunajcem”

Oś. Priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne, 

zwiększenie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion

Główny cel projektu: Zapewnienie dostępu do Internetu dla 89 gospodarstw 

domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Gminy Gródek 

nad Dunajcem oraz w 9 jednostkach podległych tj. Zespół Szkół w Gródku 

nad Dunajcem, Zespół Szkół w  Jelnej, Zespół Szkół w  Podolu-Górowej, 

Zespół Szkół w Przydonicy, Zespół Szkół w Rożnowie, Szkoła Podstawowa 

w  Lipiu, Szkoła Podstawowa w  Roztoce –Brzeziny, Szkoła Podstawowa 

w Siennej, Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem.

Łączna ilość zestawów komputerowych – 132.

Wartość projektu: 1 492 368,00 zł

Udział Unii Europejskiej:1 268 512,80 zł

Okres realizacji: 2013 -  2015 

www.internecik.gminagrodek.pl

Projekt współfi nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

REKLAMA
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Robocza wizualizacja „Sztafety Pokoleń”
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SIATKÓWKA.  Nad Popradem 
wszystko wraca do normy. To zna-
czy zespół Bogdana Serwińskiego 
i Grzegorza Jeżowskiego znów bryluje 
w siatkarskiej ekstraklasie kobiet. 

Kibice musieli czekać na to tyl-
ko jeden sezon. A wydawało się, 
że kiedy odszedł możny sponsor, 
skończą się sny o potędze.  
Talentami menadżerskimi nie 
po raz pierwszy wykazał się tan-
dem Serwiński/Jeżowski, którzy 
namówili do sponsoringu Polski 
Cukier S.A. Poprzedni sezon był 
więc przejściowy. Wiadomo było, 
że walka o medale będzie trud-
na, a nawet niemożliwa. Wyklu-
czał to zupełnie nowy skład i spo-
ro młodych zawodniczek, które 
dopiero miały się uczyć siatków-
ki na poziomie, który Muszyna 
zwykła oglądać od lat. Dlatego 
szóste miejsce w ostatnim sezonie 

Bogdan Serwiński ocenił jako ra-
czej średnie osiągnięcie, ale zespół 
miał błyski wielkiej formy, choć-
by w Pucharze CEV i Pucharze 
Polski. Satysfakcją było na pew-
no również to, że Natalia Kurni-
kowska w Muszynie zaczęła siat-
karsko dojrzewać i zapracowała 
na powołanie do reprezentacji.

Przed tym sezonem w jednym 
z wywiadów Bogdan Serwiński 
zapowiadał: – Czasem, kiedy po-
jawia się zmęczenie, jest chęć, 
aby się od tego wszystkiego ode-
rwać, ale pozwolę sobie na to, 
kiedy znów zbudujemy drużynę, 
która będzie walczyć o najwyż-
sze cele. Trener „mineralnych” 
nie ukrywał, że chce zbudować 
zespół z większymi możliwościa-
mi, ale nie oparty na gwiazdach, 
bo go najzwyczajniej na takie nie 
stać. – Kolektywem można spo-
ro osiągnąć i właśnie to będzie 
naszym atutem w meczach z po-
tęgami opartymi na gwiazdach.

Ten sezon jest tych słów po-
twierdzeniem. Bogdan Serwiń-
ski jak nikt zna znaczenie słowa 

konsekwencja. Żelazna konse-
kwencja. W Muszynie nie grają 
może gwiazdy z najwyższej półki, 
ale na pewno zawodniczki niesa-
mowicie doświadczone. Wystar-
czy wspomnieć choćby Plchotovą, 
Ciaszkiewicz–Lach, Maj–Erwardt 
czy Karolinę Różycką. Choć 
w ostatnim czasie konkurencja 
urosła w siłę niepomiernie i wy-
dawało się, że Polski Cukier Mu-
szynianka nie będzie w stanie ry-
walizować z takimi potęgami jak: 
Police, Sopot, Wrocław i Dąbro-
wa Górnicza, to zwycięstwa nad 
Impelem Wrocław, Atomem Tre-
flem Sopot czy Tauronem Dąbrowa 
Górnicza nie były przypadkowe. 
Zespół zajmuje w tym momencie, 
niemal na półmetku rozgrywek, 
drugie miejsce w tabeli.

Cóż, starzy górale z Muszyny 
powiadali nieraz że Bogdan Ser-
wiński zawsze spada na cztery 
łapy. Jednak mimo świetnej for-
my zespołu, w Muszynie są da-
lecy od wyznaczania sobie celów 
na koniec sezonu i o medalach na-
wet nie śmią mówić. – Nigdy nie 
patrzę w tabelę i zawodniczkom 
też to odradzam – mówi Serwiń-
ski. – Pracujemy ciężko, cieszymy 
się jej efektami i zwycięstwami.

Zawodniczki wydaje się przyj-
mują filozofię Serwińskiego bez 
mrugnięcia okiem. Kinga Hatala, 
dla której gra w Muszynie jest de-
biutem w Orlen Lidze, również ani 
myśli zakładać, że zespół zajmie 
to czy inne miejsce na koniec sezo-
nu. – Cieszymy się, że ciężka pra-
ca przynosi takie efekty – stwier-
dza dyplomatycznie zawodniczka, 
której przedmeczowym rytuałem 
jest poobiednia drzemka. – Jestem 
pewna, że nie powiedziałyśmy 
ostatniego słowa.

(BOG)
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* 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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Muszyna wraca do gry
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W Muszynie nie grają może gwiazdy z najwyższej półki, ale na pewno zawodniczki niesamowicie doświadczone. 
Wystarczy wspomnieć choćby Plchotovą, Ciaszkiewicz–Lach, Maj–Erwardt czy Karolinę Różycką.

– Czasem, kiedy 
pojawia się zmęczenie, 
jest chęć, aby się 
od tego wszystkiego 
oderwać, ale pozwolę 
sobie na to, kiedy znów 
zbudujemy drużynę, 
która będzie walczyć 
o najwyższe cele.

Bogdan Serwiński 
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