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Majonez dekoracyjny

Winiary
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Ryba Sola
płaty
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Kiełbasa Wiejska
Uryga

1 kg

R E K L A M A

R E K L A M A

Błogosławionych 
Świąt Bożego 
Narodzenia
i dobrego Nowego 
Roku 2014 
życzy
Dobr  Tygodnik 
Sądecki

Uwaga Czytelnicy 
– kolejny numer 

DTS ukaże się 
9 stycznia



DOBRY TYGODNIK SĄDECKI   19 grudnia 20132 Z DRUGIEJ STRONY

DZIEŃ

NOC

1

–2

2

2

1

–2

2

1

2

–2

2

–1

1

–2

CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODANOWY SĄCZ

Żródło: pogodynka.pl, IMiGW

KALENDARZ 2013  WEDŁUG STAWOWCZYKA

Wydawca: Wydawnictwo DOBRE Sp. z o.o. 33–300 Nowy Sącz, ul. Żywiecka 25. 
ISSN 2082–209X. 

Redakcja: „Dobry Tygodnik Sądecki”, tel. 18 544 64 41, tel./fax. 18 544 64 40. 

Prezes Zarządu: Wojciech Molendowicz w.molendowicz@dts24.pl. 

Redaktor naczelna: Katarzyna Gajdosz, kgajdosz@wp.pl, k.gajdosz@dts24.pl, tel. 785 340 411. 

Redaktor senior: Jerzy Wideł. 

Dyrektor Biura Reklam i Ogłoszeń: Irena Legutko i.legutko@dts24.pl, tel. 785 340 410. 

Biuro Reklam i Ogłoszeń: Beata Ziemba b.dts@poczta.fm, tel. 600 681 009. 

Koordynator Biura Wydawnictwa: Bożena Baran redakcja@dts24.pl. 

Dyrektor ds. kolportażu: Mateusz Węglowski. tel. 721 066 993 . 

Skład: dOtgraf.  Druk: Polskapresse Oddział Poligrafia Drukarnia Sosnowiec.

R E K L A M A
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www.kredytok.pl
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STYCZEŃ.  Powietrze w Nowym Sączu jest tak fatalne, że wychodzenie na ulice 
może być niebezpieczne. Ale najciekawsze dane w tej sprawie dopiero przed nami. ks. Jan Piotrowski

Dostęp do gazety jeszcze nigdy nie był 
tak łatwy jak teraz!

Chcesz szybko i wygodnie czytać Dobry Tygodnik 
Sądecki? Znajdziesz go na naszej stronie internetowej

www.dts24.pl
Tam również w prosty sposób możesz się zalogować, by codziennie 
bezpłatnie otrzymywać newsletter z najważniejszymi informacjami 
z Nowego Sącza i regionu. A w każdy czwartek wirtualny listonosz 
dostarczy Ci do porannej kawy świeży numer naszego tygodnika.

Czytelnicy są dla nas najważniejsi!

W naszym szybkim 
konkursie na 

najoryginalniejszą 
choinkę tegorocznych 

świąt pierwsze miejsce 
zajęła choinka–model 

przystrojona przez 
Studio Krawieckie „Złota 
Nitka” Cecylii Tokarczyk, 
Nowy Sącz ul. Żywiecka 

25. Gratulujemy!

Fot. (MICZ)

Wigilia 
w mieście 
– Chciałbym, aby to spotkanie 
wprowadziło nas w świąteczny 
nastrój – mówi prezydent No-
wego Sącza Ryszard Nowak i za-
prasza wszystkich mieszkańców 
na tradycyjne spotkanie wigilij-
ne. W tym roku odbędzie się ono 
22 grudnia, o godz. 14 w Mia-
steczku Galicyjskim, w ramach 
Jarmarku Bożonarodzeniowego. 

Przewidziano wspólne kolędo-
wanie z wokalistami z Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Nowym Są-
czu, dla najmłodszych słodkie nie-
spodzianki i dla wszystkich gorą-
cy barszcz.

Wigilię dla osób potrzebujących 
miasto organizuje dzień wcze-
śniej, o godz. 12 w Zespole Szkół 
Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodo-
wej w Nowym Sączu. Do wigilij-
nego stołu zasiądzie dwieście za-
proszonych osób. 

(G)

WARTO WIEDZ IEĆ ZASŁYSZANE 

A  TO C IEKAWE

Optymistyczna 
melodia 
Śpiewające siostry Anna i Ewa Wacu-
ra z Nowego Sącza przygotowały spe-
cjalną autorską „Piosenkę o Świętym 
Mikołaju”. – Dedykujemy je wszyst-
kim dzieciom. Niech ta optymistycz-
na melodia zachęci do śpiewania każ-
dego, kto czeka w tym roku na pre-
zenty – mówią sądeczanki.

Utalentowanych sióstr możesz 
posłuchać na dts24.pl



319 grudnia 2013   DOBRY TYGODNIK SĄDECKI | www.dts24.pl – Twój tygodnik codziennie

Forma i sposób przeżycia Świąt Boże-
go Narodzenia w największym stop-
niu zależy od naszej osobistej relacji 
z przychodzącym Chrystusem. 

Jeżeli ta relacja na co dzień jest przy-
jacielska, wówczas to spotkanie jest 
wyczekiwane. Jak świętować mo-
ment narodzenia Boga–Człowieka? 
Porównałbym to do sytuacji, jakie 
znamy z życia. Czasami wybiera-
my się na czyjeś przyjęcie urodzi-
nowe dla samego ucztowania. Cie-
szymy się, bo jest dużo jedzenia, pi-
cia, są znajomi, z którymi można 
porozmawiać o czymś niekoniecz-
nie istotnym. Może być jednak inny 
motyw świętowania. Chcę być z Je-
zusem, chcę uczcić Go swoją obecno-
ścią. I to jest najistotniejsze. Wszystko 
inne jest drugoplanowe, jest dodat-
kiem. A przebywanie przy biesiad-
nym, świątecznym stole – w końcu 
zostaliśmy zaproszeni na ucztę we-
selną – jest tutaj jednym z wyrazów 
okazywania Mu szacunku.

Choć jest dopiero połowa grudnia, 
już dziś widzę w telewizji, jak ktoś 
woła do mnie „wesołych świąt!”. 
To grzeczne, ale nie bardzo wiem, 
co to znaczy i czy w ogóle coś zna-
czy? Czy tylko to, żeby było mi wy-
godnie i przyjemnie, żeby był cieka-
wy program telewizyjny bez powtó-
rek filmów, żeby były rodzinne spo-
tkania? Oczywiście to wszystko jest 
miłe, ale zasadniczo przecież chodzi 

o coś innego. Już samo określenie 
Boże Narodzenie wiele nam powinno 
mówić, a w zasadzie powinno mówić 
wszystko. Chodzi przecież o to, aby 
Bóg się w nas narodził, był w nas i był 
z nami. Jest taki cytat z Lwa Tołstoja, 
który powiedział, że tam, gdzie jest 
miłość, tam mieszka Bóg. Jeśli w at-
mosferze miłości przebiega spotka-
nie rodzinne, to wierzymy, że jest 
tam również sam Bóg.

Do takiego spotkania z Bogiem 
przygotowujemy się na drodze ad-
wentowej. Przygotowujemy się przez 
rozważanie czytań Pisma Świętego, 
przeżywania mszy roratnich, albo 
udział w rekolekcyjnym skupieniu. 
To pierwszy ważny krok ku świę-
tom. Jest taka myśl mądrego rabie-
go Barucha, który mówi o fałszywej 

pobożności: wierzch jest z pychy, 
podszewka ze złości, a wszystko szyte 
nićmi smutku. Nie pozwólmy, żeby 
nasze święta takie były. Przygotuj-
my się na ten ważny moment, bo bez 
przygotowania nie przeżyjemy świąt 
właściwie.

Bardzo łatwo przejść obok świąt, 
potraktować je jak czas wolny od 
codziennych zajęć. Pamiętam takie 
wyznanie ucznia jednej z sądeckich 
szkół, który opowiadał, że jak zapili 
z ojcem w wieczór wigilijny, tak nie 
trzeźwieli przez całe święta. To ubo-
ga wersja przeżywania świąt, cha-
rakterystyczna dla ludzi, którzy za-
gubili głębsze więzi, więc pozosta-
je im oddawanie się sztucznym do-
znaniom. Pewnie można i tak, tylko 
czy do tego są aż potrzebne święta?

Kiedyś ks. Wacław Hrynie-
wicz napisał, co najmocniej zagra-
ża współczesnemu człowiekowi na 
drodze wiary. Wymienił tam trzy 
przeszkody: zobojętnienie, modę 
i pustkę. Możemy więc przeżyć 
święta nacechowane radością ze-
wnętrzną, syte, przejemne, pełne 
wygód i atrakcji, ale pamiętajmy, że 
taka radość szybko mija, ulatnia się. 
Poszukajmy więc tego, co zostaje na 
trwałe – człowiek wierzący w cza-
sie świątecznym pragnie dotrzeć 
do swojego wnętrza i tam spotkać 
się z Chrystusem. Ożywienie relacji 

z Nim będzie – mam nadzieję – pro-
mieniować w relacjach z najbliższy-
mi. Z Chrystusem budujmy dom na 
skale. Sami nie potrafimy wznosić 
solidnych budowli. Prorok Izajasz 
przewijający się w czytaniach czasu 
adwentowego zauważa: albo będzie-
my zaproszeni do miasta potężne-
go, albo inaczej przeżyjemy upadek 
wielki. To kwestia wygrania sen-
su swojego życia, nad którym war-
to się zastanowić w tym niezwy-
kłym czasie.

O. STANISŁAW MAJCHER SJ
not. (MICZ)

Bóg si  rodzi, Moc truchleje,
Pan Niebiosów obna ony;
ogie  krzepnie, blask ciemnieje,
ma granice Niesko czony.

Niech w Wigilijn  Noc Nowo Narodzone
Dzieci  Bo e obdarzy Was pokojem, mi o ci

i ogrzeje domowe ogniska.
Zdrowych, radosnych wi t Bo ego Narodzenia

i wielu szcz liwych chwil
w Nowym 2014 Roku

ycz
Ewa Zieli ska

Przewodnicz ca Rady Miejskiej
w  Starym S czu

Jacek Lelek
Burmistrz

Starego S czaSzopka z Klasztoru Sióstr Klarysek w Starym Sączu

Zas uchajmy si  w s owa Wieszcza i Mistrza Konstantego.
Ten jedyny, niepowtarzalny wigilijny wieczór ma moc spe niania 

naszych najszczerszych, naj arliwszych ycze .
ycz , by si  spe ni y…

Ka d  chwil  wi t Bo ego Narodzenia nape nijmy ciep em i pi knem
p yn cym z cudu narodzenia Dzieci tka Jezus.

ycz , by te wi ta by y pe ne rado ci, pogody ducha, pokoju i spokoju.
ycz  wspania ych, jedynych i niepowtarzalnych, godnych wi t

w gronie rodziny, najbli szych i przyjació .
Wejd my w kolejny Nowy Rok z wiar  w lepsze dni,

które b d  czasem realizacji osobistych marze  i zamierze .
Ryszard Nowak, Prezydent Miasta Nowego S cza

wraz z zast pcami Bo en  Jawor i Jerzym Gwi d em
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LUTY.  Pociąg wyprodukowany w sądeckim Newagu bije rekord prędkości, 
a firma jeszcze mocniej przyspiesza, by w grudniu zdążyć na giełdę.

Po co są Święta Bożego Narodzenia
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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

R E K L A M A

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
życzymy wielu radosnych i ciepłych chwil, odpoczynku przy rodzinnym stole

oraz mnóstwa pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym
Zarząd i Pracownicy NOX–POL Sp. z o.o.

OKRĘGOWA STACJA 

KONTROLI POJAZDÓW

AUTOSERWIS

PRZYCZEPY 

I LAWETY

Nowy Sącz ul. Krakowska 66 
tel. 18 440 45 45 tel./fax 18 440 06 72 

kom. 602 270 666
e-mail: biuro@autopasek.pl

www.autopasek.pl
pon-pt: 8.00-20.00 sob: 8.00-15.00
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MARZEC.  Podwyżka cen wody w mieście budzi tak wielkie emocje, że 
wielka woda z powodzi stulecia nawet się do nich nie umywa.

Uwaga Czytelnicy – kolejny 
numer DTS ukaże się 9 stycznia

Uczniowie trzeciej klasy gimnazjum 
porazili paralizatorem pierwszokla-
sistę. Do incydentu doszło podczas 
przerwy w Gimnazjum nr 6 w No-
wym Sączu. Chłopiec, sparaliżowany, 
przebywa w szpitala.

„Szkoła bezpieczna, wymagająca, 
sprawiedliwa i wspomagająca” gło-
si hasło na stronie internetowej pla-
cówki. 

– W październiku odbieraliśmy 
certyfikat „Bezpiecznej i przyja-
znej szkoły” w Wojewódzkiej Ko-
mendzie Policji w Krakowie, a tu 
taki incydent… – mówi dyrektor 
Gimnazjum nr 6 Julita Szofer–Flo-
rek, dodając, że nigdy wcześniej do 
podobnych sytuacji nie dochodziło 
i nie potrafi racjonalnie wytłuma-
czyć zachowania uczniów. 

W poniedziałek (16 grudnia) 
podczas przerwy, na szkolnym 

korytarzu, grupa najstarszych 
uczniów poraziła paralizatorem 
młodszego kolegę. Żaden z nauczy-
cieli nie widział zajścia. Chłopiec 
został rażony w nogę, ledwie mógł 
później ustać. Skarżył się na ból 
nogi. Prawny opiekun, który przy-
jechał po niego do szkoły, natych-
miast zabrał go do szpitala. Chłopiec 
nadal w nim przebywa. Jest przy-
tomny, ale – jak się nieoficjalnie 
dowiadujemy – ma sparaliżowa-
ną część ciała i problemy z sercem. 

– Chłopiec powiedział, kto go 
skrzywdził. Natychmiast w obec-
ności nauczyciela kazałam wska-
zanym uczniom wyciągnąć 
wszystko z plecaków. Jeden z nich 
sam oddał mi przedmiot, który 
przypomina latarkę, z napisem 
„policja”, mówiąc, że ktoś mu to 
podrzucił do plecaka, że to nie jego. 
Sama nie wiem, czy to paralizator. 

Takie rzeczy można kupić podobno 
na giełdzie przy Węgierskiej. Mu-
siałam zawiadomić policję – opo-
wiada dyrektorka Gimnazjum. 

Policja potwierdza jedynie, że 
takie zajście miało miejsce. Nie 
ujawnia jednak żadnych szczegó-
łów. Prowadzi czynności spraw-
dzające pod kątem narażenia na 
utratę zdrowia i życia oraz spowo-
dowanie uszkodzenia ciała. 

Jak informuje dyrektorka Gim-
nazjum, nikt z trzecioklasistów nie 
przyznał się, że uczestniczył w zda-
rzeniu. Rodzice uczniów wskaza-
nych przez pokrzywdzonego rów-
nież bronią swoich dzieci. 

– Jest nam strasznie przykro, że 
coś takiego spotkało ucznia w na-
szej szkole. Teraz najważniejsze dla 
nas jest, by wyszedł z tego zdrowy 
– mówi Julita Szofer–Florek.

(PEK)

Zaatakowali paralizatorem 
gimnazjalistę na przerwie
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– Dzięki temu urządzeniu nie tyl-
ko widzę, ale czuję, jak chodzę. Za-
mykam oczy i wyobrażam sobie, 
jak spaceruję ulicą. Mogę w ten 
sposób przenieść się do świata lu-
dzi zdrowych – opowiada o efek-
tach działania Parestandu, ks. Je-
rzy Kopeć, jeden z pacjentów Cen-
trum Rehabilitacji „Tukan” w Ła-
bowej. Wynalazek sądeczanina Jana 
Żuchowicza zyskuje coraz większe 
uznanie nie tylko w Polsce, ale rów-
nież za zagranicą. Niedawno zdobył 
specjalne wyróżnienie podczas XXI 
Międzynarodowych Targów Sprzę-
tu Rehabilitacyjnego w Łodzi.

Historię powstania Pare-
standu i opinie specjalistów na 

temat urządzenia szerzej opisali-
śmy w marcowym wydaniu DTS. 
Parestand wymyślił inżynier z No-
wego Sącza, kiedy sam, po udarze 
mózgu, był skazany na pomoc in-
nych i musiał na nowo nauczyć się 
chodzić. Na łóżku szpitalnym, jedy-
ną władną ręką narysował koncep-
cję urządzenia. 

– Po każdym kroku nie byłem 
pewien, w którą stronę runę na 
ziemię. Terapeuta robił swoje, 
a mój organizm swoje –opowiada 
Żuchowicz. 

***
Parestand służy do bezpiecznej 

nauki chodzenia dla osób, które 
utraciły tę zdolność w wyniku na 
przykład udaru mózgu, stwardnie-
nia rozsianego czy wypadków ko-
munikacyjnych. Pacjent jest zapi-
nany w odpowiednią uprząż, pod-
piętą do urządzenia, następnie pio-
nizowany za pomocą wyciągar-
ki. Praca przy jego użyciu pozwa-
la mu stawiać pierwsze kroki bez 
ciągłego podtrzymywania przez 
terapeutów. 

– Moja rola polega przede 
wszystkim na tym, aby jedynie 
korygować błędy podczas chodu 
pacjenta – mówi Agnieszka Rams, 
fizjoterapeutka w Centrum Reha-
bilitacji „Tukan” w Łabowej. – Pa-
cjent nie boi się, że się wywró-
ci i może w stu procentach skupić 
się na nauce chodu. Pomijamy ta-
kie etapy jak korzystanie z wyso-
kiego czy niskiego chodzika. Może 
się zdarzyć, że pacjent od razu bę-
dzie mógł przejść do etapu chodze-
nia o kulach. 

***
 Z Parestandu w Łabowej korzy-

sta od trzech miesięcy ks. Jerzy Ko-
peć z Przemyśla, który jest po uda-
rze rdzenia kręgowego. Doszło do 
niego dwa lata temu w szpitalu kli-
nicznym w Lublinie. Na początku 
mógł tylko poruszać głową. Przez 
wiele miesięcy był skazany na po-
moc innych. Przeszedł długą i cięż-
ką rehabilitację w różnych ośrod-
kach w Polsce. O Parestandzie do-
wiedział się przypadkowo, w inter-
necie, i postanowił na nim spróbo-
wać swoich sił. Szybkie efekty, ja-
kie już osiągnął, dały mu nadzieję 
i wiarę na zmianę. 

– To urządzenie jest czymś, 
na co długo czekałem. Chciałem 
w sposób naturalny, o własnych 
siłach dotykać ziemi – opowiada. 
– Stawiam dłuższe i krótsze kroki, 
mogę je regulować. Nie tylko wi-
dzę, ale czuję, jak chodzę. Słyszę 
stukanie nóg o podłoże. Zamykam 
oczy i wyobrażam sobie, jak spa-
ceruję ulicą. Mogę w ten sposób 
przenieść się do świata ludzi zdro-
wych. Próbuję go na nowo zdoby-
wać. Tu nie tylko chodzi o trening 
fizyczny, ale też mentalny.

Zalety urządzenia dostrzega 
również inny pacjent, 70–letni Ka-
zimierz Michalski. Ma niedowład 
lewej strony ciała i musi jeździć na 
wózku inwalidzkim. 

– Kiedy zobaczyłem to urzą-
dzenie, odzyskałem wiarę, że będę 
mógł chodzić – wspomina. – Przy 
jego pomocy mogłem sam przejść 
prawie 30 metrów. To duża mo-
bilizacja i aż się chce jak najszyb-
ciej wstać z wózka inwalidzkiego. 

***
Obecnie urządzenie jest testo-

wane w czterech polskich ośrod-
kach badawczych i kilku centrach 
rehabilitacyjnych. Wykorzystują 
go również ośrodki w Niemczech. 
Kolejny sprzęt jedzie właśnie do 
Austrii. Parestand jest już objęty 
ochroną Urzędu Patentowego. 

– Moim marzeniem jest, aby 
dzięki temu urządzeniu jak naj-
więcej osób miało szansę szybko 
powrócić do zdrowia i normalne-
go życia. Wierzę, że będzie to moż-
liwe – mówi Jan Żuchowicz.

MONIKA CHROBAK 
Czytaj też „Szybciej stanąć na nogi” 

na dts24.pl

R E K L A M A

KALENDARZ 2013  WEDŁUG STAWOWCZYKA

RY
S.

 M
AR

EK
 S

TA
W

O
W

CZ
YK

KWIEC IEŃ.  I znowu woda staje się tematem nr 1. Tym razem mieszkańcy 
zastanawiają się, czy potrzebna im jest Sądecka Wenecja? Niektórzy 
zaplanowali już tam urlop.

ODKRYCIE  ROKU.  Wynalazek sądeczanina podbił już serca pacjentów, którzy na nim uczą się na nowo chodzić, 
czy podbije również światowy rynek sprzętu medycznego…

Pierwszy krok w stronę świata ludzi zdrowych
FO

T.
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G)
 

– Podpięty do Parestandu słyszę 
stukanie swoich nóg o podłoże. 
Zamykam oczy i wyobrażam sobie, 
jak spaceruję ulicą – opowiada DTS 
ks. Jerzy Kopeć.

POTRZEBUJESZ PIENIĘDZY?! WEJDŹ: 
www.daiglob.pl; 
Zakładka daiglob a–count.

BRYKIET DRZEWNY – producent, c.o., 
kominki. Tel. 503–313–788.

ZATRUDNIĘ kucharkę, pomoc 
kuchenną, pokojówkę w pensjonacie, 
zakwaterowanie. Tel. 601 462 099.

PROJEKTOWANIE STRON 
INTERNETOWYCH, 
tel. 791 234 520

KUPIĘ stary motocykl, stan obojętny. 
Tel. 507 187 349

LOKALE DO WYNAJĘCIA nad sklepem 
Groszek Naszacowice, pow. od 30 do 
50m2. Tel. 601 696 386, 
609 147 109.

OGŁOSZENIA DROBNE
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MAJ.  Możliwość bezpłatnego parkowania w centrum miasta robi furorę, 
ale – jak każde szczęście – nie trwa długo.

Będą zwolnienia 
w sądeckim 
szpitalu 
SŁUŻBA ZDROWIA.  Blisko 100 
osób stoi przed groźbą utraty pra-
cy w sądeckim szpitalu. Najliczniej-
szą grupą przewidzianą do zwolnień 
są pielęgniarki (40 etatów).

O planowanych grupowych 
zwolnieniach organizacje związko-
we działające przy szpitalu dowie-
działy się 11 grudnia. Jako przyczy-
nę zwolnień wskazano trudną sytu-
ację finansową szpitala i koniecz-
ność wdrożenia programu napraw-
czego, do czego dyrektora Artura 
Puszkę zobowiązał marszałek Mało-
polski. Organizacja Terenowa Ogól-
nopolskiego Związku Zawodowego 
Lekarzy w Szpitalu w Nowym Sączu 
nie wyraziła zgody na zmniejszenie 
zatrudnienia o 10 procent. Podob-
ną decyzję podjęły inne związki za-
wodowe działające w szpitalu. Swo-
je oburzenie planowanymi cięciami 
etatów wyraził również na konfe-
rencji prasowej poseł Arkadiusz 
Mularczyk. Zwrócił uwagę nie tylko 
na absurdalność tej decyzji, wobec 
braków kadrowych, jakie ma szpi-
tal, ale również marginalizowanie 
Nowego Sącza przez NFZ. Okazuje 
się, że istnieje ogromna dyspropor-
cja w finansowaniu lecznictwa szpi-
talnego w Nowym Sączu i Tarnowie. 

Więcej na ten temat na dts24.pl

INWESTYCJE.  Po wielu latach sta-
rań klucz do pałacu w Nawojowej 
trafił w ręce prawowitych właścicieli. 
Potomkowie hrabiego Adama Stad-
nickiego odebrali go z rąk starosty 
nowosądeckiego Jana Golonki. W cią-
gu kilku najbliższych lat pałac ma się 
stać wizytówką Sądecczyzny.

Pałac przejdzie prawdziwą rewo-
lucję. Po prawie 80 latach prze-
rwy zostanie wyremontowany od 
A do Z, począwszy od dachu aż po 
kanalizację. Trudno szacować, ile 
będą kosztować prace, ale nowi 
właściciele z pewnością nie będą 

oszczędzać pieniędzy, co pokaza-
li już na przykładzie Szczawnicy. 

Andrzej Mańkowski, wnuk 
Stadnickiego na razie nie chce 
zdradzać, co dokładnie znajdzie 
się w obiekcie. – Na pewno nie 
da się odtworzyć domu, w któ-
rym mieszkali nasi potomkowie. 
Chcemy tam stworzyć coś w ro-
dzaju ośrodka kulturalnego, domu 
pracy twórczej. Ludzie mogliby 
się tam spotykać i dyskutować 
na różne tematy – mówi Andrzej 
Mańkowski.
Co jeszcze czeka pałac w Nawojowej? 

Czytaj na dts24.pl

KULTURA.  W tym roku wyśpiewał 
już pierwsze miejsce na Festiwalu 
Zaczarowanej Piosenki im. Marka 
Grechuty w Krakowie, a 14 grud-
nia Michał Ziomek z Podegrodzia, 
student WSB–NLU, został laure-
atem Nagrody im. Dra Jerzego Ma-
siora. Jego talent doceniła nie tyl-
ko kapituła konkursu, ale i wi-
downia, przyznając mu Nagrodę 

Publiczności. O Nagrodę im. Je-
rzego Masiora ubiegali się również: 
grająca na fortepianie 9–letnia Zu-
zanna Hatlaś, śpiewająca 11–let-
nia Wiktoria Tracz, twórca filmo-
wy Damian Gromala, śpiewają-
ca i recytująca Karolina Gwóźdź 
oraz skrzypek i kompozytor To-
masz Citak. 

Zobacz laureata na dts24.pl

B IZNES.  Już wkrótce właściwości 
mineralnej wody leczniczej z Wy-
sowej–Zdroju będzie można wy-
próbować na własnej skórze – tym 
razem dosłownie. Uzdrowisko 
Wysowa S.A. wprowadza nowość 

– własną linię kosmetyków pie-
lęgnacyjnych, opartą na natural-
nych składnikach roślinnych oraz 
wysowskiej leczniczej wodzie mi-
neralnej.

Szerzej piszemy o tym na dts24.pl

Wysowa wprowadza na rynek 
własne kosmetyki

Nagroda Dra Masiora dla Ziomka z WSB–NLU

Pałac w Nawojowej wrócił 
do spadkobierców

NA WOKANDZIE .  Na wyrok trze-
ba będzie jeszcze poczekać. Oddala 
się rozstrzygnięcie procesu przeciwko 
firmie detektywistycznej Krzysztofa 
Rutkowskiego w sprawie bezprawne-
go, zdaniem prokuratora, wejścia na 
teren Rafinerii Nafty Glimar w Gor-
licach. 

13 grudnia w nowosądeckim sądzie 
odroczono rozprawę. Powód? Ża-
den z ostatnich trzech świadków 

w toczącym się procesie nie poja-
wił się, aby zeznawać. […]

Dodajmy, że 11 grudnia Sąd Apela-
cyjny w Katowicach skazał Krzyszto-
fa Rutkowskiego na 1,5 roku pozba-
wienia wolności w sprawie „śląskiej 
mafii paliwowej”, która wyłudziła od 
państwa prawie 500 mln zł. Proku-
ratura zarzuciła mu między innymi 
pranie brudnych pieniędzy.

Szerzej o sprawie piszemy na 
dts24.pl

Rutkowski skazany 
– gorlicka sprawa odroczona
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CZERWIEC.  Kto będzie wywoził nasze śmieci? Przez chwilę wydawało się, 
że Włosi, ale ostatecznie sądeckie śmieci pozostały w sądeckich rękach.

ROZMOWA. Ks. JAN PIOTROWSKI, 
proboszcz parafii św. Małgorzaty 
w Nowym Sączu został mianowany 
przez papieża Franciszka biskupem 
pomocniczym diecezji tarnowskiej. 
Biskup nominat przyjmie sakrę 
biskupią 25 stycznia 2014 r. 

– Wybierając drogę kapłaństwa, 
spodziewał się ksiądz, że zostanie 
biskupem?

– Absolutnie nie. Takie myślenie 
perspektywiczne raczej się nie zda-
rza. Zainspirowały mnie za to misje. 
Po przeczytaniu książki o misjona-
rzu Damianie de Veuster „Na wyspie 
Molokai ” głęboko zapadła we mnie 
myśl o posłudze misyjnej, która po-
tem się wykrystalizowała. 
– Podczas uroczystości w Wyższym 
Seminarium Duchownym w Tarnowie, 
związanych z ogłoszeniem decyzji pa-
pieża Franciszka, ksiądz biskup nomi-
nat podkreślał rolę służby…

– Tak trzeba patrzeć na posługę 
każdego biskupa. Tę służbę trzeba 
podejmować w różnych wymia-
rach: ewangelizacji, pomocy du-
chowej i materialnej. Trzeba przy-
znać, że dzisiaj nikt nie chce być 
sługą. Myślę, że w pewien sposób 
moje zawołanie zainspirowane na-
uczaniem papieża Franciszka, ale 
również Jana Pawła II In caritatae 
Evangelium pradicare (Z miłości 
głosić Ewangelię ) nosi w sobie zna-
miona służby, oddania i pomocy. 

– Jak się zmieni księdza życie w związ-
ku z posługą biskupią?

– Przede wszystkim mam się 
przenieść do Tarnowa. Obowiązki 
biskupa to głoszenie Słowa Bożego 
i udzielanie sakramentów. Ale tak-
że wizytacje i inne sprawy formal-
ne: natury gospodarczej czy dyscy-
plinarnej, bo to także wiąże się z ży-
ciem diecezji. 
– Czy ksiądz już wie, jaki będzie jego 
zakres obowiązków?

– Akurat tak się złożyło pierw-
szy raz w historii , że jednocześnie 
zostało powołanych dwóch bisku-
pów pomocniczych. Spodziewam 
się, że któryś z nas przejmie część 

obowiązków biskupa Wiesława, 
który ma ogromną przestrzeń do 
pracy ewangelizacyjnej. Jest prze-
cież odpowiedzialny za duszpaster-
stwo emigracyjne i Polonie. Ale to 
dopiero kwestia przyszłości. Bi-
skup Andrzej Jeż ogłosi to pewnie 
w styczniu. 
– Nie żal opuszczać Nowego Sącza?

– Takich miejsc jak Nowy Sącz 
się nie zapomina. Bardzo spokojnie 
przeżyłem te wszystkie wiadomo-
ści, które mi zakomunikował naj-
pierw ksiądz biskup, a potem nun-
cjusz. Ale kiedy potem byłem na 
pierwszej mszy świętej w bazyli-
ce, to poczułem żal, że będę musiał 
opuścić to miejsce. Powiedziałem 
wtedy wiernym, że się pokochali-
śmy, ale trzeba mi iść w inne miej-
sce. Taki jest los misjonarza. Taka 
jest właśnie służba.
– Ale miłość zostaje…

–Tak, zostaje. Powiem więcej. 
Jako proboszcz bardzo martwiłem 
się tym, że podczas peregrynacji 
w parafii św. Małgorzaty nie będzie 
mógł być obecny ksiądz biskup, bo 
w tym samym czasie ma się odbyć 
poświęcenie Sanktuarium Miłosier-
dzia Bożego w Afryce, w Kongo. Na-
tomiast jeśli Pan Bóg pozwoli, to ja 
sobie to miejsce zarezerwuję i przy-
jadę do Sącza. Powtórzę jeszcze raz : 
takich miejsc jak Nowy Sącz się nie 
zapomina. 

Rozmawiała KRYSTYNA PASEK

Dziś nikt nie chce być sługą 
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We wtorek, 17 grudnia, odbyła się 
w Nowym Sączu konferencja pod-
sumowująca projekt „Akademia 
Seniora”, realizowany przez sądec-
ką Fundację Rozwoju Regionalnego 
Viribus Unitis. Na konferencji pre-
zentowane były rezultaty osiągnię-
te dzięki realizacji Projektu oraz 
propagowano wiedzę konsumenc-
ką wśród osób starszych. W kon-
ferencji udział wzięli przedstawi-
ciele organizacji pozarządowych 

działających na rzecz osób star-
szych, przedstawiciele instytu-
cji działających na rzecz konsu-
mentów, lokalne media oraz oso-
by objęte wsparciem szkolenio-
wym w ramach Projektu. Konfe-
rencja promowała projekt „Akade-
mia Seniora”, który realizowany był 
przy wsparciu Szwajcarii w ramach 
szwajcarskiego programu współ-
pracy z nowymi krajami członkow-
skimi Unii Europejskiej.

Akademia Seniora
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LUDZKIE  H ISTORIE/AKCJA. 
– Spójrz, jak Kasia tańczy, a tu próbu-
je stawiać pierwsze kroki. Jeszcze się 
trzyma mebli pewnie zaraz zacznie… 
– pan Jarosław pokazuje filmiki na ko-
mórce swojej przyjaciółce. To nagrania 
sprzed pół roku. U ojca niknie uśmiech 
z twarzy. Próbuje być twardy. Jak mówi 
– „zadaniowy”. Ale .... – Jak ona szyb-
ko znika nam z oczu. Cofa się. Dziś ma 
dwa lata i przecież już nawet nie potra-
fi stanąć na własnych nóżkach – wy-
rzuca do bliskiej osoby skrywany gdzieś 
w głębi siebie żal.

To pani Joanna, przyjaciółka państwa 
Kuźmów z Nowego Sącza, kontaktuje 
się z naszą redakcją i prosi o pomoc dla 
Kasi. Ma świadomość, że rodzice bie-
gający z jednej rehabilitacji na drugą, 
nie są w stanie myśleć o wydrukowa-
niu i rozdawaniu ulotek z nazwą Fun-
dacji, do której należy Kasia, i nume-
rem konta, o założeniu strony inter-
netowej, o nagłośnieniu akcji w me-
diach. A im budżet domowy znacznie 
się uszczuplił. Rehabilitacje są kosz-
towne, tymczasem na NFZ nie ma za 
wiele co liczyć. 

– Liczymy na siebie i dobre duchy, 
takie jak Asia – mówi w rozmowie 
z DTS Jarosław Kuźma. – Kasia do-
stała bilet w jedną stronę . Naszym 
zadaniem jest teraz zrobić wszyst-
ko, by przeżyła swoje dni z godno-
ścią, jak najmniej cierpiąc…

Kasia urodziła się z zamartwicą no-
worodkową. Sina. Owinięta pępowi-
ną. Później przeszła ciężką żółtaczkę 
noworodków. Lekarze obawiali się, że 
może tego nie przeżyć. Dziewczynka 
jednak wyszła z tego. 

– Myśleliśmy, że to koniec nasze-
go strachu o Kasię – mówią rodzice. 
– Czuliśmy jednak, że z córką jest coś 
nie tak. Jej ciało było wiotkie. Dziec-
ko – jak to się mówi – przelewało się 
nam przez ręce. 

Zaczęli więc jej rehabilitację. Ka-
sia skończyła roczek, stawała już na 
nogi, powoli zabierała się za chodze-
nie. I nagle, jakby ktoś postawił przed 
nią czerwone światło. Dziewczynka 
zatrzymała się w rozwoju fizycznym. 

– Obserwowaliśmy, że nawet za-
czyna się cofać w tym rozwoju. Jej 
rączki drżały, jak u starszego czło-
wieka – opowiada pan Jarosław.

Spędzili sześć tygodni w Szpitalu 
Dziecięcym w Prokocimiu, szukając 
przyczyny. W końcu usłyszeli…

– ...wyrok. To nie była diagnoza. Dla 
Kasi SMA, czyli rdzeniowy zanik mię-
śni, to wyrok – mówią rodzice. – Może 
6, 10 może 16 lat. Ile dożyje Kasia, 
nie wiemy. Jesteśmy natomiast moc-
no zdeterminowani, aby jak najdłużej 
utrzymać ją w dobrej kondycji. By nie 
odchodziła podpięta pod respirator, by 
jak najdłużej sama mogła oddychać…

U chorych na SMA organizm nie 
produkuje białka odpowiedzialnego za 
ochronę neuronów w rdzeniu kręgo-
wym, co powoduje ich obumieranie.

– To jak przecięcie wiązki elek-
trycznej w samochodzie. Bezpow-
rotnie traci się umiejętność stero-
wania… nogami, rękami, potem traci 
się kontrolę nad całym ciałem łącz-
nie z mięśniami oddechowymi, za-
nika nawet mimika twarzy – wyja-
śnia pan Jarosław. 

Kasia nie zdążyła nauczyć się sama 
chodzić, dziś ledwo potrafi siedzieć. 

Czuje, że z jej nóżkami dzieje się coś 
złego. Rączkami, które też już nie pra-
cują tak jak dawniej, chwyta za kola-
no i próbuje podnieść. W nocy budzi 
się i chce, by mama przewróciła ją na 
drugi bok. Sama nie da rady.

– Najtrudniej powtrzymać emo-
cje, gdy spojrzy na nas i powie: „Tata, 
mama tańczyć”. Bierzemy ją na ręce 
i z nią tańczymy – opowiada pan Ja-
rosław. – Nie ma czasu na użalanie 
się – zaraz ucina. – Mamy zadanie do 
wykonania – Kasia musi jak najdłu-
żej utrzymać pion.

Pani Beata, mama Kasi, nie wróci-
ła do pracy. Codziennie jeździ z córką 
na rehabilitację, basen. W kwietniu 
chcą wyjechać na turnus rehabilita-
cyjny do Ośrodka Rehabilitacji Dzieci 
„Zabajka 2” w Złotowie.

Kasia oprócz ćwiczeń prowadzo-
nych w domu, uczęszcza na specja-
listyczne zajęcia minimum 5–7 razy 
w tygodniu. Z tego państwo i NFZ 

opłaca jedynie dwie godziny reha-
bilitacji. SMA nawet nie jest wpisa-
ny do rejestru chorób przewlekłych. 
Do tej pory rodzice sami pokrywali 
koszty rehabilitacji, ale domowy bu-
dżet mocno się uszczuplił. Czterooso-
bowa rodzina – bo Kuźmowie mają 
jeszcze 5–letnią Hanię – utrzymu-
je się z pensji pana Jarka. A wyjazd na 
turnus rehabilitacyjny to koszt kilku 
tysięcy złotych. Za chwilę Kasia bę-
dzie potrzebowała specjalnego wóz-
ka inwalidzkiego, który będzie sta-
bilizował jej ciało, koncentratora tle-
nu, pulsoksymetru, pionizatora, łu-
sek ortopedycznych, łóżka ortope-
dycznego, specjalistycznego fotelika 

samochodowego, wózka elektrycz-
nego, windy dla osób niepełnospraw-
nych. Rodzice zwrócili się więc o po-
moc do Fundacji Dzieciom „Zdążyć 
z Pomocą”, by móc zbierać pieniądze 
na leczenie dwulatki. 

– Wyłączyłaś dyktafon? Mogę po-
wiedzieć coś nieoficjalnie? – pyta pan 
Jarek. – Staram się podchodzić do 
tego zadaniowo, jak wcześniej mówi-
łem. Ale są takie chwile, kiedy ciężko 
funkcjonować ze świadomością, że 
moje dziecko powoli odchodzi. Spójrz 
na nią. Śmieje się, wygląda zdrowo. 
A za pół roku już może nie poruszać 
rączkami. Najstraszniejsza jest bez-
silność...  KATARZYNA GAJDOSZ 

W każdy czwartek 
w nowosądeckich restauracjach
ul.Piłsudskiego 6 i Galeria Trzy Korony

McDonald’s McDonald’s
wraz z zamówionym 
zestawem otrzymasz 

„Dobry Tygodnik 
Sądecki”. 

Zafunduj sobie 
podwójną 

przyjemność!
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L IP IEC.  30–lecie istnienia Konspolu było okazją do dyskusji nad 
odwiecznym dylematem: skrzydełko czy nóżka?

– Gdy ktoś pyta mnie o chorobę mojej córki, wspominam małego chłopca 
Dawida Zapiska, który w trakcie Mistrzostw Euro 2012 spełnił swoje ma-
rzenia: spotkał się ze swoim idolem piłkarzem Ikerem Casillasem. Dawid, 
który też był chory na SMA, na przekór prognozom lekarskim przeżył 14 lat. 
To daje nam nadzieję. A ta umiera ostatnia… – mówi ojciec Kasi. 
Możesz pomóc dwulatce w walce z chorobą, przekazując corocznie 1 pro-
cent podatku [KRS 0000037904, cel szczegółowy: 22386 Kuźma Katarzy-
na], bądź bezpośrednio zasilając jej konto w fundacji. A może dostrzegasz 
inną formę pomocy? Skontaktuj się więc z rodzicami: tel. 795–617–908, 
kasia.kuzma@poczta.onet.pl
Wsparcie finansowe można kierować na konto:
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” ul. Łomiańska 5, 01–685 Warszawa

Bank BPH S.A. 61 1060 0076 0000 3310 0018 2660
Tytułem:

„22386 – Kuźma Katarzyna – darowizna na pomoc i ochronę zdrowia”
Osoby fizyczne, a także spółki osobowe, mogą odliczyć od kwoty do 

opodatkowania 6% dochodu (PIT), a osoby prawne 10% dochodu (CIT).

Dwulatka z wyrokiem śmierci
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Co zapamiętamy z mijającego roku? 
Dobre i złe wydarzenia, poważne, am-
bitne, ale też głupie, a czasami żałosne. 
Te ostatnie pewnie najmocniej zapad-
ną nam w pamięć, bo taka jest ludzka 
natura. Ułomna. Nasz wybór jest oczy-
wiście mocno subiektywny i większość 
Czytelników może się z nim nie zga-
dzać. Trudno, musimy jakoś z tym żyć. 

Wiadomość roku
Zdecydowanie ta, że mamy naj-

gorsze powietrze w Europie! O tym, 
że jest kiepsko domyślaliśmy się od 
dawna, ale że jest wręcz katastrofal-
nie dowiedzieliśmy się w paździer-
niku z raportu Europejskiej Agencji 
Ochrony Środowiska. I co? I nic się 
nie stało, życie toczy się dalej, ludzie 
chodzą po Maślanym Rynku, a czarna 
chmura wisi sobie nad miastem. Są-
deczanie gratulujemy wam siły spo-
koju i dobrego samopoczucia!

Przedsiębiorca roku
Andrzej Wiśniowski. Wybór uła-

twił nam plebiscyt Ernst and Young, 
wybierając Wiśniowskiego najlep-
szym przedsiębiorcą w Polsce. Skoro 
jest najlepszy w kraju, to na którym 
miejscu mógłby być w Nowym Sączu? 
Andrzejowi Wiśniowskiemu w dro-
dze do sławy mogła w tym roku za-
grozić tylko własna córka Anna, orga-
nizatorka modowego Fashion Show, 
które na chwilę przyćmiło podstawo-
wą działalność zakładu produkujące-
go bramy automatyczne i ogrodzenia.

Nieobecny roku
Poseł PO Marian Cycoń. Jeszcze 

kilka lat temu trudno było sobie wy-
obrazić, choćby jeden dzień w me-
diach bez burmistrza Starego Sącza 
Mariana Cyconia. Dzisiaj trudno so-
bie wyobrazić chociażby jeden dzień 
w roku, kiedy Cycoń się w mediach 
pojawi. Poseł konsekwentnie odma-
wia udzielenia wywiadu, dlaczego 
zaprzestał udzielania wywiadów.

Firma roku
Newag S.A. Tych dwóch literek 

i kropeczek na co dzień nie podaje się 
w prasie, bo niepotrzebnie zabiera-
ją miejsce. Dzisiaj jednak piszemy je 
dla podkreślenia, że każdy mógł sobie 
kupić kawałek Newagu. Na giełdzie 
i to za jedyne 19 zł za akcję. Pomyśl, 
jakie to proste, Ty też – tak do Cie-
bie te słowa – mogłeś zostać właści-
cielem Newagu! Jak ocenili inwesto-
rzy, sądecka firma warta jest dzisiaj 

miliard zł (miliard to jedynka z dzie-
więcioma zerami, pełnej pisowni nie 
prezentujemy z braku miejsca). Za-
nim Newag wszedł na giełdę, pobił re-
kord Polski, wysyłając swój Impuls do 
boju z prędkością 211 km/h. No i kto 
się może z nimi ścigać?

Lekcja roku
Do sądeckich szkół trafił folder 

jednego z lokalnych biur podróży, 
oferującego lekcję historii w formie 
pieszej wycieczki pt. „Zapoznanie się 
z pomnikami Nowego Sącza”. Wy-
cieczka kosztuje 38 zł, ale warta jest 
każdych pieniędzy, bowiem w opisie 
trasy zwiedzania miasta znajdujemy 
takie oto zdanie: „Przejście Palanta-
mi sądeckimi pod pomnik par tań-
czących (…)”. Zobaczyć sądeckie pa-
lanty – bezcenne! Za wszystko inne 
zapłacisz kartą…

Lekarz roku
Bezapelacyjnie doktor Andrzej Fu-

giel, zastępca dyrektora sądeckie-
go szpitala. Dzielny doktor nie dość, 
że pobił rekord świata w trwaniu na 
posterunku pracy, to jeszcze sam się 
źle poczuł na własnym dyżurze, sam 
się zbadał, sam postawił diagnozę, 
sam się odtransportował na Szpital-
ny Oddział Ratunkowy i sam się przy-
jął na oddział kardiologiczny. Sam też 
z wyprzedzeniem powiadomił me-
dia, że niebawem źle się poczuje, więc 
niech kamery i aparaty mają już włą-
czone. Dzięki tej ambitnej inscenizacji 
mieliśmy prawdziwą szopkę pół roku 
przed Bożym Narodzeniem. Doktor 
Fugiel sam też podał się do dymisji.

Dialog roku
Swego czasu furorę zrobił film pt. 

„Nieoczekiwana zamiana miejsc”. 
Idąc tym tropem, Regionalna Tele-
wizja Kablowa postanowiła nakręcić 
dalszy ciąg tej komedii pt. „Nieocze-
kiwana zamiana głów”. Szef struktur 
miejskich PiS Leszek Langer wdaje się 
tam w taki oto dialog:

(…) – Jak wyczytałem w jednej 
z gazet, radny Czernecki domaga się 
mojej głowy. Mocno mnie to rozba-
wiło, bo wyobraziłem sobie radnego 
Czerneckiego z moją głową…
– Pod pachą?

– Raczej w miejscu jego głowy. Jest 
to jednak taka abstrakcja, że mam na-
dzieję, iż nigdy do tego nie dojdzie.

– A chciałby się Pan z Arturem Czer-
neckim zamienić na głowy?

– Nie chciałbym, ale gdyby pan 
Czernecki przyjął moją głowę, to nie 
wypowiadałby tylu bredni, kłamstw, 
mówiłby poprawniej, a na pewno od-
młodniałby (…)

Związkowiec roku
Działacz kolejarskiej „Solidarno-

ści” Józef Wilk. Jak ujawnił „Super 
Ekspres” maszynista, w czasie wol-
nym od wyczerpującej związkowej 
działalności, jeździł sobie ciuchcią, 
dzięki czemu zarabiał miesięcznie 31 
tys. zł, czyli więcej niż prezes PKP. 
Gazeta nie ujawniła, czy prezes na 
wieść o poborach podwładnego nie 
chciał się z nim zamienić stanowiska-
mi pracy. Skomentowała natomiast, 
że kolejarz nieźle się upasł na związ-
kowej działalności. Nas to nie dziwi, 
w końcu prowadzenie ciuchci to pra-
ca siedząca.

Doniesienie roku
Doniesienie do CBA i CBŚ prezy-

denta Ryszarda Nowaka na prezyden-
ta Nowego Sącza. Prezydent poprosił 
służby specjalne, by sprawdziły, czy 
prezydent zrobił coś złego. Na wnio-
sek prezydenta, służby przesłucha-
ją prezydenta, by dowiedzieć się, co 
ma on do powiedzenia na temat pre-
zydenta. Proste. 

Odwołanie roku
Marszałek Marek Sowa odwołał ze 

stanowiska dyrektora szpitala Artu-
ra Puszko. Dzięki temu zdecydowa-
nemu zabiegowi Artur Puszko pozo-
stał dyrektorem. W nomenklaturze 
służb medycznych taki zabieg na-
zywa się reanimacją i jest koronnym 
przykładem na to, że wbrew złośli-
wym opiniom sądecki szpital potrafi 
skutecznie leczyć.

Wizyta roku
Niespodziewane odwiedziny 

w niedzielne południe posła Janusza 
Palikota na Maślanym Rynku. Palikot 
chciał bronić Maślanego Rynku przed 
władzami miasta, ale nie przewidział, 
że targowiska przed Palikotem bro-
nić będą kibice Sandecji. Po wzajem-
nej wymianie uprzejmości i ostrzale 
z rac hukowych poseł odjechał w nie-
znanym kierunku. Prawdopodobnie 
nikt mu wcześniej nie powiedział, że 

w niedziele Maślany Rynek jest nie-
czynny. Chciał kupić kilo sera na 
pierogi?

Ślub roku
Katarzyna Zielińska i Wojciech 

Domański. Najpiękniejsza para mło-
da starego roku. W dawnych cza-
sach westchnięto by, „ach, co to był 
za ślub”, dzisiaj śpiewanie serenad 
zastąpiono klikaniem. W Internecie 
kilka milionów ciekawskich kliknęło, 
bo chciało zobaczyć, jak aktorka wy-
wodząca się ze Starego Sącza, wyglą-
dała w sukni ślubnej. Myśmy też so-
bie kliknęli.

Manko roku
Największy deficyt ludnościowy 

w skali kraju odnotował Nowy Sącz. 
W tajemniczych okolicznościach 
zniknęło jednego dnia 50 tys. miesz-
kańców, bo według złożonych dekla-
racji śmieciowych mieszka tu tylko 30 
tys. ludzi. Zaginięcia populacji mogą-
cej wypełnić Stadion Narodowy nikt 
nie zgłosił na policję, bo do poszu-
kiwań 50 tys. zaginionych trzeba by 
użyć milion funkcjonariuszy.

Gracz roku
Jerzy Wituszyński. Przewod-

niczący Rady Miasta Nowego Są-
cza ujawnił, że emocje, jakie nagro-
madziły się wokół jego osoby przy 
okazji wykonania usług geodezyj-
nych na budowie Galerii Trzy Koro-
ny, to „fragment większej rozgryw-
ki politycznej, w której on jest tylko 

pionkiem”. Panie Przewodniczący, 
nadmierna skromność. Idziemy o za-
kład, że przynajmniej połowa z 30 ty-
sięcy niedobitków zamieszkujących 
Nowy Sącz, chciałaby zostać w 2014 
roku pionkiem na tej szachownicy. 
A potem to już nawet mogą nas zbijać.

Cytat roku
O ten zaszczytny tytuł walczy-

ły dwie wypowiedzi radnych, jakie 
padły z wysokiej trybuny Rady Mia-
sta. Pierwsza z ust Antoniego Rącz-
kowskiego: „Budowa galerii Trzy 
Korony jest największym wydarze-
niem w nowożytnej historii Nowe-
go Sącza”.

I kiedy wydawało się, że nic go już 
nie przebije, o palmę pierwszeństwa 
postanowił powalczyć Artur Czer-
necki: „Przewodniczący Rady musi 
być jak mąż cezara”.

DTS postanawia zatem przyznać 
dwie równorzędne nagrody w tej ka-
tegorii, dlatego, że obydwaj rajcy wy-
kazali się wybitną znajomością hi-
storii starożytnej. Radny Rączkow-
ski za odkrycie starożytnych dzie-
jów Nowego Sącza. Jego teza oba-
la dotychczasowy mit, że miasto za-
łożył Wacław II w 1292 r., sugeru-
jąc jednocześnie, że założył je Okta-
wian August 27 lat przed narodzina-
mi Chrystusa. Radny Czernecki wy-
różniony zostaje zaś za zalegalizowa-
nie związków partnerskich dwa ty-
siące lat wcześniej od najbardziej po-
stępowych państw świata.

WOJCIECH MOLENDOWICZ

R E K L A M A

KALENDARZ 2013  WEDŁUG STAWOWCZYKA

RY
S.

 M
AR

EK
 S

TA
W

O
W

CZ
YK

S IERP IEŃ.  Miasteczko Multimedialne, najmłodsze dziecko sądeckiego 
biznesu, rodzi się w bólach. 

Plusy i minusy 2013, czyli…
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PASJE.  – Jeżeli za każdym piecze-
niem z ciasta wychodzi zakalec, nie 
ma co się załamywać, zawsze można 
z niego zrobić bajaderki – radzi sąde-
czanka Judyta Deker, która zanim zo-
stała kulinarną blogerką, a w swej ro-
dzinie mistrzynią wypieków, zrobiła 
setki takich bajaderek. 

– Wystarczy zakalec połączyć 
z nutellą i uformować ciasteczka. 
I nigdy się nie przyznawać, że to 
miał być na przykład sernik, tyl-
ko od początku bajaderki – śmie-
je się Judyta. 

Zaczęła piec na studiach, kiedy 
nadchodził czas egzaminów. Jak 
chyba każdy student, szukała wów-
czas wszelkich wymówek, żeby tyl-
ko nie siadać do książek. Choć może 
już nie jak każdy student, Judyta 
uciekała do kuchni. I tak zrodzi-
ła się jej pasja, której dziś poświęca 
każdą wolną chwilę. 

– Moja rodzina mówi, że gotuję 
i piekę po prababci. To największy 
komplement – mówi Judyta. 

Nie dziwi więc, że to jej 
w udziale przypadnie niebawem 
przygotowywanie najważniejszej 
potrawy na wigilijny stół w ro-
dzinnym domu – karpia duszo-
nego w winie. 

– Przepisu póki co strzeże mój 
dziadek. To rodzinny skarb, ale 
nie mam zamiaru dłużej go ukry-
wać. Jak tylko dostanę przepis, po-
dzielę się nim z wszystkimi na blo-
gu Sweet escape into kitchen. Tak 
przyrządzanego karpia nie znala-
złam jeszcze nigdzie – zapewnia. 

Póki co na jej blogu można zna-
leźć blisko 300 innych receptur na 
pyszne potrawy i wypieki. Judyta 
czerpie inspiracje z przepisów zna-
lezionych w internecie, książkach 
kucharskich, których pełno w jej 
domu. Każdy modyfikuje. Jeżeli 

efekt eksperymentu jest udany, na-
tychmiast zamieszcza go w sieci. 

– O każdym z przepisów mogę 
więc powiedzieć, że jest mój, bo 
dodałam do niego cząstkę siebie 
– stwierdza. 

Na co dzień Judyta uczy języ-
ka angielskiego, ale ma nadzie-
ję, że kiedyś jej pasja przerodzi się 
w coś większego. Że będzie mo-
gła prowadzić kawiarenkę–cu-
kiernię, w której królować będą 
jej wypieki. 

***
Blogerka ma świadomość, jak 

ciężko osobom, które nigdy nie pie-
kły, przygotować słodką niespo-
dziankę dla kogoś bliskiego. Z Czy-
telnikami DTS dzieli się więc autor-
skim przepisem na pyszny świą-
teczny prezent, z którym każdy so-
bie poradzi:

R E K L A M A
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WRZES IEŃ.  Nic jednak nie rozpalało tak wyobraźni publiczności, jak 
otwarcie największej galerii handlowej w regionie. 

R E K L A M A

Słodka ucieczka 
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MARCEPANOWE ŚLIWKI W CZEKOLADZIE
Składniki (na około 15 czekoladek) – 200 g gorzkiej czekolady; 
300 g śliwek suszonych (kalifornijskich, słodkich); 120 g masy 
marcepanowej. Przygotowanie – Czekoladę rozpuszczamy 
w kąpieli wodnej. Masę marcepanową kroimy w kostkę. Każ-
dą z kostek wkładamy pomiędzy dwie śliwki suszone, otacza-
jąc nimi masę, tak aby znajdowała się w środku. Gotowe kul-
ki obtaczamy w rozpuszczonej czekoladzie i układamy na bla-
sze wyłożonej papierem do pieczenia. Schładzamy kilka minut 
w lodówce, aż czekolada stężeje, następnie można przecho-
wywać je w temperaturze pokojowej.

– Czekoladki wystarczy zapakować w celofan bądź w pu-
dełeczko, przewiązać kokardką i gotowe. Gwarantuję, że 
taki prezent ucieszy każdego – mówi Judyta.  (PEK) FO

T.
 (K

G)
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PAŹDZ IERNIK.  Krzyże w oknach mieszkania sądeckiego artysty to sztuka 
czy obraza uczuć religijnych? Po telefonie senatora Stanisława Koguta, policja 
uznała, że jednak obraza uczuć. 

Uwaga 
Czytelnicy 
– kolejny 

numer 
DTS 

ukaże się 
9 stycznia

R E K L A M A



www.dts24.pl – Twój tygodnik codziennie | DOBRY TYGODNIK SĄDECKI   19 grudnia 201312

Zdrowych, radosnych świąt Bożego Narodzenia pomyślności w Nowym Roku 2014 
swoim klientom, partnerom handlowym i współpracownikom

życzy
Zarząd Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Korzennej

Tel. 18 441 70 31, 18 440 60 15, Fax 18 440 62 89, e-mail: gskorzenna@op.plTel. 18 441 70 31, 18 440 60 15, Fax 18 440 62 89, e-mail: gskorzenna@op.pl
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L ISTOPAD.  Jak zarządzać sądeckim szpitalem, żeby pacjenci poczuli się lepiej? 
Tego nie wie nikt. Ustalono natomiast jak można reanimować sam szpital.

Uwaga Czytelnicy – kolejny 
numer DTS ukaże się 9 stycznia

EDUKACJA.  Jeszcze kilka lat temu 
szkoły zapraszały 50–letnich trzeź-
wych alkoholików, którzy opowiada-
li uczniom o swoim życiu i jak ciężko 
było im wyjść z nałogu. 

Przez placówki oświatowe przewi-
nęły się także mierne z reguły te-
atrzyki jednego–dwóch aktorów, 
które tylko z nazwy były „profilak-
tyczne”. – Tymczasem młodzież po-
trzebuje mocnych programów, pro-
wadzonych przez osoby, z którymi 
się identyfikują, i opartych na wie-
dzy doświadczonych pedagogów 
– uważa Marta Mordarska, pełno-
mocnik Zarządu Województwa Ma-
łopolskiego ds. Profilaktyki i Prze-
ciwdziałania Uzależnieniom.

Właśnie zakończył się projekt 
„Być trzeźwym człowiekiem, to 
być wolnym i twórczym człowie-
kiem”, realizowany przez Stowarzy-
szenie Muzyka Świata AKORD z No-
wego Sącza. W swojej formie znacz-
nie odbiega od wspomnianych wy-
żej działań profilaktycznych, jakie 
do niedawna można było spotkać 
w szkołach. Mirosław Witkowski, 
autor projektu – młodzieży znany 

bardziej jako laureat programów te-
lewizyjnych typu „The Voice od Po-
land” czy „Szansa na Sukces” – wy-
chodzi do uczniów, robi tzw. kon-
trolowane show, a za chwilę mocno 
uderza po oczach zdjęciami i histo-
riami artystów, którzy przekroczy-
li granice dobrej zabawy.

– Działania prowadzone przez 
Mirosława Witkowskiego i jego 
grupę są nowoczesne i wpisują się 
w trendy współczesnej profilak-
tyki. Dla młodzieży przekaz musi 
być atrakcyjny i przede wszystkim 
wiarygodny, tylko wówczas spo-
woduje pożądany skutek – ocenia 
Marta Mordarska. 

A pierwszym celem programów 
profilaktycznych jest wywołanie 
u młodego człowieka refleksji, re-
wizji postaw i uświadomienie ry-
zyka, jakie niesie za sobą sięganie po 
alkohol czy narkotyki. 

– Trzeba jednak mieć na uwadze, 
że efekty takiego programu są od-
roczone w czasie i powinien on być 

elementem większej strategii pro-
filaktycznej. To jednak projekt ze-
wnętrzny. Jego realizatorzy wcho-
dzą do szkoły i wychodzą. Ważne, by 
teraz najbliższe otoczenie uczniów 
– rodzice i wychowawcy – wzmac-
niali w nich pasje, do których rozwi-
jania zachęca między innymi projekt 
„Być trzeźwym człowiekiem, to być 
wolnym i twórczym człowiekiem” 
– podkreśla Marta Mordarska. 

W tym roku w programie wzię-
ły udział cztery gimnazja z powiatu 
nowosądeckiego: z Krynicy–Zdro-
ju, Czchowa, Łososiny Dolnej i Świ-
niarska oraz dwie placówki ze Sło-
wacji. Projekt był współfinansowa-
ny przez Unię Europejską z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego oraz z budżetu państwa za 
pośrednictwem Euroregionu „Ta-
try” w ramach Programu Współ-
pracy Transgranicznej Rzeczpo-
spolita Polska – Republika Słowac-
ka 2007–2013. (EDU)

Obejrzyj fotorelację na dts.24.pl

Kontrolowane show
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Kiedy patrzę na kalendarz, 
z którego wynika, że kolejny 
numer DTS ukaże się dopie-

ro 9 stycznia, to resztki włosów stają 
mi z przerażenia na głowie! No bo jak 
to tak? Mamy zwolnić obroty, zredu-
kować bieg na trzy tygodnie? Przecież 
to nienormalne, niepoważne, wbrew 
zasadom wolnego rynku i każdym in-
nym zasadom. Tak po prostu mamy 
zwolnić, wyluzować, dobrowolnie 
pozbawić się codziennej dawki stresu, 
biegania, ciągłego spóźnienia i nie-
ustannego powtarzania mantry na-
szych czasów: ja nie mam czasu!

A właśnie, że mamy czas! Gdzieś 
na samym początku tego wydania 
gazety ojciec jezuita Stanisław Maj-
cher (ślemy pozdrowienia pod sam 
Giewont) daje nam wykład, czym są 
(a przynajmniej czym być powinny) 
święta Bożego Narodzenia z punktu 
widzenia duchowego i teologicznego. 
To już wiemy. A czym powinny być 
święta z czysto praktycznego punk-
tu widzenia? Pracoholicy pozbawie-
ni chwilowo zwykłej dawki narkoty-
ku dostarczanego codziennie organi-
zmowi, już około południa pierwsze-
go dnia świąt zaczną się kręcić nie-
spokojnie, wyłamywać palce, dra-
pać nerwowo po całym ciele. No bo 
jak to tak nic nie robić przez kilka dni, 
a przy sprytnie ułożonym kalendarzu 
nawet przez dni kilkanaście? Zgro-
za! Ale m.in. przecież po to są święta, 
żeby wyjść z normalnego rytmu dnia, 

z tej obłędnej spirali pędzącego czasu, 
która sprawia, że przestajemy odróż-
niać wtorek od niedzieli i ze zdziwie-
niem co tydzień odkrywamy, że to już 
kolejny poniedziałek, a przecież do-
piero niedawno był… styczeń.

Bądź pochwalone błogie spowol-
nienie czasu świątecznego! Chwal-
my niespieszny rytm, w jaki wejdzie-
my za kilkadziesiąt godzin, na naj-
bliższych kilkanaście dni. Wiem, 
że się narażę wszystkim ekonomi-
stom i pracodawcom podkreślającym 
na każdym kroku, że taka świątecz-
no–noworoczna dziura w kalendarzu 
to miliardowe straty dla gospodarki, 
bo przecież każdy dzień bez produk-
cji i handlu jest dniem bezpowrotnie 
straconym. Figa z makiem! A może 
właśnie te dni, kiedy będziemy robić 
mniej, albo zgoła nic nie robić, to czas 
nam darowany?

Przecież wszyscy doskonale wie-
my, że już w czwartek 2 stycznia za-
czną nas gonić terminy, spotkania 
i sprawy zapisane w świeżutkim ka-
lendarzu na 2014 rok, a kolejna szansa 
na krótki choćby przystanek prędko 
się nie powtórzy. Istnieją dziś osob-
ne gałęzie nauki i usług, powstały 
całe szkoły (zarabiające na tym ciężki 
szmal) uczące nas, jak efektywnie za-
rządzać swoim czasem, jak wycisnąć 
z niego maksa. Od jutra dostajemy 
taką szansę za darmo, w świątecznym 
prezencie. „Dobry Tygodnik Sądec-
ki” obiecuje dobrze tę szansę wyko-
rzystać i dać Czytelnikom od siebie na 
moment odpocząć. Będziemy oczy-
wiście tęsknić za sobą wzajemnie, ale 
przecież całkiem się nie rozstajemy. 
Wszyscy, którzy potrzebują do życia 
niezbędnej dawki codziennych infor-
macji mogą zaglądać na dts24.pl. Tam 
nasz tygodnik ukazuje się codziennie! 
Zatem spowolnionych świąt!

N ie tak sobie zapewne wy-
obrażali ojcowie – zało-
życiele Niezależnego Sa-

morządowego Związku Zawodo-
wego "Solidarność" w 1980 r. An-
drzej Szkaradek, Jerzy Gwiżdż, Jan 
Budnik, Jerzy Wyskiel, Józef Jarec-
ki, Czesław Dąbrowski, Stanisław Ci-
choński i inni, rok 2013. Ten rok za-
pisał się nie tylko, jako kolejny rok 
schyłku związku, ile wydarzenia-
mi, które powinny nimi wstrząsnąć. 
Bo niebawem, obym był złym proro-
kiem, sztandary zakładowych NSZZ 
"S" trzeba będzie wyprowadzić i od-
kurzać je i demonstrować jedynie 
podczas kolejnych rocznic, czy to 
wydarzeń z 1980 r., czy wprowadze-
nia stanu wojennego, jak to ostat-
nio miało miejsce przy pomniku na 
rondzie "Solidarności" w Nowym Są-
czu. Zresztą, któż z sądeczan kojarzy 
rondo przy białym klasztorze aku-
rat z NSZZ "Solidarność". Fakty zaś są 
brutalne i oczywiste.

Przy okazji święta górniczego 
w Kamieniołomie Surowców Skal-
nych w Klęczanach okazało się, że od 
dłuższego czasu nie istnieje tam ani 
związek "Solidarność", ani związek 
branżowy.

Na PKP, kiedyś ostoi "S", obok 
ZNTK związki zawodowe są w 

odwrocie. Czego przykładem był bla-
maż w skali ogólnopolskiej szefa (już 
byłego) NSZZ "S" w PKP Cargo Józe-
fa Wilka "teczkowego" i kierowcy se-
natora Koguta. Swoim zachowaniem 
dał przykład o co rzeczywiście chodzi 
bossom związkowym. W Newag–u 
"S" za sprawą jej szefa Józefa Kotarby 
zeszła prawie do podziemia, a liczbę 
jej członków można policzyć bez po-
mocy kalkulatora.

O sile związków zawodowych w 
innych branżach nie ma co nawet 
wspominać, no może tyle, że szefo-
wa "S" nauczycielskiej Maria Gorzu-
la bardziej dba o pisanie swojej wła-
snej kombatanckiej niby przeszłości, a 
mniej o sprawy nurtujące dzisiejszych 
nauczycieli. Związek Nauczyciel-
stwa Polskiego zaznacza swoją obec-
ność, wymierzając co jakiś czas swo-
je flagi na budynkach szkolnych w ra-
mach ogólnopolskiego protestu. Ow-
szem, związki zawodowe zaznaczy-
ły swoją obecność podczas wrześnio-
wych manifestacji w Warszawie. Ale 
tutaj na prowincji związki zawodo-
we skutecznie zostały udupione przez 
współczesnych kapitalistów.

Któż dzisiaj, żyjąc w strachu o 
pracę, pracując na umowach śmie-
ciowych, może liczyć na wspar-
cie związków zawodowych? Komu 
są one potrzebne do walki ze współ-
czesnymi burżujami? Skoro bosso-
wie związkowi dbają jedynie o wła-
sne tyłki, co pokazał dosadnie wspo-
mniany Józef Wilk?

W liczących się zakładach pra-
cy jedynie w koncernie SGL Carbon 

związkowcy i ich szefowie mają po-
czucie dobrze spełnionego obowiąz-
ku. No, ale to jest światowy (nie-
miecki) koncern, gdzie obowiązu-
ją standardy w cywilizowanych spo-
łeczeństwach. Bynajmniej nie ta-
kie, jak chociażby w byłym sądec-
kim PKS, gdzie "S" kierowana przez 
Piotra Kocańdę i branżowcy Tade-
usza Bodzionego swoim długoletnim 
oporem i uporem skutecznie dopro-
wadzili do upadku firmy. Przez lata 
nie godzili się na jej restrukturyzację 
i w końcu – co jest zupełną parano-
ją – zakład został sprzedany (nie do 
końca) za czapkę gruszek. Mój Boże! 
70 autobusów klient kupił za 3,5 mln 
zł, a teraz kierowcy pekaesiarze la-
mentują, że nie otrzymują pensji.

Zamiast więc związkowcy wal-
czyć o swoje prawa, bo czas walki z 
kapitalistycznym wyzyskiem jest ab-
solutnie konieczny, poprzez swo-
ich szefów podpinają się pod partie, 
robiąc za ich mięso armatnie. NSZ-
Z"S" stał się od kilku lat podnóżkiem 
PiS, branżowcy z OPZZ są jedną z 
nóg SLD. Bossowie związkowi liczą 
na miejsca na listach wyborczych, 
a szary lud (kiedyś zwany klasą ro-
botniczą, dzisiaj pracobiorcami), jak 
zwykle dostaje w dupę. Na osłodę i w 
zamian za siedzenie cicho może so-
bie w wolnych chwilach spacerować 
po licznych galeriach handlowych i 
chłonąć pseudo wielki świat. W tych 
galeriach oczywiście nie ma związ-
ków zawodowych, bo ktoś by je mu-
siał założyć. Ale czy znajdzie się taki 
odważny? Bardzo wątpliwe.

OPINIE

Jerzy Wideł
Z kapelusza

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

M l d ii

Zwinięte sztandary związkowe

Rozpoczyna się kolejna edycja akcji Ziarn-
ko Gorczycy. Przypomnijmy, że jest to naj-
większa, mająca już kilkunastoletnią tra-
dycję akcja promująca postawy dobro-
czynne wśród nas. Sama służy też zbie-
raniu funduszy na szlachetny cel. Od kli-
ku lat organizatorzy, sponsorzy i uczest-
nicy akcji kierują wszelkie zebrane fun-
dusze na wspieranie budowy, a obecnie 
funkcjonowanie Sądeckiego Hospicjum 
Domowego.

Organizatorzy Ziarnka, czyli Związek 
Sądeczan i TG Sokół, wspierani przez Pre-
zydenta Miasta Nowego Sącza i MCK Sokół, 
proszą o zgłaszanie kandydatów do tego 
zaszczytnego tytułu. Statuetki wręcza-
ne są tradycyjnie w dwóch kategoriach: 
osoba prywatna oraz instytucja lub firma. 
Na pewno blisko nas są osoby, organiza-
cje, przedsiębiorstwa, tworzące projekty 

dobroczynne lub je aktywnie wspierają-
ce. Zgłoszenia kierować można mailowo 
na adres: biuro@zwiazeksadeczan.pl lub 
pocztą na adres: TPCH Sądeckie Hospicjum 
33 – 300 Nowy Sącz ul. Nawojowska 155. 
Muszą one zawierać uzasadnienie i osobę 
lub instytucję zgłaszającą. 

Patronat nad akcją sprawuje DTS, na ła-
mach którego w styczniu publikowane 
będą kupony konkursowe. Finał akcji 1 lu-
tego 2014 w MCK Sokół. (M)

Czas na Ziarnko

R E K L A M A

Pracoholicy na świąteczną terapię

PAN JOACHIM CZECH 
Powiatowa i Miejsko–Gminna Biblioteka Pu-
bliczna im. W. Bazielicha w Starym Sączu, Ko-
mitet Organizacyjny Jubileuszu 125. Rocznicy 
urodzin Jana Joachima Czecha, Centrum Kul-
tury i Sztuki im. Ady Sari zapraszają na wie-
czór pt. „Pan Joachim Czech – życie i dzie-
ło” do kina „Sokół” w Starym Sączu, 19 grud-
nia, o godz. 17. 
 KOLĘDA CHWALCÓW PANA 
„Sławmy Narodzenie Króla”, koncert od-
będzie się po mszach świętych: 27 grudnia, 
godz. 19., Nowy Sącz, par. MBN, Kaplica Fa-
timska, Adoracja IHS; 29 grudnia, godz. 9.00 
i 11.00 Nowy Sącz–Zabełcze, par. N.M.P. Czę-
stochowskiej; 5 stycznia, godz. 9.30 i 11.00, 
Kamionka Wielka, Par. M.B.N. Pomocy; 6 
stycznia godz. 8.00 i 10.00, Niskowa, par. 
Św. Stanisława Kostki; 12 stycznia godz. 10., 
Krynica– Czarny Potok, par. M.B.N. Pomo-
cy; 12 stycznia, godz. 15. i 19., Krynica, par. 
Wniebowzięcia N.M.P; 19 stycznia, godz. 9.30, 
11.00, 12.30, 18.00, Gliwice, par. M.B. Kocha-
wińskiej; 26 stycznia, godz. 17., Nowy Sącz, 
Bazylika św. Małgorzaty. 
PREFERUJĘ BARDZIEJ ZRZUTĘ NIŻ KULTURĘ 
Galeria Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ w No-
wym Sączu zaprasza na wystawę skoncen-
trowaną wokół twórczości Adama Rzepeckie-
go z lat 1978¬ – 1989. Znajdą się na niej ar-
chiwalne fotografie zarówno Adama Rzepec-
kiego, jak też jego przyjaciół z tamtego okre-
su. Wystawę można oglądać do 29 grudnia. 

Światła wielkiego miasta
Spotkanie z klasyką kina w MCK „Sokół”– 28 
grudnia, godz. 18.00. Charlie wciela się w po-
stać Trampa, który pomimo braku pieniędzy 
ma wielkie i ofiarne serce. Pewnego dnia spo-
tyka na ulicy niewidomą kwiaciarkę i poruszo-
ny jej urodą, kupuje od niej kwiat. Dziewczyna 
myśli, że jest on bogaczem, a włóczęga boi się 
wyprowadzić ją z błędu… 
MARATON SYLWESTROWY 
Na Górze Parkowej od 26 grudnia 2013 roku 
trwa Maraton sylwestrowy, na który zapra-
sza Krynica–Zdrój.
ŚWIĄTECZNY JAM SESSION 
27 grudnia, godz. 19.00 odbędzie się Świą-
teczny Jam Session, czyli wspólne muzyko-
wanie w luźnej atmosferze. Zabierz ze sobą 
rodzinę, przyjaciół i znajomych do Klubu Sztu-
ki ART & CAFE w MCK Sokół w Nowym Sączu. 
PRZYWITANIE NOWEGO ROKU 
Burmistrz Krynicy– Zdroju zaprasza na Kon-
cert sylwestrowy: Sebastian Riedel & Cree. 
Cała impreza będzie miała miejsce na sce-
nie przy Deptaku. 
KU PAMIĘCI WIESŁAWA BUCHCICA 
5 stycznia 2014 r. o godzinie 17.00 na scenie 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Są-
czu przy Al. Wolności 23, odbędzie się kon-
cert pt. „We wtorek po sezonie” poświęcony 
pamięci Wiesława „Sławka” Buchcica. Pio-
senki do tekstów Sławka wykona Harcer-
ski Zespół Wokalno– Instrumentalny „WO-
ŁOSATKI” z Kielc.

WARTO WIEDZ IEĆ
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MARIA KUCHARSKA (49 l.), 
urzędniczka z Nowego Sącza

PRZED: – Do metamorfoz zgło-
siła mnie koleżanka. Sama też wy-
słała swoje zdjęcie, ale wybraliście 
mnie. Śmiejemy się, że pewnie dla-
tego, że gorzej wyglądałam… Kie-
dy chodzi się stale do tego samego 
fryzjera na osiedlu – bo jest blisko, 
wygodnie – stale też wychodzi się 
z taką samą fryzurą. Liczę na rady-
kalną zmianę swojego wizerunku. 
Potrzebuję tego.

PO: – Z dumnie podniesioną gło-
wą wejdę jutro do pracy. Czy jest 
coś więcej do dodania. 

DOROTA HEBDA (40 l.) z Zubrzyka 
k. Muszyny, obecnie nie pracuje

PRZED: – To nie był dla mnie 
przyjemny rok. Chciałabym go 
jednak przyjemnie zakończyć. Je-
stem po rozwodzie. Życiowe zmia-
ny może zakończę zmianą wizerun-
ku. Z nowym image wejdę w Nowy 
Rok! Do metamorfoz zgłosiła mnie 
moja 18–letnia córka.  Pierwszy 
raz zetknęłyśmy się z gazetą pod-
czas otwarcia Galerii Trzy Korony 
w Nowym Sączu. I od razu taka nie-
spodzianka. 

RENATA STANEK (43 l.), 
opiekunka do dzieci 
z Nowego Sącza

PRZED: – Kiedy przeczytałam wy-
wiad w „Dobrym Tygodniku Sądec-
kim” ze stylistą Danielem Słabym, 
stwierdziłam, że to jest gość, który 
może mi pomóc. Natychmiast zapi-
sałam się do jego studia, ale też wy-
słałam zgłoszenie do metamorfoz. 
Lubię elegancko wyglądać, ale na co 
dzień zawsze dla wygody zakładam 
płaskie buty i dżinsy. Chcę się w koń-
cu poczuć kobieco, zrobić coś dla sie-
bie. Zgłoszenie wysłałam przed mo-
imi imieninami, a metamorfozę prze-
chodzę przed 43. urodzinami. To bę-
dzie, mam nadzieję, idealny prezent. 

PO: – Już wiem, dlaczego tu się 
zgłosiłam. Bo nie pamiętam, kiedy 
tak dobrze wyglądałam. Nie inte-
resuje mnie, jak inni mnie ocenią, 
ja czuję się po prostu rewelacyjnie. 

Daniel Professional
Fryzjerstwo Artystyczne

Daniel Słaby

ul. Piłsudskiego 7

33-380 Krynica-Zdrój

tel: 0603 863 142

danielprofessionals@gmail.com

wi t wspania ych udanych. Mi o ci od osób kochanych. Niegroteskowych wyborów. 
Umiej tno ci rozwi zywania sporów. Szacunku wzajemnego do siebie. 

U miechu i pomocy w potrzebie. Wype nienia pustki gdy czego  brakuje 
Wszak mi o  w wi ta króluje .

Czytelnikom DTS klientkom , klientom , rodzinie , pracownikom i wspó pracownikom 
yczy Studio Fryzjerstwa Artystycznego Daniel Professional

R E K L A M A

W Nowy Rok wkraczamy   
Renata chciała poczuć się kobie-
co, Dorota potrzebowała nabrać 
pewności siebie, dla Marty udział 
w metamorfozach był jak wygra-
ny los na loterii, a Maria chcia-
ła po prostu z dumnie podniesio-
ną głową wejść do pracy. Spośród 
nadesłanych zgłoszeń w ogłoszo-
nym w październiku konkursie 
DTS METAMORFOZY, Daniel Sła-
by, stylista fryzur, wybrał czte-
ry panie, które bez słowa sprze-
ciwu oddały się w jego ręce. Ar-
tystyczną wizję wirtuoza noży-
czek dopełniły wizażystki Edyta 
Rakowska–Trepa i Wiola Swinec-
ka. Efekt? Oceńcie sami. 

Wirtuoz nożyczek w akcji Edyta Rakowska–Trepa 



1519 grudnia 2013   DOBRY TYGODNIK SĄDECKI | www.dts24.pl – Twój tygodnik codziennie

PO: – Jestem w szoku. Spo-
dziewałam się, że będę mieć rude 
włosy, ale aż tak efektowanych 
zmian sobie nie byłam w stanie 
wyobrazić. Czuję się tu dopiesz-
czona przez wszystkich. Po sesji 

w studio, czeka mnie kolejna, bo 
córka [Sylwia cały czas towarzy-
szyła mamie podczas metamorfoz 
– przyp.red.] uwielbia fotografo-
wać, a teraz ma kogo. Chyba nie-
zła ze mnie modelka (śmiech). Do-
daliście mi wiary w siebie. 

MARTA FIUT (40 l.), urzędniczka 
z Podegrodzia

PRZED: – Metamorfoza to miał być 
prezent dla mnie na urodziny. Choć 
zgłoszenie traktowałam bardziej jak 
loterię. Wysłałam zdjęcie bez prze-
konania, że zostanę zaproszona. Po 
prostu jeszcze nigdy w życiu nic nie 
wygrałam. Zmiana wizerunku na 
pewno mi się przyda. Jestem cichą 

i skromną panią z urzędu, chciała-
bym sobie czasem pozwolić na odro-
binę szaleństwa. Zrobić mocne wej-
ście do pracy (śmiech). 

PO: – W końcu na mojej gło-
wie coś się zaczęło dziać. Teraz 
wiem, że podstawa to dobre cię-
cie. Jestem ciekawa reakcji męża. 

Wieczorem będziemy rozmawiać 
na skypie – mąż pracuje bowiem 
w Londynie – nawet przez kom-
puter zauważa najmniejsze zmia-
ny. A ta jest znaczna. 

Muszyna 
ul. Ko cielna 31 
Tel. 696 666 755

R E K L A M A

  z nowym wizerunkiem

Wiola Swinecka 

Opracowanie 
KATARZYNA GAJDOSZ 

Zdjęcia: JERZY KOWALSKI 
Zobacz także nagranie   

z realizacji metamorfoz na 
dts24.pl

Film zrealizowała: 
Malopolskie.tv  

Modelki i kreatorzy wizerunku po pracy…
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ROZMOWA z JACKIEM 
LELKIEM burmistrzem 
Starego Sącza.

– Koniec roku sprzyja tradycyjnemu ra-
chunkowi sumienia, snucia planów na 
przyszłość. W pańskim przypadku moż-
na też pokusić się o podsumowanie 2,5 
roku kierowania miastem i gminą.

– Po wyborach 2,5 roku temu, 
kiedy mieszkańcy obdarzyli mnie 
zaufaniem siłą rzeczy w pierwszej 
kolejności realizowałem te zadania, 
które rozpoczął mój poprzednik , 
obecny poseł Marian Cycoń. One też 
wytyczały kierunek rozwoju mia-
sta i gminy. W ubiegłym roku więc 
zakończyliśmy ważne ze względów 
społecznych inwestycje, jak choćby 
nowoczesne przedszkole na osiedlu 
Słonecznym w Starym Sączu, czy fi-
lię biblioteki w Barcicach. W tym 
roku zaś obok inwestycji mających 
swój początek przed objęciem prze-
ze mnie funkcji burmistrza dołoży-
liśmy nowe, które że tak powiem są 
już z mojego konta.

Tak więc jeśli chodzi o te pierw-
sze inwestycje to szczęśliwie sfina-
lizowaliśmy budowę i oddaliśmy 
w sierpniu do użytku zespół rekre-
acyjny Park Wodny Stawy. Podob-
nie się stało w przypadku zamo-
dernizowanego placu targowego 

w Starym Sączu. Przypomnę, że 
obie inwestycje otrzymały duży za-
strzyk pieniędzy z funduszy unij-
nych. Ten rok zamkniemy, co nas 
bardzo cieszy inwestycjami na któ-
re pozyskaliśmy w sumie blisko 10 
mln złotych z funduszy unijnych. 
Bilansując rok warto wymienić ta-
kie inwestycje jak wspomniane sta-
wy i plac targowy a także moder-
nizację dróg w Moszczenicy, bu-
dowę kanalizacji i wodociągu dla 
Barcic i Przysietnicy (I etap), od-
budowę dróg po powodzi w Gabo-
niu, Barcicach, Myślcu, zabezpie-
czenie osuwiska w Barcicach, roz-
poczęcie budowy świetlicy wiej-
skiej w Popowicach, budowę wieży 

widokowej w Woli Kroguleckiej, 
budowę kanalizacji w Barcicach 
Dolnych, Łazach Biegonickich, Sta-
rym Sączu (osiedle Jana Pawła II 
i Cyganowice), modernizacja uli-
cy Wincentego Witosa. Przystąpi-
liśmy do projektowania kanaliza-
cji w Moszczenicy Niżnej i Wyżnej, 
Mostkach, Gołkowicach, Skrudzi-
nie, Gaboniu i południowo – za-
chodniej części Starego Sącza. Dla 
łatwiejszego zobrazowania naszych 
tegorocznych inwestycji drogo-
wych dodam budowę i odbudowę 
7 km dróg, 3,5km chodników, 2 
km ścieżek rowerowych. W sumie 
wymienione inwestycje kosztowa-
ły blisko 17 mln złotych z czego 10 
mln zł to źródła zewnętrzne, resz-
ta z naszego budżetu.
– Z tych wyliczeń wynika jednoznacz-
nie, że gdyby nie fundusze unijne, pro-
gramy rządowe trudno byłoby wiele 
z tych zadań zrealizować. Czy łatwo się 
pozyskuje te pieniądze. Ile trzeba za-
biegać, by je zdobyć?

– Kończy się okres finansowania 
z funduszy unijnych na lata 2007–
2013. W związku z tym coraz trudniej 
zdobyć pieniądze bo z jednej stro-
ny z roku na rok jest ich coraz mniej 
z drugiej strony konkurencja gmin 
w Małopolsce jest coraz silniejsza. 
Ale jakoś sobie radzimy i zdarza się, 
że w tej trudnej walce często jesteśmy 

wygranymi jako jedyna gmina w po-
wiecie nowosądeckim.
– Budżet miasta i gminy na przy-
szły rok jest gotowy. Na jak wysokie 
wsparcie z funduszy unijnych liczycie, 
czyli macie zagwarantowane pieniądze 
na wydatki inwestycyjne?

– Planujemy, że na inwestycje 
w przyszłym roku wydamy prawie 22 
mln złotych, przy wydatkach budże-
towych wynoszących ponad 83 mln 
złotych. A więc sporo zamierzamy 
inwestować. Na te 22 mln złotych na 
inwestycje prawie połowa, ponad 10 
mln złotych stanowią pieniądze po-
zyskane miedzy innymi z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich Rzą-
dowego Programu Odbudowy Dróg 
("schetynówki"), Ministerstwa Ad-
ministracji i Cyfryzacji, Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
– Jakie będą w przyszłym roku najważ-
niejsze zadania inwestycyjne i nie tylko?

– Przygotowaliśmy projekty, 
które tym razem mają skutkować 
tworzeniem nowych miejsc pracy. 
W pierwszej kolejności zbroić bę-
dziemy w infrastrukturę techniczną 
tereny pod przyszłą Strefę Aktyw-
ności Gospodarczej przy obwodni-
cy i nieopodal żwirowni. Przygo-
towujemy dokumentację budowy 
Domu Pomocy Spełecznej w Myśl-
cu. Projektujemy rozbudowę terenu 
wokół stawów pod budowę ośrodka 

wypoczynku i rekreacji z prawdzi-
wego zdarzenia (motel, pole na-
miotowe, parking), tak by nie tylko 
w lecie park wodny służył turystom, 
wczasowiczom.

Z innych inwestycji komunika-
cyjnych o znaczeniu ponadlokal-
nym warto wymienić budowę ron-
da w Gołkowicach (przetarg w stycz-
niu 2014 r.) i przebudowę głównej osi 
komunikacyjnej miasta i gminy ron-
do Jana Pawła II – rynek – most że-
lazny na Dunajcu w Gołkowicach. 
W ramach tej inwestycji moderni-
zacji zostanie poddany wspomnia-
ny stary most. Koszt tego przedsię-
zięcia wyniesie 6 mln złotych w tym 
dofinansowanie z Ministerstwa Ad-
ministracji i Cyfryzacji 3 mln złotych.
– Włodarze gmin narzekają, że coraz 
bardziej brakuje im pieniędzy w budże-
tach na współfinansowanie inwestycji, 
coraz więcej wydatków pochłaniają za-
dania zlecone i gminy popadają w za-
dłużenie. Jak to jest w przypadku Stare-
go Sącza?

– Jest bardzo przyzwoicie. Finanse 
naszego miasta i gminy są oparte na 
zdrowych zasadach i dyscyplinie. Za-
dłużenie wynosi 5% całości budżetu 
i głównie jest zawarte w pożyczkach 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska. W 2015 r. długi te zosta-
ną nam częściowo umorzone.

(KAN)

Władze samorządowe Miasta i Gmi-
ny Stary Sącz jako jedne z pierw-
szych w powiecie nowosądeckim 
przyjęły budżet na przyszły rok. Po-
twierdza on stały chociaż niewiel-
ki wzrost dochodów na przestrze-
ni ostatnich dwóch lat, jednakże po 
stronie wydatków jest on zdecydo-
wanie wyższy o ponad 10 mln zło-
tych w porównaniu z tym rokiem 
budżetowym, a to za sprawą znacz-
nych wpływów finansowych z fun-
duszy europejskich i innych źró-
deł. Tak więc w przyszłorocznym 
budżecie zapisano po stronie do-
chodów 65,5 mln złotych (w tym 
znaczną subwencję oświatową 19,3 
mln złotych) po stronie zaś wydat-
ków ponad 83,8 mln złotych, w tym 
27,6 mln zł na oświatę i wychowa-
nie. Proszę zatem porównać róż-
nicę między subwencją oświato-
wą, a rzeczywistymi wydatkami na 
edukację.

– To jest dobry budżet na mia-
rę naszych możliwości, ale oczy-
wiście nie potrzeb, bo chciałoby 
się więcej zrobić choćby w inwe-
stycjach drogowych, czy tworze-
niu nowych miejsc pracy – wy-
jaśnia zastępca burmistrza Kazi-
mierz Gizicki. – Mamy tyle pienię-
dzy ile mamy więc dzielimy je spra-
wiedliwie dbając o potrzeby ży-
ciowe mieszkańców każdego z so-
łectw. Staramy się też prowadzić 
taką politykę, by zachęcać inwesto-
rów do budowania zakładów pracy 

w mieście i gminie. Mamy ten atut, 
że układ komunikacyjny stwarza 
im dobre warunki, a my staramy 
się go z roku na rok poprawić.

Stąd nie dziwi, że w przyszłorocz-
nym budżecie na inwestycje drogo-
we i związane z nimi zaplecze zapla-
nowano wydatek 4,7 mln złotych. 
W dziedzinie ochrony zdrowia prze-
widziano m.in. rozbudowę ośrodka 
zdrowia w Gołkowicach, moderni-
zację ośrodka zdrowia w Barcicach, 
gdzie zaadaptowane zostaną piwni-
ce, będzie nowa kotłownia gazowa 
i centralne ogrzewanie. Opracowana 
zostanie też koncepcja programowa 

budowanego od podstaw Domu 
Opieki Społecznej w Myślcu.

W obszernym dziale zwanym 
w skrócie wydatki na oświatę i wy-
chowanie przewidziano remonty 
w szkołach podstawowych w Skru-
dzinie, Przysietnicy, Gołkowicach, 
Starym Sączu, przedszkolu przy ul. 
Staszica w Starym Sączu. Wspomnia-
ne remonty i modernizacje w głów-
nej mierze dotyczyć będą budo-
wy kotłowni gazowych, centralne-
go ogrzewania, termomodernizacji. 
Przy szkołach w Gaboniu i Skrudzinie 
wybudowane zostaną w przyszłym 
roku szkolne place zabaw. Również 

w gimnazjach w Starym Sączu i Bar-
cicach prowadzone będą prace re-
montowe włącznie z budową boisk 
o nawierzchni poliuretanowej.

W ramach zwiększenia bezpie-
czeństwa mieszkańców poruszają-
cych się po drogach głównie uczniów 
i młodzieży szkolnej nowe oświetle-
nia uliczne zainstalowane zostaną 
w Barcicach, Mostkach, Gołkowicach 
Dolnych, Gołkowicach Górnych przy 
drodze prowadzącej do Skrudziny. 
Po remoncie generalnym budynku 
Sokoła, gdzie mieści się i znakomicie 
rozwija swoją działalność Centrum 
Kultury i Sztuki im. Ady Sari przyszła 

kolej na inne inwestycje kulturalno 
– społeczne w gminie.

Władze samorządowe zaplano-
wały budowę świetlicy w Popowi-
cach, budowę filii biblioteki w Goł-
kowicach Górnych (już wykona-
no ławicę), przebudowę budynku 
Powiatowej i Miejsko–Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Starym Są-
czu. O nowe place zabaw wzboga-
cą się mieszkańcy Cyganowic, Woli 
Kroguleckiej, Skrudziny,Gabonia 
i Mostek. W Moszczenicy Wyżnej 
powstanie zespół sportowo – re-
kreacyjny.

Nie sposób wymienić wszyst-
kich zaplanowanych zadań inwe-
stycyjnych na przyszły rok. Ale ko-
niecznie należy wspomnieć o budo-
wie sieci wodociągowej i kanaliza-
cyjnej tak w miejscowościach gmi-
ny jak i miasta. Właściwie te roboty 
są prowadzone i nadal będą inicjo-
wane w każdej wsi.

– Oczywiście z kanalizacją nie 
dotrzemy wszędzie ze względów te-
renowych – wyjaśnia zastępca bur-
mistrza Kazimierz Gizicki. – Podob-
nie zresztą jest z wodociągami. Bo 
trudno sobie wyobrazić połączenie 
jednego, dwóch budynków z tymi 
sieciami a położonych gdzieś w od-
ległych przysiółkach, w rozproszo-
nych osiedlach. W pierwszej kolej-
ności dostęp do kanalizacji i wodo-
ciągów otrzymają posesje do których 
połączenia sieciowe są racjonalne ze 
względów ekonomicznych. (KAN)

WIEŚC I  ZE  STAREGO SĄCZA

Bilans roku i plany na przyszłość

Budżet spokojnego rozwoju

Świetlica wiejska w Popowicach Biblioteka w Gołkowicach
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GRUDZIEŃ.  Nie było w 2013 r. nikogo, kto nie miałby pomysłu, jak nazwać 
nowe rondo w mieście. Strach pomyśleć, co nas czeka, jeśli w 2014 r. 
wybudują kolejne ronda.

Nowy Sącz powoli odchodzi od zwy-
czaju zapraszania muzycznych gwiazd 
na sylwestrową zabawę. W zeszłym 
roku sądeczanie bawili się przy muzyce 
klubowej. W tym roku zostanie przygo-
towane widowisko, które będzie można 
zobaczyć tuż po północy.

Sądecki magistrat  wyda 40 tys. zł  na 
zorganizowanie sylwestra. To 10 tys. 
mniej niż rok temu. 2014 rok będzie 
witany przy fajerwerkach i w towa-
rzystwie specjalistów od multime-
dialnych efektów. Najpierw na tle są-
deckiego ratusza pojawi się ogromny 
zegar, który będzie odliczał czas do 

północy. Dokładnie o godzinie 24.00. 
zostaną wystrzelone w niebo sztucz-
ne ognie, a potem sądeczan zgroma-
dzonych na rynku czeka multime-
dialne widowisko.

– Na kilkanaście minut ożyje są-
decki ratusz. Pojawią się postacie 
historyczne. Na pewno będzie wśród 
nich Sędziwój, który  rozsypie złoto, 
po to aby ten nowy 2014 rok był lep-
szy niż ten mijający.– mówi Mał-
gorzata Grybel, rzeczniczka Urzę-
du Miasta w Nowym Sączu. – Mamy 
nadzieje, że to będzie niezwykłe 
show– i że sądeczanie będą mogli 
spędzić miło czas – dodaje.   (PAS)

Sylwester bez gwiazdUwaga 
Czytelnicy 
– kolejny 

numer 
DTS 

ukaże się 
9 stycznia



DOBRY 
TYGODNIK SĄDECKI

18

R E K L A M A

mgr Dariusz Kowalczyk
Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie

mgr Małgorzata Gromala
Wójt Gminy Podegrodzie

Wesołych ŚwiątZ okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia.
Niech zbliżające się Święta spędzone w gronie najbliższych 
przyniosą Państwu wiele radości, spokoju, ciepła i optymizmu,
a także będą dla Państwa niezapomnianym czasem
spędzonym bez pośpiechu, codziennych trosk i zmartwień.
Niech przy żywicznym zapachu strojnej choinki,
upłyną piękne chwile polskiej Wigilii.
A radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia,
poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia
niech towarzyszą Państwu przez cały Nowy Rok.

Za nami stary rok
Podczas licznych zebrań wiejskich mieszkańcy poszcze-
gólnych sołectw zapoznawani są z aktualnymi problemami 
gminy, planami na przyszłość i podsumowaniem kończące-
go się roku. A był on pełen wydarzeń w różnych dziedzinach 
życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego, w którym 
czynnie brali udział sami mieszkańcy gminy.

Niewątpliwie wydarzeniem historycznym jest w tym 
roku w aspekcie niematerialnym, ale kulturowym, tożsa-
mościowym najstarszej wsi na Sądecczyźnie – Podegro-
dziu zatwierdzenie przez Komisję Heraldyczną w Warsza-
wie herbu, flagi i pieczęci gminy. To ważny element identy-
fikacyjny integrujący społeczność lokalną. Skoro o niema-
terialnych aspektach mowa to w tym roku na wyróżnienie 
zasługuje edukacyjno - wychowawcza działalność Gmin-
nego Ośrodka Kultury, działalność społeczno - kulturalna 
Ochotniczych Straży Pożarnych.

Jak zwykle w bilansie tegorocznych dokonań należy wy-
mienić inwestycje ułatwiające ludziom życie. A więc przebu-
dowy, remonty dróg niemal w każdej wsi za wspólną kwo-
tę grubo ponad 10 mln złotych. To również wybudowanie 
boiska wielofunkcyjnego w Długołęce–Świerkli, zagospo-
darowanie terenu przy boisku sportowym w Naszacowi-
cach, oddanie do użytku placu zabaw w Stadłach, rozbu-
dowa i nadbudowa budynku OSP w Brzeznej, budowa sali 
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gostwicy. Szkoły 
podstawowe w Rogach i Olszance zostały docieplone. W ra-
mach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 
gminy Podegrodzie” w I etapie 150 gospodarstw domowych 
już uzyskało internetowe połączenie ze światem. Wkrótce 
to samo stanie się w 100 kolejnych gospodarstwach domo-
wych. Rozpoczęto budowę kompleksu – żłobka, przedszko-
la, biblioteki – w Podegrodziu.

Nie doszłoby do tych inwestycji gdyby nie umiejętne po-
zyskiwanie pieniędzy z różnych funduszy, programów eu-
ropejskich, rządowych, wojewódzkich i powiatowych. Po-
dobnie będzie i w przyszłym roku, który zapowiada się jesz-
cze lepiej niż ten kończący się stary rok. (KAN)

W I E Ś C I  Z  G M I N Y  P O D E G R O D Z I E

W przyszłym tygodniu przedstawicie-
le Urzędu Gminy podpiszą umowę o do-
finansowanie potężnej inwestycji realizo-
wanej wspólnie z gminą Chełmiec. Rzecz 
dotyczy budowy kanalizacji Podegrodzia, 
części Gostwicy i dokończenie kanalizacji 
w Stadłach. Projekt podegrodzki opiewa na 
kwotę 19 milionów złotych zaś dofinanso-
wanie ma wynieść 65 proc. kosztów inwe-
stycji w ramach europejskiego Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Choćby ta tylko jedna inwestycja przy-
szłoroczna pokazuje, że w budżecie gminy 
muszą być zagwarantowane pieniądze na 
uzupełnienie własnego wkładu finansowe-
go. A ten wkład, skoro gmina do bogatych 
nie należy z oczywistych względów pocho-
dzić musi z pożyczek, kredytów zwłaszcza, 
że rozliczenie tego kanalizacyjnego zadania 
musi nastąpić w 2015 r.

Tuż po świętach Bożego Narodzenia od-
będzie się sesja rady gminy, podczas której 
radni, po wcześniejszych dyskusjach w po-
szczególnych komisjach problemowych po-
dejmą decyzję o przyjęciu uchwały budże-
towej. A przyszłoroczny budżet tak po stro-
nie wpływów i przede wszystkim wydat-
ków jest rekordowy na przestrzeni ostat-
nich lat.

W projekcie budżetu na 2014 r. po stro-
nie dochodów zapisano kwotę ponad 44,2 
mln złotych. Po stronie wydatków 55,9 
mln złotych. 

– Rozwoju gminy nie da się osiągnąć bez 
zaciągania racjonalnych pożyczek, gdyż 
większość zadań inwestycyjnych realizo-
wanych będzie w całości, bądź części z pie-
niędzy pozyskanych z różnych źródeł po-
zabudżetowych – wyjaśnia wójt Małgorza-
ta Gromala – nie da się inaczej. Ale jesteśmy 

bardzo uważni tak przy wydawaniu pie-
niędzy, jak i przy zaciąganiu pożyczek, 
gdyż od 2 lat mamy jeden z najniższych 
wskaźników zadłużenia gmin i wszystko 
wskazuje na to, że po bilansie tego roku 
będzie on wynosił około 13 proc. Dodam 
tutaj, że maksymalny wskaźnik zadłuże-
nia jest dopuszczalny do 60 proc. budżetu.

Po stronie wydatków tradycyjnie już 
od lat ponad 30 procent przeznaczamy 
na oświatę i wychowanie. Koszty zwią-
zane z edukacją z roku na rok podobnie, 
jak w innych polskich gminach stale ro-
sną. Subwencja oświatowa jest od kilku lat 
na tym samym poziomie a potrzeby są co-
raz większe.

– W naszej gminie przed dwoma laty 
został zmieniony regulamin wynagradza-
nia nauczycieli – wyjaśnia wójt Małgorza-
ta Gromala. Wzrósł dodatek motywacyj-
ny dla nauczycieli i dodatek funkcyjny dla 
dyrektorów przedszkoli, szkół podstawo-
wych i gimnazjów. Te działania sprawiły, 
że nauczyciele w poszczególnych grupach 
awansu zawodowego osiągają średnie mi-
nimalne wynagrodzenie. Nauczyciele mają 
też płatne dodatkowe zajęcia dla uczniów. 
Wszystkie te wydatki pokrywamy z bu-
dżetu gminy.

Obok wydatków na wspomnianą oświa-
tę i wychowanie znaczną wielomilionową 
kwotę przeznaczymy na opiekę społeczną 
i na transport i łączność.

Z poważniejszych przyszłorocznych 
inwestycji warto wymienić obok kana-
lizacji dokończenie budowy kompleksu 
w Podegrodziu, gdzie znajduje się żłobek, 

przedszkole, biblioteka, centrum kultury. 
Nowoczesna, innowacyjna budowla pierw-
sza taka w Małopolsce powstanie w syste-
mie tzw. budynku pasywnego. Koszt bu-
dowy 6,7 mln złotych. Termin oddania do 
użytku wrzesień 2014 r. Źródła finanso-
wania to – Fundusz Rozwoju Kultury, Mi-
nisterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego, Wojewoda Małopolski i Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej a także niewielki wkład finanso-
wy gminy.

Kolejne przyszłoroczne inwestycje 
wsparte dofinansowaniem to m.in. wodo-
ciąg w Mokrej Wsi, wspólnie ze starostwem 
powiatowym budowa chodników od Brze-
znej w kierunku Poświątnego, w Olszance, 
Olszanie, Mokrej Wsi. To także zakończe-
nie termomodernizacji szkół w Mokrej Wsi, 
Stadłach (WFOŚ).

Dodajmy jeszcze budowę boiska spor-
towego i zagospodarowania otaczającego je 
terenu w Brzeznej–Litaczu i coroczne prze-
budowy i remonty dróg gminnych i mamy 
jak na dłoni wszystkie najważniejsze wy-
datki budżetowe.

– Z pewnością chciałoby się więcej 
i więcej pieniędzy bo potrzeby mieszkań-
ców są duże, ale musimy rozważnie wy-
dawać pieniądze na ile nas stać i jakie 
mamy możliwości – mówi wójt Małgorzata 
Gromala. Zwłaszcza, że nie tylko rządowa 
subwencja oświatowa stoi od lat na tym 
samym poziomie, ale drastycznie obcię-
to dofinansowania remontów dróg lokal-
nych tzw. „schetynówek”. Szalenie trud-
no je otrzymać. (KAN)

26 stycznia 2014 roku w kościele pod 
wezwaniem św. Jakuba odbędzie się 
koncert inaugurujący obchody 1000–
lecia Podegrodzia. Główną gwiazdą 
koncertu będzie uznana piosenkarka 
Eleni. Od stycznia niemal w każdym 
miesiącu przyszłego roku prezento-
wany będzie dorobek historyczny, 
kulturalny, gospodarczy gminy i sa-
mego Podegrodzia. W programie ob-
chodów przewidziano liczne impre-
zy kulturalne – koncerty, sesje na-
ukowe, wystawy plastyczne, foto-
graficzne a finał obchodów zaplano-
wano na wrzesień.

Warto dodać, że większość im-
prez organizowanych zostanie „wła-
snymi siłami” a więc instytucji, 

stowarzyszeń, Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych działąjących w gminie. 
Z pewnością najwięcej pracy będą 
mieli pracownicy Gminnego Ośrod-
ka Kultury i zespoły przy nim działa-
jące. Regionalny Zespół Pieśni i Tańca 
„Podegrodzie” i jego dziecięco–mło-
dzieżowe zaplecze „Małe Podegro-
dzie”. W przyszłym roku zespół zało-
żony w 1954 r. z inicjatywy Kazimierza 
Głuca obchodzić bowiem będzie swoje 
60–lecie. Opiekunem i choreografem 
„Małego Podegrodzia” jest od 2004 
roku Małgorzata Liber. Członkowie 

dziecięcego zespołu działąjącego przy 
Zespole Szkół Podstawowo–Gimna-
zjalnych im. bł. Ojca Stanisława Pap-
czyńskiego w Podegrodziu to w więk-
szości dzieci i wnuki tancerzy z doro-
słego zespołu „Podegrodzie”. Tak więc 
tradycja i kultura lachowska przecho-
dzi z pokolenia na pokolenie.

Niewątpliwym wydarzeniem kul-
turalnym będzie wydanie bogatej mo-
nografii gminy pt. „Dzieje Podegro-
dzia”. Monumentalne dzieło kra-
kowskich i nowosądeckich history-
ków napisane zostało pod redakcją 

wybitnego znawcy średniowiecznych 
dziejów Sądecczyzny prof. Feliksa Ki-
ryka. Szczególnie atrakcyjny jest roz-
dział dotyczący najstarszych dziejów 
Podegrodzia odkrywany w mrokach 
historii. Naukowcy starają się dowieść 
i udowodnić początki X–wieczne-
go grodu kasztelani Sącz Podegrodz-
ki za czasów budowania państwowo-
ści polskiej za Piastów w okolicach X 
wieku. Wcześnie był gród drewnia-
ny w Naszacowicach, który spłonął.

– Przygotowaliśmy program 
obchodów 1000–lecia Podegrodzia 

w miarę oszczędnie bez zbędnych 
i niepotrzebnych przy takich oka-
zjach wydatków – mówi wójt Mał-
gorzata Gromala. – Mimo, że to 
piękny jubileusz to jednak nie je-
stem zwolenniczką zasady – za-
staw się a postaw się. Obchody ju-
bileuszowe to również okazja do za-
prezentowania turystom, przyjezd-
nym naszego dorobku kulturalnego, 
historycznego a nawet kulinarne-
go bo przecież ze świetnie zorga-
nizowanych Kół Gospodyń Wiej-
skich Podegrodzie słynie. Tak więc 
już dzisiaj zapraszam na liczne im-
prezy przygotowane z okazji nasze-
go pięknego jubileuszu.

 (KAN)

Główne wydatki przyszłoroczne

2014 rokiem wielkiego jubileuszu
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Odwiedź salon Sony Centre: sony.pl/SonyCentre

NOWY SĄCZ / ul. Dojazdowa 20 
tel. 18 444 11 44  •  pon-pt: 10-18, sob: 10-14

* Promocja obowiązuje do 24.12.2013 r. Regulamin w salonach.
„Sony”, „make.believe” są zastrzeżonymi znakami handlowymi Sony Corporation.   
Informacje zawarte w reklamie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 K.C. Centre zastrzega sobie możliwość błędów w składzie i druku gazetki. 

4 lata
gwarancji
na wszystkie 
aparaty i kamery*

5 lat
gwarancji
na telewizory  
BRAVIA serii R i W*
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wi t Bo ego Narodzenia

ososina Dolna, Bo e Narodzenie 2013r.

Boles aw Oleksy
Przewodnicz cy Rady Gminy

Stanis aw Golonka
Wójt Gminy ososina Dolna

Weso ych wi t  i Do Siego Roku!

wype nionych dobrem, rado ci
i mi o ci , nios cych spokój  i wypoczynek.

Nowego 2014 Roku spe niaj cego wszystkie marzenia, 
pe nego optymizmu, wiary, nadziei, szcz cia i powodzenia.
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ROZMOWA  z posłem Prawa i Spra-
wiedliwości PIOTREM NAIMSKIM

– W jakiej kondycji jest sądecki PiS 
u progu roku wyborczego?

– Prawo i Sprawiedliwość jest 
w bardzo dobrej kondycji w całym 
kraju. Zbliżają się wybory do par-
lamentu europejskiego, potem wy-
bory samorządowe i parlamentar-
ne. Wszystkie te wybory PiS wy-
gra. W związku z tym w skali kra-
jowej po prostu jest dobrze. Jest to 
sytuacja, w której tworzymy realną 
alternatywę do rządzenia w kraju.
– Śmiała diagnoza. Tylko na podstawie 
ostatnich sondaży?

– Nie przywiązujemy się do son-
daży. Sondaże bywają gorsze, albo 
lepsze. To się zmienia. Dziś jest po 
prostu widoczne zmęczenie, erozja 
elity władzy, koalicji rządzącej. To 
jest – jak to klasyk kiedyś powie-
dział – formacja schyłkowa.
– Jest Pan już w gabinecie cieni?

– W PiS nie ma gabinetu cieni. Są 
grupy ludzi, kolegów, osób, nie tyl-
ko ekspertów, którzy przygotowują 
rozwiązania w różnych kwestiach. 
Ja zajmuję się sprawami dotyczący-
mi energetyki, górnictwa węglowe-
go, w tym bezpieczeństwem ener-
getycznym (…)
– A kiedy Pan obserwuje sprawy w No-
wym Sączu, nazywanym mateczni-
kiem Prawa i Sprawiedliwości, to nic 
Pana nie niepokoi?

– Nowy Sącz, Sądecczyzna i Pod-
hale, to jest faktycznie matecznik 
polskiej patriotycznej prawicy. Tu 
mieszkają wspaniali ludzie, Nowy 
Sącz jest świetnym miastem. Tutaj 
formacje prawicowe, z reguły wy-
grywają wybory, bo takie są wybo-
ry patriotycznie myślących obywa-
teli, którzy nie dopuszczają takich 
rzeczy jak ataki na Kościół, jak lek-
ceważenie polskiej historii i wie-
lu innych, z którymi mamy w tej 
chwili w Polsce do czynienia. Jeżeli 
formacją prawicową, która jest naj-
bardziej czytelna, jest PiS, to ci do-
brzy obywatele, którzy chcą dobra 
dla Polski i swojego regionu, będą 
głosowali na PiS. A równocześnie 
najbardziej bolą mankamenty we 
własnych szeregach.
– Chcę Pana namówić na krótką dia-
gnozę sytuacji w sądeckich struktu-
rach PiS. Nic tam Pana nie niepokoi?

– Bardzo mnie niepokoi. Jestem 
zaniepokojony tym, co się dzie-
je w sądeckim PiS–ie. Sytuacja, 
w której czy to radny, czy inni waż-
ni dla miasta urzędnicy, publicznie 
mówią, że kwestie etyczne ich nie 
interesują w działaniu publicznym, 
to jest to sytuacja nie do zaakcep-
towania. Bo w działaniu publicz-
nym nie liczy się tylko Kodeks Po-
stępowania Karnego. Liczy się tak-
że dobry smak. Liczy się, aby oby-
watele postrzegali nas jako tych, 
z którymi warto usiąść przy stole, 
z którymi warto porozmawiać, do 
których można przyjść ze swoimi 
kłopotami, którzy nie zlekceważą, 
którzy nie zmanipulują, którzy nie 
wykorzystają swojej pozycji zgod-
nie z prawem, ale niezgodnie z do-
brym smakiem. 
– Zabrakło dobrego smaku przy spra-
wie Galerii Trzy Korony?

– Zabrakło. Zdecydowanie za-
brakło zdolności do oceny wła-
snych działań, ze strony tych człon-
ków PiS, którzy w tym brali udział. 

Wypowiedzi wiceprezesa PiS Ma-
riusz Kamińskiego czy pani poseł 
Elżbiety Witek, która jest szefową 
Komisji Etyki w PiS nie pozosta-
wiają żadnego marginesu do ocen. 
To jest jednoznaczne!
– Potrzebna była aż Komisja Etyki? Pan 
na przykład na wewnętrznych spotka-
niach partyjnych nie apelował do kole-
gów: „Panowie brakuje dobrego sma-
ku, opamiętajcie się!”?

– Moja sytuacja do niedawna 
była o tyle trudna, że ja nie byłem 
formalnie członkiem Prawa i Spra-
wiedliwości. Złożyłem deklarację 
członkowską 10 grudnia, więc teraz 
jest mi łatwiej z panem rozmawiać 
o PiS, niż jeszcze parę tygodni temu. 
– Nowy szef struktur miejskich PiS, 
Leszek Langer powiedział w wywia-
dzie, że Komisja Etyki Partyjnej w za-
sadzie niczego złego się nie dopatrzy-
ła w postępowaniu Jerzego Wituszyń-
skiego, a kilka dni później przyjeż-
dża do Nowego Sącza poseł Kamiński 
i mówi, że pan Wituszyński już nie ma 
powrotu do PiS.

– Myślę, że Pan Langer powi-
nien przemyśleć swoje wypowie-
dzi i swój sposób myślenia o tej 
sprawie.
– Nie wiem, czy Pan obserwował tę 
konferencję prasową, kiedy poseł Ka-
miński oznajmił to dziennikarzom na 
oczach, co najmniej zdumionego, se-
natora Stanisława Koguta. Chyba nie 
tak miał wyglądać ewentualny powrót 
Jerzego Wituszyńskiego do PiS?

– Po orzeczeniu Komisji Etyki 
jest to, moim zdaniem, niemożli-
we. Każde zdziwienie w tej sprawie 
budzi podwójne zdziwienie moje.
– Pan był zdziwiony, że tutaj wszyscy 
są zdziwieni takim stanowiskiem pana 
Kamińskiego?

– Trochę tak. Wydaje mi się, że 
środowisko PiS powinno szybciej, 
mocniej, bardziej zdecydowanie re-
agować w takich sytuacjach. To jest 
sytuacja często żenująca, tak bym 
powiedział. Żenująca dla mnie, któ-
ry się identyfikuję z Prawem i Spra-
wiedliwością. Jak mówię, złoży-
łem deklarację do partii, chcę być 
jej członkiem. Byłem założycielem 
Ruchu Społecznego im. Lecha Ka-
czyńskiego i tego typu zdarzenia 
jak w Nowym Sączu, przyprawia-
ją mnie o zażenowanie. 
– Jest Pan pierwszą osobą związaną 
z PiS, która w ten sposób się o całej 
sprawie wypowiada. Nikt wcześniej nie 
powiedział: „jesteśmy zażenowani, 
jesteśmy zawstydzeni takim postępo-
waniem”.

– Widocznie ktoś musiał być 
pierwszy.
– Nie boi się Pan, że będzie miał Pan 
więcej wrogów?

– Ja się przestałem bać czterdzie-
ści parę lat temu.
– Jak Pańskim zdaniem ta sytuacja 
powinna wyglądać wcześniej, zanim 
zajęła się nią Komisja Etyki?

– To jest rozmowa na inny czas, 
bo temat jest poważny. Wydaje mi 
się po prostu, że radni w pewnym 
momencie złudzeni zyskami dla 
miasta, które były pewnym mira-
żem, poszli drogami na skróty. Tak 
bym to nazwał. I powtarzam: to nie 
jest kwestia Kodeksu Karnego.
– Tak to tłumaczono.

– Bo to nie są żadne zarzuty ko-
rupcyjne, ani nic podobnego. Ja 
przynajmniej nic nie wiem na ten 
temat.
– Nikt nie stawiał takich zarzutów.

– Ja nic nie wiem na ten te-
mat. Natomiast ta historia powo-
duje, że Nowy Sącz mówi o całej tej 
sprawie – w najlepszym przypad-
ku – z rezerwą. I tak naprawdę po-
tępia postępowanie ludzi, którzy 
w tym brali udział. To jest niedo-
bre, bo trzeba brać pod uwagę opi-
nię miasta (…)
– Sytuacja PiS w najbliższych wy-
borach będzie trochę trudniejsza niż 
cztery lata temu. Obok tradycyjnych 
przeciwników będziecie też mieć prze-
ciw sobie, m.in. posła Mularczyka i So-
lidarną Polskę. To może mieć wpływ na 
wynik wyborów?

– Wybory pokażą. Każde rozbi-
cie środowiska prawicowego, a pa-
nowie Mularczyk i Ziobro dokonali 
rozbicia, odchodząc z PiS, jest nie-
dobre. Trudno. Myślę, że politycz-
nej przyszłości przed Solidarną Pol-
ską nie ma.
– Co Pan powie prezesowi Jarosławo-
wi Kaczyńskiemu, jeśli Pana zapyta co 
zrobić z Nowym Sączem? PiS nie ma 
już dzisiaj nawet swojego klubu w Ra-
dzie Miasta, ma ledwie trzech rad-
nych, w powiecie nigdy nie sprawował 

władzy, a w województwie sprawował 
– powiedzmy – incydentalnie.

– Trzeba to przemyśleć, pra-
cować, szukać sposobów przeko-
nywania tych właśnie ludzi roz-
sądnych, dobrych, lokalnych pa-
triotów, żeby zechcieli z PiS–em 
współpracować, żeby wstępowa-
li do partii, żeby nie uchylali się od 
odpowiedzialności za działania pu-
bliczne (…) I to jest do zrobienia. 
– To gigantyczna praca, a wykruszają 
się liderzy (…)

– Polityka podobnie jak przyro-
da nie znosi próżni.
– Chciał Pan powiedzieć, że cmentarze 
są pełne ludzi niezastąpionych?

– To Pan powiedział, ja nie chce 
używać brutalnych sformułowań. 
Po prostu jest tak, że liderzy odcho-
dzą, przychodzą nowi ludzie, któ-
rzy są obdarzani zaufaniem, bo lu-
dzie chcą ufać swoim liderom. Jest 
kłopot, kiedy liderzy zawodzą.
– Posłanka Elżbieta Witek, szefowa 
Komisji Etyki PiS, powiedziała: „Bę-
dziemy się Nowemu Sączowi bacznie 
przyglądać, bo to ewenement w ska-
li kraju. Mamy prezydenta z PiS, który 
ma w Radzie Miasta własny klub, bez 
szyldu PiS". Pana też niepokoi taka 
sytuacja?

– To jest dziwna sytuacja, która 
jest w pewnym sensie pokłosiem 
tego, co zrobili panowie Mular-
czyk i Romanek. Nie chcę tego w tej 
chwili tutaj opisywać, bo to już jest 
historia. Jednak sytuacja, w której 
mamy dwa kluby w Radzie Mia-
sta: jeden związany z prezydentem, 
drugi formalnie PiS, gdzie mieszają 
się członkowie, a przewodniczącym 
klubu pana prezydenta jest czło-
nek PiS, to jest sytuacja rzeczywi-
ście dziwna. I pani poseł Witek ma 
rację, mówiąc, że to ewenement 
w skali kraju.
– I będziecie się Państwo przyglądać?

– Przyglądamy się i będziemy się 
przyglądali (…)
– Ryszard Nowak będzie kandydatem 
Prawa i Sprawiedliwości na prezyden-
ta miasta?

– Proszę o następne pytanie.
– Akurat to pytanie nurtuje wiele osób.

– Tak, ale jeszcze nie zaczęli-
śmy kampanii wyborczej, jeszcze 
nie przedstawiamy swoich kandy-
datów, jeszcze nie ma list do wy-
borów samorządowych. Te spra-
wy będą decydowane w ciągu kil-
ku najbliższych miesięcy.
– Jeśli Ryszard Nowak wystartu-
je z własnego komitetu, a PiS wysta-
wi swojego kandydata, to wtedy pre-
zydentem zostanie ten trzeci, czyli np. 
Arkadiusz Mularczyk?

– Różnie mogą postąpić wybor-
cy. Wszyscy pamiętamy, że całkiem 
niedawno wyborcy sądeccy zmę-
czeni rządami ratusza wybrali pana 
Wiktora na prezydenta.
– Kandydata SLD wybrali w prawico-
wym mieście!

– Niejako pokazując swoje znie-
cierpliwienie tym, co się dzieje 
w Radzie Miasta i ratuszu. To jest 
bardzo optymistyczne doświad-
czenie, bo pokazuje, że sądecza-
nie po prostu bardzo rozsądnie 
się zachowują w kwestiach poli-
tyki. Potrafią powiedzieć w spo-
sób zbiorowy, że na coś się nie 
zgadzają. I trzeba o tym pamiętać. 
W Prawie i Sprawiedliwości też 
trzeba o tym pamiętać. I to jest to, 
o czym mówiłem już podczas na-
szej rozmowy, że sytuacja wyma-
ga ogromnej pracy i zaangażowa-
nia od nas. Od tych, którzy w PiS 
jesteśmy i chcemy wygrać te wy-
bory. Chcemy je wygrać w kraju, 
chcemy je wygrać na Sądecczyź-
nie, chcemy je wygrać w Nowym 
Sączu, chcemy rządzić tutaj, tak 
jak w całej Polsce.
Rozmawiał WOJCIECH MOLENDOWICZ

Wykorzystano fragmenty wywiadu 
dla Regionalnej Telewizji Kablowej.
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Liczy się także dobry smak
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PASJE.  Na Politechnice Wrocławskiej powstał 
„Jurek”, autonomiczny samochód tworzony przez 
studentów pod kierownictwem prof. Piotra Wrze-
cioniarza. Za „mózg”, czyli oprogramowanie do 
auta zdolnego poruszać się po jezdni bez udzia-
łu kierowcy odpowiedzialny jest Piotr Gródek, ab-
solwent ZSEM w Nowym Sączu, student trzeciego 
roku informatyki na Uniwersytecie Wrocławskim. 

Jest to pierwszy pojazd tego typu, jaki powstał 
w Polsce. Prace nad samochodem rozpoczęły 
się wiosną 2012 r. i już po niecałym roku grupa 
30 osób przygotowała działający pojazd. Piotr 
Gródek w projekt studentów Wydziału Me-
chanicznego Politechniki Wrocławskiej włą-
czył się w listopadzie ubiegłego roku.

Nad „Jurkiem” jest jeszcze sporo pracy. 
Docelowo zostanie wyposażony w nawiga-
cję satelitarną, dodatkowe kamery i rozbu-
dowaną sztuczną inteligencję, dzięki którym 
rozpozna znaki drogowe, przeszkody i ustąpi 
pierwszeństwa przejazdu. Ma być w pełni au-
tomatycznym pojazdem, który do poruszania 
się po drogach nie będzie potrzebował kierow-
cy. Może więc służyć np. osobom niepełno-
sprawnym ruchowo i niewidomym, ale tak-
że przepracowanym czy zmęczonym. W pla-
nach jest też stworzenie aplikacji na smartfo-
ny, która umożliwi sterowanie autem na od-
ległość. Wtedy samochód – po wysłaniu sy-
gnału przez telefon – sam podjedzie w okre-
ślone miejsce i zabierze pasażerów.

– Mamy w tym momencie zautomatyzo-
wany samochód na bazie toyoty yaris, któ-
ry sam rozpoznaje drogę, steruje silnikiem, 
kołami i hamulcami – opowiada programi-
sta z Nowego Sącza. – Prace posuwają się do 

przodu, ale powoli. Teraz pracujemy nad sa-
modzielnym parkowaniem. Ja zajmuję się 
oprogramowaniem, czy raczej architekturą 
oprogramowania. Praca nad tym projektem 
to spore wyzwanie.

 Twórcy autonomicznego samochodu tłu-
maczą, że człowiek pełni tylko rolę kontrolera. 
W czasie jazdy bez problemu może rozmawiać 
przez telefon, pisać maila albo robić makijaż. 
Liczą, że autonomiczne samochody trafią na 
publiczne drogi już około 2020 roku. Taki sa-
mochód nie będzie popełniał błędów i jeździł 
płynniej niż większość kierowców.

Ktoś może powiedzieć, że Volvo czy Go-
ogle już takie samochody mają, ale opiekunowi 

i inicjatorowi przedsięwzięcia prof. Piotrowi 
Wrzecionarzowi z Politechniki Wrocławskiej 
i jego zespołowi chodzi o coś innego. Koncerny 
dysponują właściwie nieograniczonymi pie-
niędzmi na takie projekty. Politechnika dys-
ponowała głównie pasją, zdolnościami i wol-
nym czasem studentów. – Sporym problemem 
jest budżet. Na szczęście mamy partnerów, 
firmy które nas wspierają – przyznaje Gró-
dek. – Ostatnio dostaliśmy od firmy Neuro-
soft nowy komputer i kamery. Warto dodać, 
że wszyscy studenci zaangażowani w projekt 
normalnie studiują i zdają egzaminy.

– Musieliśmy znaleźć tanie rozwiązania, 
bo nasz budżet był bardzo skromny – dodaje 

profesor. – Dzięki ograniczonym środkom 
finansowym przeszliśmy dobrą lekcję kre-
atywności. W listopadzie byłem na Uniwer-
sytecie Stanforda w Kalifornii, gdzie przygo-
towano najlepsze pojazdy, jeżdżące obecnie 
po amerykańskich drogach, a obok w NASA 
zbudowano Curosity – znanego robota, ba-
dającego Marsa. Tamtejsi konstruktorzy byli 
zadziwieni, że przy tak małych pieniądzach 
udało nam się uzyskać taki efekt.

W czasach kiedy modny termin innowacyj-
ność odmieniany jest przez wszystkie przy-
padki, projekt zespołu, w którym pracuje Piotr 
Gródek, bez wątpienia taki jest. Dla opiekuna 
pomysłu oczywiste jest, że to właściwy kieru-
nek działań dla firm produkcyjnych – mały-
mi kosztami zautomatyzować samochód, aby 
umożliwić jego szeroką produkcję. Na całym 
świecie, na najlepszych uczelniach, wszyscy 
współpracują z przemysłem lub tworzą ten 
przemysł. Profesor liczy jeszcze na coś innego.

Mam nadzieję, że podczas projektu po-
wstała grupa liderów, którzy kiedyś odnio-
są sukcesy.

Idziemy o zakład, że jednym z nich na pew-
no będzie Piotr Gródek, o którego już rozpy-
tują headhunterzy. – Mam oferty pracy, ale 
na razie nie mam czasu. Chcę się skupić na 
studiach.

Młody programista miał również propozy-
cję stworzenia dla pewnej firmy oprogramo-
wania do modułu odpowiedzialnego za stero-
wanie GPS i muzyką we współczesnym wcie-
leniu Syreny Sport, które również opracowy-
wała grupa studentów z wrocławskiej polibu-
dy. Firma jednak nie wywiązała się z projektu 
i pomysł przestał być aktualny. (BOG)

Absolwent Elektryka programuje „samochód bez kierowcy”
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Dawniej święcie w to wierzono. Za-
miast jemioły wieszało się podłaź-
niczki, a tradycyjną wieczerzę jedzo-
no z jednej miski. Każdy musiał też 
dobrze pilnować łyżki – źle to wróży-
ło osobie, która upuściła ją na podło-
gę. O tym, jakie świąteczne zwyczaje 

panowały dawniej na Sądecczyźnie, 
opowiada w ROZMOWIE  z DTS etno-
graf BOGUSŁAWA BŁAŻEWICZ. 

– Na Maślanym Rynku w Nowym Sączu 
można już dostać jemiołę. Skąd zwy-
czaj jej wieszania?

– Na pewno nie z Sądecczyzny. 
Przywędrował on z Europy Za-
chodniej. Tradycyjną słowiańską 
ozdobą używaną do lat 30. XX wie-
ku była podłaźniczka. Na począt-
ku był to czubek jodły powieszony 
pod sufitem. Na gałązkach wiesza-
no różne ozdoby. Później zastąpi-
ła ją choinka.
– A czy pod podłaźniczką można 
było się bezkarnie całować? Podob-
no w XVII–wiecznej Anglii taki zwyczaj 
panował, tylko tam tradycyjną świą-
teczną ozdobą była jemioła.

– [Śmiech] Z tego, co wiem, to 
nie. Ale na podłaźniczce wieszało 
się orzechy i jabłka, które były sym-
bolem płodności.
– Zastanawiam się, czy ktoś jeszcze 
wiesza dzisiaj podłaźniczkę...

– Trudno powiedzieć, czy ten 
zwyczaj przetrwał. Ja osobiście przy-
gotowuję podłaźniczkę, ale nie jest to 
tradycja wyniesiona z domu. Już jako 
etnograf odkryłam tę ozdobę i posta-
nowiłam nią przystrajać swój dom 
na święta. Dziś sztuka przygotowy-
wania podłaźniczki przeżyła jedynie 
w domach kultury. Uczy się jej na 
specjalnych warsztatach.
– Dziś Wigilia nie jest dniem wolnym 
od pracy. Często upływa na gorączko-
wych przygotowaniach.

– Dawniej było inaczej. Waż-
ny był cały dzień. Już od rana każ-
dy członek rodziny bacznie zwracał 
uwagę na to, co się dzieje w domu 
i jak się zachowuje. Wierzono, że 
jaka Wigilia, taki rok. […]
– Wigilia była też ważnym dniem dla 
panien...

– Wierzono, że gałązka wiśni ze-
rwana 13 grudnia we wspomnienie 
św. Łucji może wskazać, czy przy-
szły rok przyniesie pannie zamąż-
pójście. Wkładało się ją do wody, 
i jeśli zakwitła właśnie w Wigilię, 
można się było spodziewać ślu-
bu. […]

Rozmawiała KRYSTYNA PASEK
Całą rozmowę czytaj na dts24.pl
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Andrzej Czerwi ski
Pose  na Sejm RP
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•WESELA •CHRZTY •KOMUNIE ŚW. •INNE IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

•sale na 200 osób, centralnie wentylowane i klimatyzowane
•pokoje 2-osobowe

F.P.H.U „SOPATA” Stanisława Sopata
Obidza 428, 33-389 Jazowsko 
Tel.: 18/444 71 17, 502 064 152, 508 131 226 
E-mail: wesele@usopaty.pl, www.usopaty.pl 190zł /osoba
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Jaka Wigilia, taki cały rok…
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Uwaga Czytelnicy – kolejny numer DTS ukaże się 
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Farby
do zadań 
          specjalnych

Greinplast Podkarpacie Sp. z o.o.
ul. Krakowska 43, 33-300 Nowy Sącz
tel.: 18 449 03 16 | fax: 18 440 44 70 

nsacz@greinplast.com.pl

Pełen asortyment wysokiej jakości produk- 
tów, fachowe i pewne doradztwo oraz 
odpowiedzialność czynią z firmy Greinplast 
niezawodnego i pewnego partnera, tworzą- 
cego solidną markę systemów ociepleń spod 
znaku żółwia.

Greinplast Sp. z o.o. jest producentem 
materiałów szeroko rozumianych jako  
chemia budowlana oraz systemów 
ociepleń budynków.

www.greinplast.com.pl

R E K L A M A

INWESTYCJE.  Gminę czekają ko-
lejne wizerunkowe zmiany. Ponow-
nie zabije serce Powroźnika i samego 
uzdrowiska. 

W Muszynie trwają właśnie ostat-
nie prace nad budżetem. Nowo-
ścią w 2014 rok jest zagospoda-
rowanie centrum Powroźnika. 
Miejscowość posiadała 1000 lat 
temu prawo lokacji miasta i mia-
ła rynek. Podobne miejsce, któ-
re ma stanowić serce Powroźnika 
powstanie dzięki przyszłorocznej 
inwestycji. 

– To wyjście naprzeciw ocze-
kiwaniom mieszkańców, ale też 
turystów, którzy wypoczywają 
w miejscowości – powiedział bur-
mistrz Jan Golba. – Chcemy , żeby 
nowy park, fontanny, altany, pi-
jalnia wód mineralnych i spacer-
niak tworzyły całość razem z po-
zostałą infrastrukturą – dodaje.

Gminę czekają też inne zmiany 
wizerunkowe. Część z nich doty-
czy wcześniej rozpoczętych prac. 
W pobliżu istniejących w Muszynie 
ogrodów sensorycznych, spacer-
niaka nad Popradem i skateparku 

powstają stawy rekreacyjne, przy 
których będzie można wypoczy-
wać już w przyszłym roku. – Do-
pełnieniem będą przedsięwzięcia 
prywatne: kawiarnie, restauracje 
i obiekty usługowe. Stworzyliśmy 
warunki do inwestowania. Daliśmy 
mieszkańcom wędkę i teraz sami 
będą mogli łowić – podsumowuje 
burmistrz uzdrowiska. 

Władze Muszyny ogłosiły też 
konkurs na przygotowanie projek-
tu rewitalizacji miejskiego rynku. 
Pieniądze na ten cel mają pocho-
dzić z kolejnego rozdania unijnych 

pieniędzy. Objęłyby płytę rynku 
i rekonstrukcje średniowiecznych 
piwnic, a także elewację budynków 
i sam układ urbanistyczny. Przy-
szły rok upłynie na przygotowaniu 
niezbędnej dokumentacji, a rynek 
w nowej odsłonie będzie można zo-
baczyć za dwa lata. 

Zapadła też decyzja, żeby Dwór 
Starostów z przełomu XVII i XIX 
wieku zamienił się w placówkę kul-
turalną. Według planów ma tam 
powstać ośrodek z salami: teatral-
ną, do urządzania wystaw i zajęć 
z młodzieżą. W budynku zostanie 

też zaaranżowana kawiarnia w sty-
lu rustykalnym. Wraz z pobliskim 
muzeum dwór ma w przyszłości 
tworzyć jeden kompleks kultural-
ny. Gmina ma już na ten cel 2 mln zł 
i plany zostaną wprowadzone w ży-
cie w przyszłym roku.

– Inwestycji jest naprawdę 
dużo, część z nich to kontynuacja 
poprzednich pomysłów. Część to 
wprowadzenie nowych. Wszyst-
kie mają doprowadzić do zmiany 
wizerunku Muszyny – podsumo-
wuje Jan Golba. 

 (PAS)

W Muszynie nowy rynek, stawy, dwór…
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Nasz dziennikarz sprintem przeanali-
zował wydarzenia sportowe na Sądec-
czyźnie w mijającym 2013 roku, ujmując 
od A do Z te najważniejsze: 

A – jak analfabetyzm. W pamięt-
nym meczu Cracovia, by wró-

cić do ekstraklasy potrzebowała wy-
grać z Sandecją, która już miała za-
pewnione utrzymanie. Wtedy bram-
karz Marcin Cabaj, który lata całe 
grał w Cracovii pokusił się o „ekwi-
librystyczną” interwencję, to znaczy 
przepuścił piłkę podaną przez obroń-
cę pod brzuchem niczym tramp-
karz. Mecz przyjaźni Cracovia wy-
grała dzięki temu 1:2, ale echo oko-
liczności tych trzech punktów było 
mało przyjemne. Najbardziej wywa-
żeni kibice stwierdzili, że aż tak przy-
jacielskim na boisku być nie należy, 
złośliwi stwierdzili, że mają do czy-
nienia ze specyficznym sportowym 
wtórnym analfabetyzmem, a naj-
bardziej zapalczywi mówili o hańbie 
i sprzedaniu meczu. Naszym skrom-
nym zdaniem jednak całą historię na-
leżałoby opatrzyć tytułem „Po prostu 
Marcin Cabaj”.

B – jak Bakero Jose, czyli słynny ka-
pitan słynnej Barcelony, kolega 

z boiska jeszcze słynniejszego Jospa 
Guardioli. Potem obaj zostali trene-
rami. Bakero pracował w Lechu Po-
znań, gdzie jego asystentem był Ry-
szard Kuźma dziś pracujący z Sande-
cją, która tym samym jest bardzo bli-
sko wielkiej piłki. 

C – jak cukier, najlepiej polski. Tak 
w tym sezonie należy tytułować 

siatkarski klub Bogdana Serwińskie-
go – Polski Cukier Muszynianka Fa-
kro Bank BPS – dla postronnego ob-
serwatora może i brzmi śmiesznie, ale 
bez tego Muszynianka skończyłaby 
może w drugiej lidze. Nowy sponsor 
to jednak nie bank, co widać po skła-
dzie i miejscu w tabeli, ale plotka gło-
si, że Bogdan Serwiński zawsze spada 
na cztery łapy.

D – jak drybling. Krzysztof Lipec-
ki chyba jedyny piłkarz w I lidze 

z tytułem doktora, wprowadzał jako 
kapitan Kolejarza na zaplecze ekstra-
klasy. Potem odszedł, tłumacząc, że 
chce pracować na uczelni i zająć się 
czymś poważniejszym niż kopanie 
futbolówki, ale za chwilę pojawił się 
w drużynie rywala zza miedzy Bruk 
Becie Nieciecza. Zdradził, wolał pie-
niądze Witkowskiego niż wierność 
Stróżom – grzmiały, choć jak zwykle 
pustawe trybuny w Stróżach. Lipecki 

tłumaczył, że wcale nie okiwał Kole-
jarza, ale jakby nie było – była to kiw-
ka efektowna i efektywna. Ostatnio 
usiadł na trenerskiej ławce w Niecie-
czy, co oznacza, że wie od dawna, co 
chce robić w życiu. 

E – jak egzotyka. Aż na karaibski ar-
chipelag Małych Antyli musiał je-

chać, a raczej lecieć Rafał Dudek, by 
walczyć o pas Interkontynentalnego 
Mistrza Świata organizacji WAKO–Pro 
w formule Low–Kick. Tropikalny kli-
mat najwyraźniej posłużył kickbokse-
rowi, bo wrócił z trofeum. 

F – formalność, czyli czwar-
ta Kryształowa Kula dla Justyny 

Kowalczyk. 

G – jak graffiti. W Nowym Są-
czu nie ma prawdziwych kibo-

li. Te pustkę postanowiono wypeł-
nić udanym skądinąd artystycznie 
graffiti przedstawiającym fana San-
decji skrywającego twarz za sza-
likiem, z racą w jednej ręce, dru-
gą zaciśniętą w pięść. Rozgorzała 

dyskusja, czy kibol deprawuje i czy 
w ogóle jest kibolem. W gorącej de-
bacie umknęło dyskutantom pyta-
nie: Dlaczego twarzy kibica z ca-
łym szacunkiem bliżej do Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku niż do sek-
tora F przy Kilińskiego? A jeśli już, 
czy twarz kibica ma symbolizować 
kondycję finansową klubu, szacow-
ną jego metrykę, a może miłość do 
klubu od pierwszego wejrzenia do 
grobowej deski? 

H – historia. W tym roku Muszy-
nianka wygrała puchar CEV i jest 

pierwszym klubem spoza Półwyspu 
Apenińskiego z tym trofeum. Na po-
dobny mecz kibice czekali w Polsce 50 
lat, ale w 1963 r. AZS Warszawa w fi-
nale Pucharu Europy przegrał. Tym 
samym „mineralne” zapisały się pięk-
nie w annałach.

I – jak „Il Canto degli Italiani” – wło-
ski hymn narodowy wybrzmiał na 

krynickim deptaku w tym roku aż 
trzykrotnie. W XXIX Mistrzostwach 
Świata w Biegach Górskich w Krynicy 
rywalizowało 329 zawodowych biega-
czy z 39 krajów świata. Włosi zdoby-
li 6 krążków.

J – jak jubileusz. 10 lat temu prze-
bierali się za wałem nad Dunaj-

cem, dziś dochowali się reprezen-
tantów Polski. Dekadę działalności 
świętował w tym roku zespół rugbi-
stów. Biało–Czarni Nowy Sącz dzia-
łają wydaje się na przekór wszystkim 
i wszystkiemu, bo nawet umocowa-
nia od bramek do rugby kazano z mu-
rawy Sandecji wykopać. 

K – jak Kuźma Ryszard, trener San-
decji. Z zupełnie rozbitej zbiera-

niny piłkarzy powoli, ale skutecznie 
tworzy drużynę. Sandecja zakończy-
ła rundę na dobrym miejscu, a na ko-
niec ograła w pucharach Widzew Łódź 
– co jest najlepszym wynikiem Sande-
cji w Pucharze Polski.

L – jak lokaut. Ze słowem tym zna-
nym bliżej kibicom koszykarskiej 

NBA i hokejowej NHL zaznajomili się 
coraz mniej liczny fani hokeja pol-
skiego. Termin oznacza zawieszenie 
rozgrywek w wyniku braku poro-
zumienia co do zysków ligi i związa-
nych z nią zarobków zawodników. Za 
Oceanem szło np. o 800 mln dolarów. 
Rodzimy lokaut jest specyficzny, bo 
chodzi o kasę, której nie ma. Prezes 
PZHL Hałasik obiecywał zagranicz-
nego sponsora, który się nie pojawił, 
rozbił drużyny, tworząc dream–team 
w Krynicy, który i tak się rozleciał, 
zaszkodził lidze, klubom i zawodni-
kom – na dodatek nie chce się po-
dać do dymisji, czyli lokaut po polsku.

M – jak mecenas. Tytuł bez wąt-
pienia należy się Urzędowi Mia-

sta Nowego Sącza, choć nie wszyst-
kie kluby i sportowcy ten pogląd 

podzielają. Oczywiście najhojniej 
kiesa otwarta jest dla Sandecji, ale 
tajemnicą Poliszynela jest, że i su-
perligowa Olimpia Beskid przetrwa-
ła dzięki hojności miejskich spół-
ek. Szczypiornistki odwdzięczają się 
świetną grą. Wystarczy wybrać się 
kiedyś na mecz.

N – jak nokaut, który miał miejsce 
niestety nie na ringu bokserskim, 

ale w piłkarskiej szatni. Wiadomo że 
do niego doszło, ale nic poza tym. Ja-
kub Nowak prawdopodobnie zdzie-
lił pięścią w twarz trenera Mirosława 
Hajdo, ten z dużym prawdopodobień-
stwem runął na ziemię, a Nowaka szy-
kującego się do poprawki odciągnęli 
najprawdopodobniej inni zawodni-
cy. Faktem jest, że po obydwu słuch 
jakby zaginął. 

O – jak Olimpia/Beskid przed fuzją 
dwa odrębne kluby, w których 

uczyły się grać w szczypiorniaka Alina 

Wojtas i Iwona Niedźwiedź. Teraz ra-
zem walczą w biało–czerwonych bar-
wach na mundialu. W Nowym Sączu 
też można rozpocząć ładną karierę. 

P – jak promotor. W boksie gość, 
który na walkach zarabia, ale 

swojej głowy nie nadstawia, bo ma 
na niej organizację, rozmowy, kon-
trakty i negocjacje. W związku z tym 
to nie od boksera do końca zależy, 
z kim i kiedy oraz za ile będzie wal-
czył. Paweł Kołodziej w tym roku wy-
grał trzy walki, ale to nie byli rywale, 
którzy przyparliby kryniczanina do 
muru. Teraz kiedy Paweł miał walczyć 
już nie w Krynicy, ale w Monte Car-
lo i nie o pietruszkę tylko o pas WBA 
we współpracy Andrzeja Wasilew-
skiego i Pawła Kołodzieja coś zgrzyt-
nęło i okazało się nie po raz pierwszy, 
że to bezlitosny biznes, a sportow-
cy są tylko pracownikami i jak im się 
coś nie podoba to do widzenia. Wal-
ki nie będzie.

R – jak rekord. Przemysław Ce-
cherz trenuje Kolejarza od czerw-

ca 2011 r. Zasiadanie tak długo na stoł-
ku trenera to w Stróżach zjawisko do-
tąd niespotykane. Łaskawość senato-
ra Koguta, który – jak pisze nestor są-
deckiego dziennikarstwa sportowe-
go – pociąga w Kolejarzu za wszyst-
kie sznurki, zaskarbił sobie faktem, 
że omal nie awansował w pierwszym 
swoim sezonie do ekstraklasy. Ostat-
nio jednak Kolejarz ma passę słabszą 
i Sandecja wyprzedza go w tabeli, co 
źle wpływa na samopoczucie senato-
ra Koguta, ale ten na razie za sznurek 
nie pociągnął.

S – jak Serafin. Nie anioł, choć zesła-
ny do Limanovii, strzelił gola da-

jącego zespołowi Zbigniewa Szubry-
ta awans do upragnionej II ligi. Lima-
nowa oszalała ze szczęścia dokładnie 
19 czerwca. 

T – jak Terminator, czyli Krzysz-
tof Markowski, obrońca Kolejarza 

Stróże. Piłkarz, którego nie imają się 
kontuzje, choroby oraz przeciwni-
cy. Zagrał już w Kolejarzu 85 meczów 
pod rząd i wszystkie przez 90 minut. 

U – jak uraz, czyli przekleństwo 
każdego sportowca. Szczególnie 

szkoda, kiedy dotyka wielkie talen-
ty. Bardzo obiecująco zapowiadająca 
się kariera biegaczki Katarzyny Dulak 
z Łącka została przerwana przez kon-
tuzję, której leczenie niebezpiecznie 
się przedłuża.

W – jak wicemistrzostwo Pol-
ski zdobyte przez Pawła Gór-

kę w Wyścigowych Motocyklowych 
Mistrzostwach Polski. Paweł wyjeź-
dził je na BMW w klasie Superstock 
1000. „Dobry Tygodnik Sądecki” pi-
sał o tym wyczynie jako jedyny. Gór-
ka sportowemu sądeckiemu środowi-
sku jest niemal zupełnie nieznany, co 
jest przy widowiskowości dyscypliny 
zupełnie niezrozumiałe. 

Y – jak Yeti. Legendarny śnieżny 
stwór jest jak sponsor, który miał 

zrobić z Krynicy hokejową stolicę Pol-
ski. Wszyscy o nim słyszeli, ale nikt go 
nie widział i tak naprawdę nie wiado-
mo, czy w ogóle istnieje.

Z – jak zarobki. Jak się okazuje wy-
biegać i wyskakać można sporo 

złotówek. Naszą rekordzistką jest Ko-
walczyk Justyna z Kasiny dziewczyna. 
Rocznie zarabia około 4 mln zł, ale to 
światowa czołówka. Trener Kolejarza 
Stróże inkasuje za miesiąc10 tys. zł, ale 
już piłkarka ręczna Olimpii Beskid za-
rabia średnio 2,5 tys. zł. Pensja w III li-
dze piłkarskiej to około 800 zł. (RAF)

SPORT

Z okazji wi t Bo ego Narodzenia i Nowego Roku

Wszystkim korzystaj cym z obiektów MOSiR w Nowym S czu 
i przyjacio om naszego o rodka sk adamy yczenia 

radosnych, spokojnych i pogodnych wi t 
a w Nowym 2014 Roku 

spe nienia marze  oraz sukcesów na polu zawodowym, 
sportowym i osobistym.

Pawe  Badura 
Dyrektor O rodka wraz z Pracownikami

R E K L A M A

Alfabet sportowca
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