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TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

ZASŁYSZANE

Kobieta skuteczniejsza niż policja

102.

urodziny obchodziła w miniony
poniedziałek 6 lutego aktorka Danuta Szaflarska. O jubileuszu urodzonej w Kosarzyskach
pod Piwniczną-Zdrój aktorki donosiły wszystkie media ogólnopolskie.
Zewsząd pod adresem „pierwszej
amantki powojennej kinematografii” płynęły serdeczności. Życzenia
pojawiły się też na Twitterze prezydenta Andrzeja Dudy.
„Kochamy Panią za wszystkie role,
te teatralne, telewizyjne i te chyba
najtrudniejsze, które nam pisze życie a
scenariusz nigdy nie jest nam znany”,
„Dobrze, że na świecie są jeszcze tacy
ludzie jak Pani, pełni ciepła” – komentowali miłośnicy talentu Danuty
Szaflarskiej na facebookowym profilu
Muzeum Powstania Warszawskiego.
– Żyłam i żyję w ciekawych czasach, które dały mi siłę. Życie z urokami i nieszczęściami, to jest pełne życie
– mówiła aktorka podczas spotkania z
sądeczanami w sierpniu 2015 r.
(R)
REKLAMA

MARGINAŁKI SĄDECKIE

Ptaki wynocha z uzdrowiska
Jeśli nowe normy dotyczące poziomu hałasu w uzdrowiskach nie zostaną pilnie zmienione, może zajść
potrzeba wygonienia wszystkich ptaków z naszych uzdrowisk. Urzędniczy absurd mocno poirytował – ale
też rozbawił – burmistrza Muszyny
Jana Golbę.
- Nie chcę podejrzewać jakiegoś urzędnika o niekompetencję,
więc zakładam, że to jest tylko
pomyłka. Norma hałasu obowiązująca obecnie w polskich uzdrowiskach nie może przekraczać
45 decybeli, czyli na obszarze
360 hektarów musi być cicho jak
w szpitalu – mówi Golba, prezes Związku Gmin Uzdrowiskowych. – Tymczasem, jak podają
naukowcy, śpiew ptaków w naszych parkach osiąga głośność
około 50 decybeli.

Wniosek? Chcąc zarządzać
uzdrowiskiem zgodnie z obowiązującym prawem, trzeba przegonić z miasta wszystkie ptaki.
To jedno z rozwiązań, oczywiście
najgłupsze. Inne rozwiązanie, to pilna zmiana absurdalnych i nieżyciowych przepisów,
które nikomu i niczemu nie służą, oprócz oczywiście wymyślających je urzędników w jakichś
ministerstwach.
Na szczęście na razie problem
wydaje się marginalny, bo większość ptaków z uzdrowisk przebywa w ciepłych krajach. Jak jednak podpowiada rytm przyrody,
sprawa powróci wraz z zimowymi uchodźcami, których można
się niebawem spodziewać. No chyba, że poproszą o azyl polityczny
w Syrii lub Egipcie.
(ICZ)

FOT. WOJCIECH MOLENDOWICZ

LICZBA TYGODNIA

Bogumiła Kałużny, przewodnicząca Rady Osiedla Zabełcze w Nowym
Sączu w wypowiedzi dla Regionalnej Telewizji Kablowej:
- W naszym środowisku dobrze się wszyscy znamy, więc
przewodniczący jest trochę jak pogotowie ratunkowe. Bez
względu na porę dnia i nocy, jak komuś coś doskwiera, to
łapie za telefon i dzwoni do mnie. Bywały sytuacje, kiedy dzwoniono do mnie, a nie na policję, bo młodzi szaleli
i demolowali kawałek osiedla w okolicach przystanku autobusowego. Co ja wtedy robię? Wsiadam w samochód
i jadę na miejsce. Na policję dzwonić? Po co? Bywają sytuację, kiedy o wiele więcej możemy zrobić sami, niż wzywając policję. Policja do takich sytuacji zwykle jedzie na sygnale, więc wszyscy zdążą uciec, a efekty prewencyjne są
mierne. Ja podjeżdżam nie na sygnale i bez koguta na dachu, przyglądam się, na ile oni są w tym momencie poczytalni. Potem wysiadam, podchodzę i zadaję jedno pytanie:
czy ostatni raz wam się to zdarzyło? Jeśli nie, to następnym razem, jeśli cokolwiek się stanie, wskażę policji was,
jako sprawców. Jaki efekt? Rewelacyjny. Skończyły się demolki przystanków, koszy na śmieci. Poprosiłam jeszcze
o wsparcie proboszcza, żeby podczas ogłoszeń parafialnych
zwrócił uwagę, że to nasze wspólne dobro i nie ma takiej
opcji, żebyśmy wyrażali zgodę na to, że można je demolować i niszczyć. Na takim osiedlu jak Zabełcze z wieloma
problemami jestem w stanie poradzić sobie sama, policji
zostawiając sprawy poważniejsze.
(LOM)
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Palić efektywnie i ekologicznie
- Co widać w sądeckich kominach, kiedy Pan do nich zagląda?
- Sadzę widać, czyli wszystko to,
co nie uległo spaleniu. Zaraz o tym
powiem, ale najpierw trochę teorii.
Przepisy od lat mówią, żeby czyścić kominy dymowe – czyli takie,
w których pali się węglem, drewnem, koksem i miałem – co najmniej cztery razy w roku. Przewody
spalinowe – czyli te od gazu i oleju –
należy czyścić dwa razy, a wentylacyjne raz w roku. Oprócz tego co
roku kominiarz powinien przeprowadzić kontrolę wszystkich kominów i przewodów wentylacyjnych.

WWW.CZYSTEOGRZEWANIE.PL

Rozmowa z mistrzem
kominiarskim
TOMASZEM
SZOŁDROWSKIM

Tyle teoria, w praktyce, nie wszyscy to realizują, choć to wszystko
dla naszego bezpieczeństwa.
- A to, co jest przedmiotem szczególnego Pana zainteresowania, czyli sadza…

O G ŁO S Z E N I E

- Mój kolega obliczył, że z komina przeciętnego domu wyciągamy
ok. 8 kg sadzy. Gdyby przyjąć, że
każdy kominiarz w Polsce wyczyścił
tylko trzy kominy dzienne, to usuwamy miesięcznie ok. dwóch ton
pyłów, które nie trafiły do atmosfery. Mówimy tylko o tych domach,
gdzie zamawia się taką usługę, nie
liczę tych, którzy robią to sami różnymi sposobami. Teraz możemy
wyobrazić sobie skalę tego zjawiska.
- Kiedy patrzy Pan na sadzę, może Pan
powiedzieć czym palono w piecu?
- Nie, ale wystarczy, że popatrzę
na to, co jest w kotłowni. To wiele wyjaśnia.
- A nam Pan wyjaśni?
- Bardzo chętnie. Nagminnie
spotykam się z klasycznym błędem, czyli osobami, które są przekonane, że robią wszystko w porządku, bowiem palą drewnem

i gazetami. A tak faktycznie palą
pomalowanym drewnem, płytami meblowymi, sklejkami, foliowanymi kartonami, reklamowymi gazetkami. To nie jest materiał
do palenia, tym palić nie wolno!
Nie każdy w ten sposób pali, ale
wystarczy, że bardzo wielu wsadzi do pieca mieszankę płyty paździerzowej i foliowanego kartonu,
a mamy w atmosferze to co mamy.
Często takie postępowanie wynika z niewiedzy, a nie ze złej woli.
Podczas kontroli staramy się ludzi uświadamiać, ale przecież do
wszystkich nie dotrzemy.
- A ci, którzy kominiarza do siebie nie
zapraszają, dają sygnał, że próbują coś
ukryć?
- Tego do końca nie wiemy, ale
wykluczyć nie można. Z całą pewnością można jednak powiedzieć, że
palenie śmieci – ubrania, pampersa,

kawałki gumy – to działanie na
krótką metę, bo sadza powstała
w wyniku spalania takich rzeczy
powoduje pożar, albo skutecznie
zakleja komin.
- W internecie sądeczanie wytykają palcami domy, gdzie z kominów wydobywa
się podejrzanie czarny i gęsty dym. Panu
się ta akcja nie spodobała.
- Faktycznie na stronie „Kto truje Nowy Sącz” pojawiają się zdjęcia domów, gdzie brunatny dym
może sugerować, że z opałem jest
coś nie tak. Według mnie w bardzo
wielu z tych piętnowanych przypadków mamy do czynienia z paleniem zwykłym węglem. Problem
tylko w tym, że ktoś pali nieumiejętnie i nieefektywnie. I tu pojawia
się problem dymu, który nas najbardziej niepokoi i roznosi najwięcej
niebezpiecznych związków.
CIĄG DALSZY STRONA 13
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Gmina Chełmiec
realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich
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„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej
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na terenie gminy Chełmiec – etap II
Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki
ściekowej w aglomeracji Chełmiec, co przyczyni się do
poprawy stanu środowiska naturalnego i jakości życia
mieszkańców Gminy Chełmiec
Dofinansowanie projektu z UE: 14 432 480,90
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Z rowerowym bidonem po wodę mineralną
Rozmowa z JANEM GOLBĄ,
burmistrzem Muszyny
- Zazdrości Pan trochę Krynicy tej zimy? A może Muszyna też jest dobrym miejscem na spędzenie ferii?
- Muszyna jest doskonałym miejscem, nie
wiem nawet, czy nie lepszym, jeśli chodzi o warunki, niż Krynica. Przede wszystkim, dlatego że Muszyna ma przestrzeń. Tutaj jest dolina
i jest niewątpliwie urokliwe miejsce, ale Muszyna ma na pewno nie gorsze możliwości uprawiania różnego rodzaju sportów, których w Krynicy
uprawiać się nie da. Myślę tutaj przede wszystkim o Zapopradziu, gdzie są trasy narciarstwa
biegowego, gdzie jest już profesjonalnie przygotowywana oferta, jest wypożyczalnia sprzętu i instruktorzy. Jeśli chodzi o wyciągi, to nie
mamy się co porównywać. Kiedyś, gdy budowałem Jaworzynę, to z myślą o tym, żeby służyła i Krynicy, i Muszynie. Część w Krynicy została zrealizowana, natomiast w Muszynie udało się
zrealizować tylko jeden wyciąg w Szczawniku.
- To zamknięty projekt?
- Myślę, że nie. Jakieś światełko zaczęło się
świecić, choć jestem z nim ostrożny, bo wiele lat już się świeciło, raz gasło, raz błyskało mocniej. Przygotowujemy projekt Związku
Gmin Krynicko-Popradzkich, który obejmuje zagospodarowanie wszystkich gmin tego regionu, czyli nie tylko Krynicy, Muszyny, ale
również m.in. Łabowej, Piwnicznej, Rytra,
Starego Sącza. W tym zakresie bardzo mocno współpracujemy, jeśli chodzi o budowanie oferty, ponieważ dzisiaj porównania czy

lepsza jest Krynica czy Muszyna, nie mają sensu, bo turysta błyskawicznie się przemieszcza.
W jednym miejscu często się nudzi, musi uzyskać
dodatkową ofertę, która jest w pobliżu. Muszyna jest taką alternatywą dla Krynicy, jeśli chodzi o funkcje zimowe, choćby lodowisko, czyli
te rzeczy, które są poza rozwiniętą ofertą narciarską, bo tą Krynica przebija wszystkich. Chociaż muszę zaznaczyć, że Jaworzyna, która jest
nazywana Krynicką, leży w granicach administracyjnych Muszyny.
- Ale nie prowadzi Pan sporu z burmistrzem Dariuszem
Reśko, do kogo należy?
- Absolutnie nie. Te granice zostały geodezyjnie ustalone. Ja się zadawalam pobieraniem
podatków.
- Marzy się Panu, żeby przynajmniej część krynickiej bazy noclegowej, hotelowej, kiedyś przenieść do
Muszyny?
- Nie, dlatego że Muszyna rozwija się w swoisty sposób. To nie następuje z dnia na dzień. Budujemy infrastrukturę dla turystów. W dużym
stopniu została ona już zrealizowana. Dopiero
pod tą infrastrukturę może być tworzona baza
hotelowa. Cóż z tego, że mielibyśmy większą
ilość turystów, jeśli nic by się im nie oferowało.
W chwili obecnej mogę z czystym sumieniem
powiedzieć, że tego problemu już nie ma. Inwestorzy, którzy zaczynają się w tym momencie
pojawiać, mogą realizować inwestycje szczególnie w zakresie hotelarstwa, gastronomii. Wcześniej w zasadzie nie mieli tytułu, żeby to robić,
dziś on jest i przez jakiś czas będzie trwać, choć
w pewnym momencie też nastąpi

Bardzo mocno wszyscy współpracujemy,
jeśli chodzi o budowanie oferty, ponieważ
dzisiaj porównania czy lepsza jest Krynica
czy Muszyna, nie mają sensu
REKLAMA

To produkt turystyczny, który będzie nie
do przebicia w skali Polski, ze względu
na jego malowniczość, położenie i ponad
240 kilometrów tras
ustabilizowanie. Póki co jest zainteresowanie
i to zainteresowanie na pewno będziemy podtrzymywać poprzez nowe inwestycje.
- Inwestycje: co roku zaskakiwał Pan czymś nowym,
a to Ogrody Sensoryczne, a to Park Wodny na Zapopradziu. W najbliższym czasie burmistrz Golba wyciągnie
kolejnego asa z rękawa?
- Możemy już ujawnić, że w ramach całego
Związku Gmin, w tym Muszyny, pojawi się fantastyczny projekt ścieżek rowerowych. W tym
roku już będzie realizowana część tych ścieżek
na terenie Muszyny i Krynicy, być może również Piwnicznej, czyli ścieżek, które połączą nas
ze Słowacją. I w końcu Muszyna nie tylko chodnikiem połączy się z Krynicą, ale również ścieżkami rowerowymi.
- Będzie można pojechać rowerem tymi ścieżkami już
w tym roku?
- Tak, i to spokojnie, bezpiecznie, bo będą one
poza traktami komunikacyjnymi. A jeśli chodzi
o dalszą część, to już jest realizowany projekt
z gminami słowackimi, czyli EuroVelo, przepiękna widokowo trasa nad Popradem, prowadząca aż do Nowego Sącza. My realizujemy swój
odcinek, ten, który jest w Muszynie. Będzie sobie
ta ścieżka meandrowała, raz po polskiej, raz po
słowackiej stronie i będzie służyła nie tylko rowerom, ale też biegom, także biegom narciarskim. Czyli będzie można tam organizować różnego rodzaju inne imprezy, które niekoniecznie
są związane tylko z rowerami. To produkt turystyczny, który będzie nie do przebicia w skali
Polski, ze względu na jego malowniczość, położenie i ponad 240 kilometrów trasy.

- Kiedy Pan zaprasza na otwarcie?
- Jeśli chodzi o pierwszą część, to myślę, że
ten rok jest możliwy, natomiast realizację całości przewidujemy na dwa lata, bo jesteśmy na
końcowym etapie o przyznanie nam środków.
Jeśli kogoś interesują inwestycje w Muszynie, to
złożyłem aż 42 wnioski do projektów unijnych,
czyli można sobie wyobrazić skalę inwestycji. Do
ścieżek rowerowych dojdzie jeszcze tzw. rowerowy szlak wód mineralnych.
- Czyli z bidonem po wodę mineralną?
- Z bidonem po wodę, lub korzystanie na
miejscu z wód, które zawierają ogromne ilości
magnezu. Jestem przekonany, że rowerzysta,
który się napije wody Grunwald, która ma magnezu ponad 500 mg na litr…
- Poczuje moc rycerza?
- Na pewno będzie moc rycerza, a jeśli ktoś
dojedzie się do źródła Antoni, które magnezu ma jeszcze więcej, to - jeśli da sobie taką
dawkę - będzie się czuł znakomicie. Inne inwestycje na terenie Muszyny to kontynuacja
projektu ogrody sensoryczne, ogrody tematyczne, plus ogrody magiczne i stawy na Zapopradziu. Czyli stworzenie w końcu nowoczesnej infrastruktury uzdrowiskowej,
zewnętrznej, która nas postawi w rzędzie najbardziej renomowanych uzdrowisk w Europie, bo takiej infrastruktury w zasadzie chyba nikt nie będzie posiadał.
- To też wydarzy się w tym roku?
- Ten proces jest rozłożony na najbliższe dwa
lata. W tym roku być może pierwsze, wstępne
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FOT. DOMINIK TYMCZYSZYN

przede wszystkim na utrzymanie infrastruktury publicznej, zewnętrznej. Jesteśmy w Krynicy,
jest tu Park Zdrojowy, ogromna liczba hektarów,
trzeba go utrzymać, więc skądś te pieniądze muszą być. Orkiestra Zdrojowa gra za darmo, trzeba
ją utrzymać, olbrzymi Deptak – trzeba utrzymać.
Podobnie jest w Muszynie i innych miejscowościach uzdrowiskowych.

prace zostaną przeprowadzone, oczywiście pod
warunkiem, że otrzymamy w terminie środki finansowe.
- Niestety uzdrowiska też nie są wolne od bardzo głośnego w tym sezonie problemu smogu. Raport NIK
mówi, że uzdrowiska nie mają prawa pobierać taksy
klimatycznej, bo…?
- No właśnie. Uzdrowiska nie mają prawa pobierać taksy klimatycznej, bo jej nie
REKLAMA

pobierają, bo nie ma takiej opłaty jak taksa
klimatyczna, choć rzeczywiście tak się utarło mówić. Nie uwolnił się od tego błędu także NIK. My pobieramy opłatę uzdrowiskową, a 350 miejscowości turystycznych pobiera
opłatę miejscową. O ile opłata miejscowa jest
uzależniona od kwestii związanych z czystością powietrza, to opłata uzdrowiskowa nie ma
z tym nic wspólnego. Dlatego, że ta opłata została tak skonstruowana, żeby była przeznaczona

- Każdy turysta wrzuca symboliczną złotówkę do
skarbonki?
- Jeśli by wrzucał samodzielnie, byłby
z tym na pewno problem. Mamy nieco inną
konstrukcję funkcjonowania niż Kościół. My,
co prawda oferujemy dużo rzeczy za tę złotówkę, ale świadomość tego nie jest duża,
stąd tego rodzaju sformułowania, że pobieramy opłatę klimatyczną, czyli za powietrze. Za
powietrze nie ma co pobierać żadnych opłat,
bo generalnie powietrze powinno być wszędzie czyste i nie powinno być z tym w ogóle problemu, choć problem jest. Czy on dotyka uzdrowiska? Pragnę zauważyć, że dane
w raporcie NIK dotyczą lat 2007-2008, czyli sprzed dziesięciu lat, i potwierdzają jedynie to, o czym gminy uzdrowiskowe od dawna mówią, czyli żeby wykonywać badania nie
w strefie, czyli w tej olbrzymiej przestrzeni,
tylko żeby wykonywać badania bezpośrednio w uzdrowisku. Niestety, nie doczekaliśmy się tego rozwiązania i przepisy, które zostały skonstruowane, w dalszym ciągu mówią,

5

że dane dotyczące czystości powietrza podajemy ze strefy. To znaczy, że są to uśrednione
dane ze stacji np. w Nowym Sączu, Brzesku,
Krakowie lub z modelowania matematycznego. NIK na to zwrócił uwagę i podał, że badania były wykonywane w odległości 50 do 100
kilometrów od miejscowości uzdrowiskowej
i że jest to nieprawidłowe. Oczywiście wiemy,
że to nieprawidłowe, tylko oczekiwalibyśmy
trochę więcej, ponad wskazanie, którego NIK
dokonał, czyli że minister zdrowia powinien się
dogadać z ministrem środowiska i wydać rozporządzenie, do którego zresztą jest zobowiązany. My ministra zdrowia prosimy o to od roku
2012. Nie doprosiliśmy się, bo koledzy ministrowie nie dogadali się, w jaki sposób mierzyć
tę czystość powietrza w uzdrowiskach. Teraz
jest pytanie, czy rzeczywiście jest tak czysto?
- A jest czysto?
- Generalnie spełniamy normy, czyli nie
przekraczamy 35 razy tych norm, które są ustalone dla uzdrowisk i dla innych miejscowości,
natomiast mogą występować przekroczenia
i występują, nie ma się co oszukiwać, godzinowe, dobowe. Tylko skala tych przekroczeń nie
jest taka, jaka występuje w innych miejscowościach, czyli 300, 500 procent. U nas są to przekroczenia niewielkie.

ROZMAWIAŁ
WOJCIECH MOLENDOWICZ

Zobacz nagranie rozmowy na:
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Zima zaskoczyła drogowców i… narciarzy
Rozmowa z DANIELEM
LISAKIEM – szefem
biura Krynickiej
Organizacji
Turystycznej
- Sezon w Krynicy udany, a przynajmniej na taki w połowie ferii wygląda.
- Najważniejszą rzeczą w sezonie zimowym, w Krynicy
i w polskich górach, jest aura
na zewnątrz. Poprzednie pięć lat
było kiepskie, jeśli chodzi o ilość
śniegu. W tym roku aura nas zaskoczyła. Ta ilość śniegu, która spadła od początku grudnia
i który mamy cały czas w Krynicy, wszystkich zaskoczyła.

- Przez kilka ostatnich sezonów słyszeliśmy narzekania branży turystycznej w Krynicy.
- Jeśli chodzi o ilość narciarzy i gości przebywających u nas
w ciągu tych sześciu tygodni ferii, nie mogliśmy narzekać, bo
goście do nas przyjeżdżali. Aczkolwiek ich komentarze po pobytach nie były takie, jakich się

FOT. DOMINIK TYMCZYSZYN

- To rzadki przypadek, że śnieg zaskoczył nie tylko drogowców, ale również narciarzy.
- Śmieję się, że w połowie
grudnia zawsze media podają informację, iż śnieg zaskoczył drogowców. Ale w tym roku albo
przegapiłem takie informacje,
albo nawet drogowcy tak wyczekiwali zimy, że nie słyszałem
o ich zaskoczeniu. Za to rynek turystyczny i narciarzy zima zaskoczyła wyłącznie pozytywnie.

spodziewaliśmy. Dużą zasługę
w poprawie nastrojów wynikających z braku śniegu miały natomiast kolejne edycje cyklu imprez
Krynica Źródłem Kultury w Pijalni Głównej, które naprawdę podratowały morale narciarzy przyjeżdżających do Krynicy.

- Pierwszą część sezonu Krynicka Organizacja Turystyczna ma już podsumowaną. W Krynicy na początku
stycznia obłożenie kształtowało się
w granicach 70 procent.
- Tak, potwierdzam, że w styczniu przez pierwsze dwa tygodnie
ferii to obłożenie wyniosło gdzieś

w granicach 70 procent. Wynika to
z tego, że bardzo skrócił się okres
pomiędzy świętami, które są dniami
wolnymi od pracy, świętem Trzech
Króli a pierwszym tygodniem ferii
- jest to raptem tydzień przerwy.
Więc nie wszyscy, którzy wypoczęli przez święta Bożego Narodzenia,
okres sylwestrowy, Trzech Króli
od razu chcą znowu przyjechać na
tydzień. Okres ferii się wydłużył,
dzięki temu nie mamy takich sytuacji jak 15-20 lat temu, gdy były
dwa tygodnie ferii dla wszystkich
w tym samym czasie i następował
całkowity paraliż w polskich górach.
W efekcie tak naprawdę nikt z tego
nie korzystał, ani branża hotelarska, ani narciarze.

kraje albo narty w Alpach. Ale
szacuję, że trzy czwarte Polaków jednak chce spędzić święta,
sylwestra, czy ferie w zimowej
aurze. W ubiegłych latach, gdy
z zimą było u nas krucho, coraz
więcej osób, tych majętnych, zaczęło wyjeżdżać w Alpy. Obecna
zima, mam nadzieję, pokaże, że
można stawiać na polskie góry,
bo jeśli chodzi o infrastrukturę i warunki to nasze Beskidy są
w stu procentach wykorzystane. Trasy narciarskie są przygotowane, szerokie, ratrakowane.
Kwestia sławnych muld sprzed
20-30 lat, które były na stokach
narciarskich w Polsce, odeszła
do lamusa.

- Teraz ferie trwają sześć tygodni,
a jeśli do tego dołożymy święta Bożego Narodzenia, Nowy Rok, święto
Trzech Króli…
- Ten okres gorącego obłożenia
trwa dwa miesiące. Jeśli któryś
z hotelarzy ma dobrze ustawiony marketing, dobrą sprzedaż,
dobrze przygotowaną ofertę, to
w okresie zimowym na pewno
minimum 60 noclegów sprzeda
z pełnym obłożeniem. Więc są to
bardzo dobre wyniki.

- Wybierzmy Krynicę a nie Alpy, bo…?
- Bo jest taniej, jest bliżej i jest
bezpiecznie.

- Co to znaczy – dobra oferta? Bywało, że ta oferta była mało elastyczna?
- Piętnaście lat temu wystarczyło tylko sprzedać nocleg
w Krynicy i nie było żadnego problem. Odkąd weszliśmy do strefy
Schengen, do Unii Europejskiej,
granice się otworzyły, i jest tak
dużo możliwości spędzania wolnego czasu, coraz więcej Polaków znalazło sobie nowe kierunki
do wypoczynku, np. egzotyczne

- Wspomniałeś o infrastrukturze. Widać, jeśli nie rewolucyjną, to znaczącą poprawę w stosunku do poprzednich sezonów?
- Dla nas kryniczan i dla branży turystycznej nie jest to może
rewolucja, z tego względu, że my
cały czas tym żyjemy. Te modernizacje infrastruktury narciarskiej obserwujemy z roku na rok
i są to małe kroczki, ale jeśli ktoś
nie był w Krynicy 5-10 lat, to
dla niego jest to rewolucja. Jeśli
mamy bywalców, którzy przyjeżdżają tu co roku, to oni pytają, co nowego, i tych nowinek
mamy im niewiele do sprzedania - jedną, dwie nowinki na sezon, ale za to znaczące. Ale jeśli
ktoś nie był tu 5-10 lat i my mówimy, że w tym momencie przepustowość na krynickich stacjach

REKLAMA

Bezzwrotne DOTACJE do 24 000,00 zł

MÓJ SZEF TO JA!

na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Masz 30 lat lub więcej? Jesteś osobą niepracującą?

Mieszkasz lub uczysz się na terenie powiatu gorlickiego, limanowskiego,
nowosądeckiego lub Nowego Sącza?
Chcesz założyć własną działalność gospodarczą?
Zapraszamy, jeśli jesteś osobą:
- powyżej 50 roku życia lub
- długotrwale bezrobotną lub
- niepełnosprawną lub
- z wykształceniem średnim lub niższym lub
- kobietą.
Oferujemy:
- szkolenia i doradztwo dot. prowadzenia firmy i sporządzania biznesplanu
- dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej (w wysokości do 6-krotności
przeciętnego wynagrodzenia)
Najbliższa rekrutacja: 2-13 luty 2017 w godz. 9:00-14:00.
Udział w projekcie jest bezpłatny.

REKRUTACJA:
Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Wyspiańskiego 13, 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 44 23 568
Fundacja Rozwoju Regionu Rabka
ul. Spacerowa 7c/2, 34-600 Limanowa
kom. 605 233 578
Sądecka Izba Gospodarcza
Gorlicki Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości
ul. Michalusa 4, 38-300 Gorlice
kom. 605 233 175

www.mojSZEFtoJA.pl
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narciarskich w naszej gminie wynosi już ponad 30 tysięcy narciarzy, których możemy obsłużyć
w ciągu jednej godziny…

- Krynicka Organizacja Turystyczna
myśli już o wiośnie i lecie, czymś nas
zaskoczy w tym roku?
- Na pewno drugim Krynickim
Rajdem Rowerowym. W zeszłym
roku byłem współorganizatorem
tego wyjazdu. Przejechaliśmy całą
Polskę - 1250 km na rowerach.
Z Krynicy-Zdroju do Krynicy
Morskiej, korzystaliśmy z trasy
Green Velo, czyli przy samej granicy białoruskiej i ukraińskiej.

- I to z samego centrum miasta.
- Oczywiście. Nawet tzw. niedzielni turyści mogą wsiąść do
autobusu w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu, przyjechać do

GRAFIKA KOT

- To brzmi dla nich niewyobrażalnie?
- Brzmi nieprawdopodobnie, ale przy takiej infrastrukturze narciarze poważnie się zastanawiają – po co mamy jechać
w Alpy? Gdy w ubiegłych latach
nie było śniegu w Polsce, nie było
też gwarancji, że w Alpach będzie. Oczywiście na lodowcu zawsze jest śnieg, ale w niższych
partiach i nie na lodowcach problemy ze śniegiem również mają.
- W Krynicy pojawiły się nowe wyciągi i to wyciągi bardzo nowoczesne.
- Przede wszystkim wyciąg
Henryk, który wydłużył trasę,
stworzył następne krzesełko i co
nas, branżę turystyczną, cieszy,
będzie to całoroczna atrakcja. Po
czynnej cały rok Jaworzynie Krynickiej, gdzie można wjechać kolejką gondolową, po Górze Parkowej, na którą można wyjechać
kolejką szynową, doszła trzecia kolejka – krzesełkowa, którą
można będzie wyjeżdżać na szczyt
Góry Krzyżowej.

FERIE'17

Czynne stacje narciarskie w Krynicy-Zdroju:
• Jaworzyna Krynicka
• Słotwiny
• Słotwiny Arena
Krynicy, wysiąść pod słynną Hawaną i 50 metrów od przystanku
wsiąść do kolejki, żeby wyjechać
na Górę Krzyżową. Stamtąd rozciąga się piękny widok w stronę
Bieszczad, Beskidu Niskiego, Parku Magurskiego.
- Jesteśmy w połowie ferii, przed
nami jeszcze ostatnie dni ferii małopolskich i dwa tygodnie tzw. „ferii
warszawskich”.

• Henryk
• Master SKI
• Tylicz SKI
- Nie ma co ukrywać, Krynica zawsze oczekuje na ferie warszawskie. To jest klient, który
z racji odległości zawsze przyjeżdża do nas na pobyt minimum
tygodniowy, z dużym wyprzedzeniem robi też rezerwację i nie
jest też wybredny. Jeśli oferta jest
przygotowana na okres tygodniowy, pyta o cenę, jeśli mu odpowiada, wpłaca zaliczkę, przyjeżdża i myślę, że dobrze się tu bawi.

REKLAMA

naturalna woda mineralna rozlewana jest w Uzdrowisku Muszyna
z odwiertów zlokalizowanych na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Jest wodą alkaliczną,
wysokozmineralizowaną, magnezowo-wapniową. Jej orzeźwiający smak oraz składniki mineralne, takie
jak: magnez, wapń, potas, sód, żelazo, powodują, że Muszynianka ma właściwości odżywcze. W swoim
składzie posiada także wodorowęglany i siarczany, które alkalizują kwasy żołądkowe i są korzystne dla osób
cierpiących na nadkwasotę. Przyczyniają się również do obniżenia zawartości cukru we krwi i regulują jej PH.
Systematyczne picie „Muszynianki” nie tylko uzupełnia braki wody w naszym organizmie, ale też pozwala na
korygowanie nieprawidłowości wynikających z niedoborów mineralnych i wadliwej przemiany materii.

33-380 Krynica Zdrój,
ul. Kościuszki 58 | tel./fax: +48 18 471 21 34
e-mail: biuro@muszynianka.pl | www.muszynianka.pl
Rekomendowana przez
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
- Państwowy Zakład Higieny

- Czyli podróż nad morze okrężną drogą?
- Oczywiście, bo nie sztuką
jest pojechać na skróty 770 km
i nie widzieć nic po drodze. Chodziło o to, żeby jak najwięcej
skorzystać z polnych dróg i uroku polskiej wsi. W tym roku zaplanowaliśmy odwrotną trasę.
1 czerwca wyjeżdżamy z Krynicy Morskiej, a 11 czerwca serdecznie zapraszam na powitanie
naszej grupy. Mam nadzieję, że
w pełnym składzie, mniej więcej 20 rowerzystów, dotrzemy tu
ok. godz. 15.

7

że szukamy osób zaprawionych,
które mają dobrą kondycję,
a z tego względu, że nie mamy ze
sobą zaplecza medycznego, które by zapewniło ochronę. Jedziemy każdy na swoją odpowiedzialność. Spędzenie 11 dni w siodełku
od rana do wieczora, nie jest łatwą rzeczą, aczkolwiek pozostają
wspaniałe wspomnienia i na pewno przygoda życia.
- Rozmawiamy w Pijalni Głównej, lubisz ten charakterystyczny zapach?
- Jak najbardziej! Pijalnia zawsze była miejscem wytchnienia, czy to w okresie letnim, żeby
w cieniu się schronić, czy też
w zimie, żeby tu się zagrzać. Po
modernizacji Pijalnia wygląda
ekskluzywnie, nie kojarzy się już
z tą sprzed 15-20 lat, tętni życiem.
To wspaniałe miejsce, które na
pewno na mapie atrakcji krynickich warto zobaczyć.
- To Zuber tak pachnie?
- Ja jako kryniczanin już tego
nie czuję, my te zapachy wyssaliśmy z mlekiem matki.

- Chętni mogą jeszcze dołączyć?
- Oczywiście, najlepiej zgłosić się do KOT. Nie ukrywamy,

ROZMAWIAŁ
WOJCIECH MOLENDOWICZ
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Imperialne ciągoty wójta Stawiarskiego
Jerzy Wideł
Z kapelusza

G

minę swoją widzę ogromną
od morza do morza, a skoro na Sądecczyźnie nie ma
morza z prawdziwego zdarzenia to
niech nim będzie lokalne Jezioro
Rożnowskie - zda się myśleć od czasu do czasu wójt Chełmca Bernard
Stawiarski. Człowiek mający sto pomysłów na godzinę.
Asumpt do takich porannych
rozważań dostarczają mu niektórzy mieszkańcy królewskiego grodu Nowego Sącza. Wójt Stawiarski
nie omieszkuje przy takich okazjach
przypiec prezydentowi Ryszardowi
Nowakowi. Nie od dziś zresztą.
Początkowo miała to być kolejna dziennikarska sensacja, niby na
początku roku pojawiły się informacje, jakoby część dzielnicy Piątkowa zapałała miłością do wiejskiej
gminy Chełmiec. A oto stało się faktem, że 100 mieszkańców dzielnicy
Piątkowa oficjalnie zgłosiło akces
REKLAMA

do Chełmca i chcą ze swojej miejskości zrezygnować na rzecz wiejskości. Co oczywiście ujmy im nie
przynosi, bo widzą same korzyści.
Przede wszystkim w infrastrukturze komunalnej. W wystosowanym
piśmie do Urzędu Gminy w Chełmcu podnoszą, że nie mają bezpiecznych chodników, kanalizacji, wodociągów a tuż za miedzą w wiejskiej
Piątkowej jej mieszkańcy opływają w te cywilizacyjne luksusy. Można zrozumieć rozgoryczenie miejskich piątkowian, bo rzeczywiście
od wielu, wielu lat starają się choćby
o bezpieczne balustrady przy drodze leżącej tuż przy potoku. Problem
nierozwiązywalny od lat i aż dziwi,
gdzie do tej pory byli miejscy radni piątkowscy na czele z długoletnią
radną Teresą Krzak. Teraz mieszkańcy dzielnicy liczą, że jednym pociągnięciem pióra ich zbawcą stanie się
wójt Stawiarski nie zaś mieszczanin
Ryszard Nowak.
Tak przy okazji warto przypomnieć historię bezsensownego podziału administracyjnego wprowadzonego w 1975 r., kiedy Nowy Sącz
stał się stolicą województwa. Otóż
zanim to nastąpiło Piątkowa była samodzielnym bytem administracyjnym ze swoją Gromadzką Radą Narodową, która, żeby było śmieszniej,

miała swoją siedzibę w Nowym Sączu przy ul. Kilińskiego. Nabierając prestiżu stolicy województwa
ówcześni urzędnicy województwa krakowskiego przeprowadzili,
oczywiście bez konsultacji społecznych, nowy podział administracyjny miasta, by stolica Nowy Sącz miała przyzwoitą liczbę ludności. Tak
więc miasto urosło do dzisiejszych
ponad 80 tys. mieszkańców, m.in.
przez przyłączenie do niego części
Piątkowej, Naściszowej, Zabełcza,
Poręby Małej. Chełmcowi przypadła w udziale część Piątkowej i kuriozalny Kunów, który jest enklawą
w Nowym Sączu.
W tamtych czasach nikt się nad
tym poważniej nie zastanawiał, bo
i po co, a przecież miało to rozmaite
konsekwencje choćby komunikacyjne, czy obecnie związane z reformą oświatową. Wójt Stawiarski teraz żeruje na tych resentymentach
na złość prezydentowi Nowakowi.
Ale to nie koniec imperialnych
ciągot wójta. Bo w wyraźny sposób
pokpiwa sobie z Nowaka publicznie
mówiąc, że za Piątkową przyjdzie do
niego dzielnica Helena a nawet – klękajcie narody – dzielnica Wólki. Tak
to sobie uwidział w swoich wyobrażeniach Stawiarski, chociaż być może
nie zdaje sobie sprawy, że do finału

Wójt Stawiarski pręży muskuły,
bo ma kasę na różne, w tym
socjalne, wydatki. Tylko patrzeć
jak wybuduje nowy rynek
z ratuszem i przekształci wieś
w miasto Chełmiec
dla niego szczęśliwego jeszcze długa droga. No, chyba że partia wyda
takie polecenie i rząd na to pozwoli.
Tak na marginesie tej secesyjnej
piątkowskiej sprawy przychodzą na
myśl inne pomysły wójta Stawiarskiego, który kieruje jedną z najbardziej ludnych gmin wiejskich w kraju i cały czas liczba jej mieszkańców
rośnie - obecnie do blisko 26,5 tys.
Bogactwo gminy nie wynika z tego,
że jej część jest sypialnią Nowego Sącza, ale z faktu lokalizacji zakładów
produkcyjnych, choćby w Wielopolu, Wielogłowach, Chełmcu, Świniarsku, Starej Wsi. Wójt Stawiarski
pręży muskuły, bo ma kasę na różne,
w tym socjalne, wydatki. Tylko patrzeć jak wybuduje nowy rynek z ratuszem i przekształci wieś w miasto

Chełmiec. Tylko, czy zdąży z tym
wszystkim przed rewolucją samorządową naczelnika państwa Jarosława Kaczyńskiego? Czy zdąży spełnić obiecanki dane mieszkańcom
Piątkowej? Chyba, że obecny przewodniczący Rady Gminy Chełmiec
Józef Zygmunt zostanie wójtem po
reformie Kaczyńskiego i powoła Bernarda Stawiarskiego na swojego zastępcę? Wtedy prezydent Nowak już
mu nie będzie stał na przeszkodzie w
supermocarstwowych poczynaniach
i Nowy Sącz zostanie przyłączony do
Chełmca. Wszystko możliwe, ale nie
czas umierać. Tylko się cieszyć, że nie
jest nudno i się coś dzieje wokół nas.
A przecież to nie ostatnie niespodzianki w Chełmcu i naszym pięknym kraju.

FERIE'17
Wczoraj i dziś
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Jak kolej żelazna uczyniła z Krynicy europejski kurort
To, że w Krynicy tryskały źródła leczniczej wody, wiedziano od
wieków. Jednakże na dobrą sprawę
początki uzdrowiska należy łączyć
z sądeckim komisarzem powiatowym Styxem vov Saunbergenem,
który jako przedstawiciel władz cesarsko-królewskich Austro-Węgier
zwrócił uwagę na źródła wody mineralnej we wsi Krynica w 1784 r.
Pierwszą analizę chemiczną tych
wód przeprowadził profesor Bltazar
Hacquet z Uniwersytetu we Lwowie.
W 1793 r. Styx von Saunbergen wykupił od miejscowych chłopów ziemię ze źródłami i postawił pierwsze
zdrojowe budynki. Tę datę przyjmuje się formalnie jako początki uzdrowiska. Później wielcy ludzie, jak prof. Jozef August Schultes
z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof.
Józef Dietl z tego samego uniwersytetu, dr Michał Zieleniewski sprawili, że Krynica rozbudowywała się
z coraz większym rozmachem. Jednakże to kolej żelazna miała zdecydować o europejskim standardzie
uzdrowiska.

Wielka pompa na otwarcie
Zanim jednak ją wybudowano,
do Krynicy goście przyjeżdżali np.
z Krakowa regularnie kursującymi szybkimi powozami, zaś choćby
z Nowego Sącza - dorożkami. Zważywszy na stan dróg, podróże do
wód z pewnością były bardzo urozmaicone i pełne przygód.
Nowy Sącz od czasu zaboru austriackiego stawał się coraz bardziej
prowincjonalny, zubożały i bez perspektyw. Dlatego co światlejsi rajcy
miejscy wystosowali petycję do Najjaśniejszego Pana – cesarza Franciszka Józefa I o przyśpieszenie budowy
kolei, jako ostatniej szansy ratowania miasta.
Był styczeń 1873 r. W tym samym roku za sprawą polskich parlamentarzystów w Wiedniu (jakbyśmy
dzisiaj powiedzieli lobbystów) parlament austriacki uchwalił budowę
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Czyli opowieść nie tylko
o roku 1876 r.

tarnowsko-leluchowskiej linii kolejowej. Roboty rozpoczęto w lipcu
tego samego roku. Na początku ruszyła budowa tunelu w Żegiestowie.
Otwarcie linii kolejowej odbyło się
z wielką pompą 18 sierpnia 1876 r.
w 46. rocznicę urodzin cesarza Franciszka Józefa I. Specjalnie z tej okazji odegrano hymn cesarski „Boże
wspieraj, Boże ochroń naszego cesarza i nasz kraj”.

Złote czasy dla wozaków
Kraków, ba, Wiedeń stanęły
otworem przed Sądecczyzną. Kolej przybliżyła Krynicę do wielkiego
świata, który oddalony był zaledwie o 10 km, bo tyle wynosiła odległość Krynicy od Muszyny, gdzie
zaczęły dojeżdżać dalekobieżne pociągi. Kuracjusze mogli teraz korzystać z pociągów, a trasę z Muszyny do uzdrowiska przejeżdżali
powozami, dorożkami. Jakież to było
udogodnienie.
Jak odnotowały kroniki w 1880 r.
Krynica dysponowała 863 pokojami gościnnymi ze 100 łazienkami,

ale to wciąż było mało i goście wynajmować musieli chłopskie domy.
Prawdziwe złote czasy nastały dla
wozaków, właścicieli dorożek, którzy kursowali w sezonie letnim nawet kilkanaście razy dziennie z letnikami między Muszyną a Krynicą.
Jednak ponieśli całkowitą klęskę,
kiedy w 1911 r. kolej żelazna dotarła do Krynicy. Pierwotnie kursowało po kilka par pociągów, choć
w sezonie wypoczynkowym nawet
sześć skomunikowanych z pociągami dalekobieżnymi. W zimie kolej
nie funkcjonowała.

Warszawą, Lwowem, a w 1925 r.
z Łodzią, Poznaniem i Gdańskiem.
Władze Krynicy wciąż się domagały od władz kolejowych zwiększenia liczby wagonów bezpośrednich,
w tym sypialnych do największych
miast w Polsce.
Rozkwit ruchu pasażerskiego
sprawił, że w sierpniu 1933 r. oddano do użytku nowy dworzec kolejowy, który stoi po kilku remontach do dzisiaj. Niestety od paru lat
jest zamknięty. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że połączenie kolejowe Krynicy ze światem stało
się kołem zamachowym rozwoju
uzdrowiska, oczywiście obok decyzji władz Polski. W 1922 r. parlament
uchwalił ustawę o uzdrowiskach
i Krynica stała się uzdrowiskiem
państwowym. Przy poparciu finansowym rządu, dzięki władzom miejskim i prywatnemu kapitałowi w latach 20. i 30. nastąpił wielki boom
inwestycyjny. Powstały Nowe Łazienki Mineralne (1928), Sanatorium Lwigród (1928), Patria (1933),
skocznia narciarska i tor saneczkowy (1930), schronisko na Jaworzynie Krynickiej (1934), kolej szynowa na Górę Parkową (1937), Nowy
Dom Zdrojowy (1939). W 1931 r. rozegrano Mistrzostwa Świata w hokeju na lodzie.

Kolejowe koło zamachowe
Wszystko się miało zmienić po
odzyskaniu niepodległości, kiedy
uzdrowisko przejęły polskie władze
a dyrektorem Państwowego Zarządu
Zdrojowego został inż. Leon Nowotarski. Stale rosła frekwencja pasażerów na tej linii. Dość powiedzieć,
że w 1919 r. kasa biletowa w Krynicy sprzedała ponad 58 tys. biletów.
W 1922 r. Krynica miała bezpośrednie połączenie z Krakowem,
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Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka S.A. sprzeda do
rozbiórki budynek letniskowy położony w Krynicy-Zdroju
za lodowiskiem obok sankostrady na dz.116. Budynek
parterowy z poddaszem użytkowym, z płazów drewnianych
na fundamencie żwiro-betonowym o powierzchni zabudowy
40,73 m2. Oferty należy składać w siedzibie spółki - przy ulicy
Czarny Potok 75 do 15.03.2017.

Telefon kontaktowy: 603 635 176.
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McDonald's
w Nowym Sączu:
ul. Piłsudskiego 6
ul. Lwowska 80

Luxtorpedą do Krakowa
W 1933 r. Krynica nabyła prawa miejskie, co było niejako zwieńczeniem wielkiego sukcesu gospodarczego. O nim świadczy choćby
stale rosnąca liczba kuracjuszy.
W 1919 r. było ich 9660, a do sierpnia 1939 r. ponad 42 tysiące. Niemały udział w tym sukcesie należał do kolei żelaznej. Dominowali z
reguły w tych rankingach turystów

przybywających do Krynicy mieszkańcy Warszawy, którzy raczej do
uzdrowiska autobusami, czy prywatnymi samochodami rzadko
przyjeżdżali.
W letnim rozkładzie jazdy PKP
w 1939 r., a więc w przeddzień wybuchu wojny, Krynica miała bezpośrednie połączenia całych składów,
bądź kilku wagonów z Warszawą, Gdynią, Lwowem, Krakowem
a słynna Luxtorpeda, czyli wagon
motorowy, pokonywał trasę Kraków
– Krynica w 3 godziny 28 minut!
To były piękne lata dla Krynicy
i dla kolei.

Trzeba mieć mocne łokcie
W czasach nie tak odległych pociągi dalekobieżne również były podstawowym środkiem lokomocji dla
kuracjuszy korzystających z uroków
sądeckich uzdrowisk: Piwnicznej-Zdroju, Żegiestowa-Zdroju, Muszyny i Krynicy-Zdroju. Od kilkunastu
lat jednak rosła konkurencja autobusowa. Naród się bogacił i już nawet
maluch – Fiat 126 p stawał się lepszym
środkiem transportu do uzdrowiska
niźli pociąg. Podróż koleją z Warszawy niejednokrotnie przekraczała 12
godzin, nie mówiąc już o odległych
miastach. Na dodatek w czasach PRL
trzeba było mieć mocne łokcie, by dostać się do nocnych pociągów wyjeżdżających z Krynicy choćby do Warszawy, zwłaszcza pod koniec sierpnia,
bądź w okresach świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.
A teraz? Prawdę mówiąc kolej zupełnie się wycofała z obsługi nie tylko uzdrowisk, ale całej Sądecczyzny.
Pro forma pozostawiono jakieś kikuty połączeń, mimo że ludzie ostatnio
z kolei chcą coraz częściej korzystać.
JERZY WIDEŁ

Zdrowie

Krótsze kolejki do operacji
Rozmowa
ze SŁAWOMIREM
KMAKIEM –
dyrektorem
szpitala
w Krynicy-Zdroju
- Czy jest jakaś dolegliwość charakterystyczna dla Krynicy zimą?
- Myślę, że jest. Specyfika gminy uzdrowiskowej i sportów zimowych, które są tu dość powszechne,
powoduje, że akurat tych urazów
typowo narciarskich w tym okresie mamy dużo więcej.
- Zaczyna padać śnieg za oknem, dyrektor zwołuje odprawę i mówi: słuchajcie,
będziemy mieć więcej pacjentów.
- Musimy się przygotować
przede wszystkim na większą ilość urazów. Pracę szpitala
w miesiącach zimowych trzeba
przemodelować, bo urazów nie
jesteśmy w żaden sposób przewidzieć. Na pewno musimy mieć
w szpitalu trochę więcej rezerwy na urazy, a z tego się bierze
troszeczkę opóźnienie w zabiegach planowych. Często jest tak,
że pacjent czeka pół roku na zabieg i jeszcze kilka dodatkowych
dni musi poczekać.
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- Jaka to jest skala? Na
przestrzeni ostatnich
sezonów narciarskich
tych interwencji chirurgicznych związanych z uprawianiem
narciarstwa jest więcej czy mniej?
- Myślę, że mniej.
Może wynika to z większych umiejętności narciarskich. Spora cześć pacjentów,
po wcześniejszym zaopatrzeniu
w izbie przyjęć, pyta, czy z taką
kontuzją, nawet jeśli jest to złamanie, po jakimś zaopatrzeniu mogę
jechać i leczyć się w miejscu swojego zamieszkania. I sporo pacjentów decyduje się wtedy np. na
skrócenie pobytu w Krynicy, bo
już z uprawiania sportu zimowego nici, i wraca do swojego miejsca zamieszkania.
- Chirurgia urazowa siłą rzeczy stała się
specjalizacją krynickiego szpitala?
- Tak, to jest nasz najważniejszy oddział i najintensywniej się
w tym zakresie rozwijamy. To jest
taki rodzaj działalności, zwłaszcza
w zimie, kiedy te urazy nas zaskakują, w wielu przypadkach musimy ściągać dodatkowy sprzęt, instrumentarium do operacji, płytki
do zespoleń, które przez pozostałą cześć roku u nas nie występują.

Więc to są rzeczy, które nie są dla
nas standardowe.
- Turyści, kuracjusze potrafią Was każdego roku zaskakiwać swoimi potrzebami lekarskimi?
- Tak, ale czasami też decyzjami
o wcześniejszym wypisie, o wyjściu na własne żądanie. Pacjent jest
dla nas ciągłą zagadką, jeśli chodzi
o jego pomysły na sposób leczenia.
Zwłaszcza to wychodzi w przypadkach, gdy kontuzja, w rozumieniu
pacjenta, nie jest na tyle istotna,
żeby przebywać w szpitalu. Tymczasem dzień - dwa obserwacji dużo
nam dają, jeśli chodzi o bezpieczeństwo pacjenta.
- Sezon narciarski trwa kilka miesięcy.
Szpital funkcjonuje cały rok i musi myśleć nie tylko o tych, którzy tutaj przyjeżdżają na ferie, ale też o mieszkańcach regionu.
- Zabiegi planowe, które mamy,
najczęściej dotyczą mieszkańców
Sądecczyzny. Ci pacjenci czekają
u nas w kolejkach do zabiegów planowych. Zima to taki okres, kiedy
czas wyczekiwania na zabieg niestety się u nas wydłuża. Przykładowo podam, czasami w miesiącach letnich sto procent zabiegów
jest planowych, czyli jest to pięć
zabiegów ortopedycznych, które robimy na bloku operacyjnym
w ciągu dnia. W zimie z tego planu

FERIE'17

dziennego wychodzi czasem zero,
bo są urazy, więc siłą rzeczy kolejka się przesuwa.
- Inwestycje to ważny element funkcjonowania krynickiego szpitala. Ten szpital
ciągle się zmienia i zmieniać się będzie
także w najbliższym czasie?
- Dzisiaj to najważniejsza rzecz,
którą musimy zrobić, poza leczeniem
pacjentów. Koniec roku, program dostosowawczy i olbrzymi wysiłek powiatu sądeckiego, bo szpital sam jako
podmiot leczniczy nie byłby w stanie
ani dzisiaj, ani za pięć lat, wytrzymać
takiego wysiłku inwestycyjnego, jaki
dziś został podjęty przez Zarząd i Radę
Powiatu Sądeckiego. To 20,5 mln do
zainwestowania do końca tego roku,
oparte o dużą inżynierię finansową.
Jest cała seria zakładek, wniosków,
które mamy poskładanych, jeszcze
nie wiemy, czy zostaną zaakceptowane, a jeśli tak, to kiedy. Więc myślę, że ta kadencja Rady Powiatu przez
lata będzie wspominana jako kadencja
poświęcona służbie zdrowia. Ale to też
jest inwestycja na dziesiątki lat. Niedługo, jeśli chodzi o tę przestrzeń lokalową, nie będziemy musieć nic robić. Myślę, że blok operacyjny, który
budujemy, być może w troszkę droższej technologii niż tradycyjna, czyli ze stali nierdzewnej, to jest rzecz,
w którą przez 30-40 lat nie trzeba będzie inwestować żadnych pieniędzy
w utrzymanie i remont.
- Zwiększą się dzięki temu także możliwości szpitala, np. pod względem ilości przyjmowanych pacjentów?
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- Dojdzie nam jedna sala operacyjna, więc to, co dzisiaj jest
dla nas największym kłopotem,
bo nie ukrywam, że blok operacyjny to jest takie serce, które przynosi szpitalowi pieniądze. Większość procedur zabiegowych jest
jeszcze zupełnie nieźle wycenione i to utrzymuje pozostałą część
szpitala. Tylko pytanie, czy płatnik
publiczny, czy NFZ czy jakiś inny
podmiot, który przejmie te zadania
od przyszłego roku, będzie chciał
za tę działalność, którą prowadzimy, zapłacić. To jest problem, który podnosimy od wielu lat i który
pewnie będzie w przyszłości problemem dla wielu podmiotów leczniczych w Polsce.
- Dla pacjenta najważniejszy jest komunikat: kolejki będą krótsze, szybciej będzie się można dostać na operację. To
już niebawem?
- Myślę, że tak. I też szersze będzie spektrum tych operacji, bo
myślę, że będziemy mogli zrobić
więcej endoprotez, więcej zabiegów
na kręgosłup. Natomiast pytanie
jest ciągle o sposób finansowania tej
zwiększonej ilości zabiegów. My nie
jesteśmy na tyle bogatym podmiotem, żeby robić duże nadwykonania i potem czekać kilka miesięcy,
w jakiej wysokości nadwykonania
zostaną przez płatnika publicznego pokryte. To jest tak naprawdę
główne wąskie gardło, jeśli chodzi
o szpital krynicki.
ROZMAWIAŁ: (W)
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Sprzęt z najwyższej półki

FOT. AGNIESZKA MAŁECKA

Blisko trzy czwarte osób chorujących na nowotwory można trwale wyleczyć. O tym, że warto się badać, przekonuje kierownik
Pracowni Endoskopowej w Szpitalu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, dr. n. med. Wojciech Milanowski,
specjalista Chirurgii Onkologicznej i Chirurgii Ogólnej.

- Pracownia endoskopowa w nowosądeckim szpitalu została wyposażona w sprzęt najwyższej klasy. Co się tu dokładnie znajduje?
- W ramach Funduszy Norweskich wyposażono nas w sprzęt
endoskopowy najnowszej generacji. W sumie są to trzy tory wizyjne, zestaw endoskopów do
diagnostyki i zabiegów w zakresie przewodu pokarmowego, tj.
do gastroskopii diagnostycznej
i zabiegowej, kolonoskopii i ERCP,
czyli do badań dróg żółciowych.
Mamy również aparaturę do badań bronchoskopowych, polegających na wziernikowaniu dróg
oddechowych.
- Na ogół wiemy na czym polega
gastroskopia i kolonoskopia, ale
opowiedzmy o nich pokrótce. Jakie są korzyści z przeprowadzania
takich badań?
- Gastroskopia służy do diagnostyki chorób górnego odcinka przewodu pokarmowego:
przełyku, żołądka, dwunastnicy.
Sprzęt, który posiadamy, daje
nam możliwość diagnozowania, dokładnej wizualizacji i oceny zmian, które wskutek choroby
powstają w żołądku, w dwunastnicy i w przełyku. Możemy także
pobierać biopsję do badania histopatologicznego. Możemy wykonywać zabiegi endoskopowe
- usuwania zmian łagodnych,
ewentualnie zabiegów paliatywnych w nowotworach przewodu pokarmowego, które tego
wymagają.
- Z zabiegami paliatywnymi mamy
do czynienia, gdy pacjenta wyleczyć się już nie da…
- To zabiegi poprawiające choremu komfort życia. We współczesnej onkologii leczymy nie tylko pacjentów rokujących pełne
wyleczenie. Coraz większy nacisk kładziony jest na leczenie paliatywne mające na celu poprawę
komfortu i niwelowanie skutków
choroby nowotworowej, co niejednokrotnie wydłuża pacjentom
życie.

- Kolonoskopia też pozwala na wykrycie zmian nowotworowych.
- Oczywiście. Badania kolonoskopowe to badania okrężnicy i odbytnicy. Możemy wykonywać badania diagnostyczne,
podobnie jak w przypadku gastroskopii pobrać biopsję do dalszych analiz, wykonywać zabiegi
endoskopowe. Mamy możliwość
usuwania polipów jelita grubego,
rozległych gruczolaków – bez
konieczności otwierania jamy
brzusznej i wycinania fragmentów jelita; są to tzw. zabiegi małoinwazyjne będące mniejszym obciążeniem dla pacjenta. Nie mniej
ważna jest diagnostyka nowotworów złośliwych jelita grubego.
Zabiegi paliatywne w nieoperacyjnych nowotworach jelita grubego
również są wykonywane.
- A do czego służy wymieniony
przez Pana sprzęt ERCP?
- Do endoskopowej wstecznej cholangipankreatografii - badania dróg żółciowych. Wykorzystujemy sprzęt endoskopowy do
kontrastowania dróg żółciowych,
które widzimy pod skopią rentgenowską. W trakcie tej procedury
nie tylko diagnozujemy patologie
w zakresie dróg żółciowych, ale
wykonujemy też zabiegi endoskopowe na drogach żółciowych.
- Tak nowocześnie wyposażona
pracowania medyczna na pewno
znacznie poprawiła standard Państwa codziennej pracy.
- Wreszcie mamy pracownię wykonującą badania dla pacjentów hospitalizowanych na
wszystkich oddziałach. Przed zakupami z Funduszy Norweskich
mieliśmy znacznie mniej sprzętu. Teraz jesteśmy w stanie przebadać większą ilość pacjentów.
Sprzęt możemy wykorzystać nie
tylko do diagnostyki w pionie onkologicznym. Wykonujemy również procedury diagnostyczne
i lecznicze dla pozostałych pacjentów szpitala, głównie Oddziałów Chorób Wewnętrznych i Chirurgii Ogólnej.

- A pacjenci w Nowym Sączu chcą
się badać?
- W ramach Funduszy Norweskich wykonywane były badania
przesiewowe dla chętnych osób
z terenu Sądecczyzny. Pacjenci zgłosili się do badań bardzo
szybko. Zrobiliśmy łącznie 500
gastroskopii i 600 kolonoskopii.
Gdybyśmy mieli drugie tyle zakontraktowanych badań, chorzy
chcący skorzystać z tego typu
diagnostyki bez wątpienia jeszcze by się znaleźli. Na naszym terenie dostępność diagnostycznej
endoskopii jest bardzo słaba. Pacjentom trudno się badać ambulatoryjnie, czyli nie przebywając
w szpitalu. Terminy badań są
poza tym odległe.
- Jak długo trzeba czekać?
- Nasza pracownia nie ma
jeszcze kontraktu z Narodowym
Funduszem Zdrowia na badania
w trybie ambulatoryjnym. W pracowniach posiadających taki kontrakt, trzeba czekać pięć, sześć
miesięcy. Dla pacjenta, u którego pojawią się objawy nowotworu przewodu pokarmowego, znaczenie ma każdy miesiąc.
- Ważne jest, aby pacjenci się tych
badań nie bali, mimo, że do najprzyjemniejszych one nie należą…
- Istotnie. W społeczeństwie
jest bardzo duża obawa przed
wykonywaniem zarówno gastroskopii, jak i kolonoskopii. Oczywiście nie są to badania przyjemne. Jednak współczesny sprzęt
i technika pozwala na to, żeby badanie było przeprowadzone w
cywilizowany sposób. U zdecydowanej większości pacjentów
badanie gastro i kolonoskopowe
można wykonać bez znieczulenia. Pacjenci obawiają się bólu
szczególnie przed kolonoskopią.
Tak naprawdę środek przeciwbólowy zażyty doustnie na godzinę lub dwie przed badaniem wystarcza, aby ją przeprowadzić.
Fakt dotykania jelita czy żołądka
jest dla pacjenta nieodczuwalny,
niebolesny.

- W tym badaniu w ogóle nie ma
zatem bólu?
- To, co może sprawiać dyskomfort, czy ból, to moment,
kiedy napina się tkanka. Zwłaszcza, że do wykonania badania
endoskopowego konieczne jest
wdmuchiwanie powietrza do żołądka, czy jelita - wtedy czuć kolkę. I teraz dużo zależy od odczucia bólu. Dla jednych jest to
bolesne, dla drugich jest to tylko kolka, dla trzecich wzdęcie.
To bardzo subiektywna sprawa.
95 procent pacjentów nie wymaga silniejszych środków przeciwbólowych niż pyralgina czy
paracetamol.
- Na pewno jednak to uczucie bólu
potęguje strach.
- Strach i atmosfera, w jakiej
odbywa się badanie. Kolosalne znaczenie dla jego przebiegu ma podejście lekarza i pielęgniarki. Badanie nie powinno
być wykonywane w pośpiechu.
Pacjenci obawiają się czasu badania, którego zresztą nie jesteśmy w stanie określić. Mamy dotrzeć do początku jelita, tj. kątnicy
i ocenić jelito wyprowadzając
aparat. Są pacjenci, w których
czas wprowadzania aparatu zajmuje nie więcej niż trzy, cztery minuty. Potem sześć minut
trwa usunięcie aparatu z pełną oceną błony śluzowej jelita.
Łączny czas badania zamyka się

w dziesięciu minutach. Wszystko zależy od współpracy, odczuć i dolegliwości zgłaszanych
w trakcie badania przez pacjenta, czasem od przebytych wcześniej zabiegów operacyjnych, od
warunków anatomicznych. Niekiedy trzeba poświęcić więcej
czasu, żeby dokładniej coś zobaczyć, czy delikatniej zrobić badanie, aby nie sprawić bólu.
- Mimo to nie da się chyba całkiem wyeliminować obaw zarówno przed samym badaniem, jak
i przed leczeniem.
- Niestety. Niedawno operowałem pacjenta, który przez ponad rok chodził z ewidentnymi
objawami sugerującymi nowotwór jelita grubego. Rok temu
został skierowany na badanie
kolonoskopowe i zwyczajnie na
nie nie poszedł. Panicznie się
bał. Jego własna siostra nastraszyła go, mówiła, że badaniu
będzie towarzyszył nie wiadomo jaki ból. Teraz całe leczenie
pacjenta jest w zasadzie leczeniem paliatywnym. Chory nie rokuje szans na pełne wyleczenie.
Wszyscy narzekamy na odległe terminy badań, choć niejednokrotnie za największą zwłokę w rozpoczęciu diagnostyki
odpowiada sam chory. Zatem
nie lekceważmy objawów i badajmy się.
Rozmawiała
Agnieszka Małecka

Od dziś również na naszym portalu dts24.pl serdecznie witać będziemy najmłodszych obywateli naszego miasta i regionu przychodzących
na świat w sądeckim szpitalu.
Nasi najmłodsi Czytelnicy (oczywiście na razie w wersji poczytaj mi
mamo!) zaprezentują się nam nie tylko na zdjęciu, ale również w krótkim powitaniu najpiękniejszego ze światów. Oczywiście w tej sytuacji
trudno być długo najmłodszym, skoro każdego dnia pojawiają się jeszcze młodsi Czytelnicy DTS i dts24! Codziennie na dts24.pl obserwuj
naszych najmłodszych!
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DOKOŃCZENIE ZE STRONY 3
- Ten dym najbardziej nas niepokoi…
- Bo cząstki pyłu zawieszonego
pm10, pm2,5, benzopiren, to są substancje lotne i palne. Gdybyśmy masowo zmienili styl naszego palenia
w piecach, one by zginęły w palenisku i na dach nie wyszły, oddychalibyśmy dużo lepszym powietrzem.
To jest kwestia dowiedziona i dotyczy tzw. odgórnego spalania i spalania krokowego. Polecam tu np. portal
czysteogrzewanie.pl. Da się to zrobić – wbrew temu, co mówią ludzie
z alertów smogowych - w piecach,
których używa większość z nas. Właśnie widziałem film instruktażowy
z Podhala, gdzie postawiono obok siebie dwa piecyki. W jednym tradycyjnie położono na dole drewno, na górze
węgiel, w drugim odwrotnie: węgiel,
drewno i rozpałka od góry. Z tego
pierwszego idą kłęby czarnego dymu,
z drugiego dymek delikatny jak z grilla. Wielu użytkowników tradycyjnych
pieców węglowych powtarza ten sam
prosty błąd.
- No więc, kto truje Nowy Sącz?
- Mnóstwo osób, ale wróćmy jeszcze do wspomnianej strony internetowej. Bardzo często pojawia się
tam zdjęcie pewnego budynku na ul.
Lwowskiej. Znam ten dom dobrze. Jesteśmy tam około sześciu razy w roku
i czyścimy komin. Ci ludzie palą węglem i drewnem dobrej jakości, jakie kupuje się w składzie opałowym.
Niestety piec kaflowy – a z takim tu
mamy do czynienia - ma taką, a nie
inną konstrukcję i kiedy dorzuci się
węgla na rozgrzane drewno, wydobywają się kłęby czarnego dymu, jakie
widzimy na zdjęciu w internecie. Denerwuje mnie taka nagonka na ludzi,
którzy zachowują się pod tym względem bardzo uczciwie. Niech ludzie
palą węglem, ale może trzeba ich nauczyć palić efektywnie i ekologicznie.
- Chce Pan zaproponować kurs świadomego palenia dla wszystkich sądeczan używających pieców węglowych?
- Takie pokazy organizuje „Rybnik
bez dymu”, „Podhale bez dymu”, na
Śląsku ktoś organizuje podobne akcje. Najprościej jest powiedzieć – nie
możecie palić węglem, trudniej jest
edukować. Już się zastanawiam, co
się stanie, kiedy uprawomocni się
małopolska uchwała antysmogowa.
Jak ogrzejemy mieszkania w części sądeckich kamienic? Nikt na to
nie potrafi odpowiedzieć, bo są takie rejony miasta, gdzie nie ma gazu,
nie docierają tam instalacje MPEC.
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Ludzie palą piecami kaflowymi, które dymią.
- I kopcą.
- Kopcą. Ale co mamy zrobić? Wyrzucić im te wszystkie urządzenia
i nich grzeją prądem?
- Ustawa antysmogowa będzie niemożliwa do realizacji?
- Zadałbym raczej pytanie: skąd
wziąć pieniądze na jej realizację? Wyobraźmy sobie, że jakąś kamienicą zarządza miasto, ale nie ma ona
właściciela. Kto ma zainwestować
w taką kamienicę i wymianę pieców?
Co ci ludzie zrobią, skoro to nie są ich
mieszkania, kamienica nie jest miejska
i miasto nie zainwestuje w wymiany?
Uczciwie dodajmy, że miasto w swoich zasobach zrobiło bardzo dużo.
Wszystkie kamienice gdzie mieszczą
się urzędy, szkoły, przedszkola, zostały przełączone na sieci gazowe albo
przyłączone do MPEC. Podobnie jest
z kamienicami należącymi do miasta.
- Smog to problem ostatnich lat?
- Nie, kiedyś było zdecydowanie
gorzej. Mój tato pracuje 56 lat w zawodzie, ja 19. Od około 20 lat ilość pieców na paliwo stałe w centrum Nowego Sącza zmniejszyła się o 90 procent!
20 lat temu nie było fizycznej możliwości, żeby w ciągu jednego dnia wybrać
sadzę z wszystkich kominów wokół
Rynku. Dzisiaj to się robi bez problemu,
bo tych palenisk jest może już tylko
dziesięć. Osobiście pamiętam jak dymił Ratusz, policja na Dunajewskiego
i Szwedzkiej, Poczta, przychodnia na
Kazimierza Wielkiego. Wszystkie kominy dymiły tu jak gigantyczny transatlantyk. Co się od tego czasu zmieniło? Głównie dwie rzeczy – technologia
pomiarów zanieczyszczeń, która dzisiaj bije na alarm i najnowsze systemy
informacyjne nagłaśniające problem
na bieżąco i w sposób – czasami - dowolny. Dwadzieścia lat temu z pewnością powietrze w Nowym Sączu było
gorsze, tylko nikt o tym nie mówił
i nikt się nim specjalnie nie przejmował. Zmieniły się technologie grzewcze, systematycznie znikają stare kominy, ale jednocześnie zapominamy,
że kiedyś jeden samochód przypadał
na 2-3 rodziny, a dzisiaj jedna rodzina ma 2-3 samochody. Pamiętajmy
też o położeniu Nowego Sącza. Choćby w mieście nie kopcił już żaden komin, kanały przewiewne Kotliny Sądeckiej przyniosą tu zanieczyszczenia
z całej okolicy i z tym nic nie będziemy
mogli zrobić.
ROZMAWIAŁ
WOJCIECH MOLENDOWICZ

REKLAMA

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Krynicy-Zdroju zaprasza na
ślizgawki w okresie ferii zimowych
na lodowiska w Krynicy-Zdroju, Tyliczu,
Mochnaczce Wyżnej oraz Czarnym Potoku.
Na miejscu czynne wypożyczalnie łyżew.
Informacje pod numerem telefonu 18 472 38 24.
Zapraszamy

Sport
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Justyna Kowalczyk wróciła na szczyt

Było to jubileuszowe 50. zwycięstwo polskiej zawodniczki w Pucharze
Świata. To świetny prognostyk przed
Mistrzostwami Świata, które odbędą
się już za niespełna miesiąc.
Justyna Kowalczyk na zwycięstwo w Pucharze Świata czekała od
2014 roku. Wówczas 19 stycznia, czyli
w dniu swoich 31. urodzin, okazała się
najlepsza w biegu na dystansie 10 km
stylem klasycznym. Zwycięstwo to
smakowało wyjątkowo, bo osiągnięte
przed własną publicznością, w Szklarskiej Porębie. Nikt się jednak nie spodziewał, że multimedalistka olimpijska
i mistrzyni świata na kolejne zwycięstwo w Pucharze Świata czekać będzie
3 lata. Ten czas dla mistrzyni z Kasiny Wielkiej był bardzo trudny, jednak
dzielnie walczyła nie tylko na arenach
sportowych, musiała uporządkować
również ważne sprawy w swoim życiu prywatnym.

Zaczęło się od złamanej stopy
Po zwycięstwie w Szklarskiej Porębie wszyscy oczekiwali, że Justyna
Kowalczyk przywiezie medale z Zimowych Igrzysk Olimpijskich, które
miały się odbyć w Soczi (Rosja). Jednak po sukcesie w Szklarskiej Porębie,
świętując swoje 31. urodziny mieszkanka Kasiny Wielkiej spotkała się ze
swoimi znajomymi. Wówczas przypadkowo uderzyła stopą w nogę od
stołu. Efekt? Wielowarstwowe złamanie lewej stopy. Z tak poważną kontuzją zdecydowała się wystartować
w Soczi na olimpijskich trasach. Początkowo spisywała się poniżej oczekiwań, spadła na nią spora krytyka,
bo opinia publiczna nie została poinformowana z jak poważną kontuzją się
boryka. Kowalczyk o złamaniu stopy
opowiedziała przed biegiem na 10 km
techniką klasyczną. Wystartowała z
wielkim bólem i… zdobyła olimpijskie
REKLAMA

FOT. ARCH. JUSTYNA KOWALCZYK (FACEBOOK)

Po trzech latach oczekiwań Justyna Kowalczyk wygrała zawody Pucharu Świata,
które odbyły się w Pjongczang (Korea Południowa). Zawodniczka pochodząca z Kasiny Wielkiej okazała się najlepsza w biegu łączonym (7,5 km stylem klasycznym
i 7,5 km stylem dowolnym). Przez ostatnie lata walczyła nie tylko z rywalkami, ale
także z… depresją.

złoto. Był to piąty medal olimpijski
w sportowej karierze mieszkanki Kasiny Wielkiej, w tym drugi złoty. Po
Igrzyskach Olimpijskich Justyna Kowalczyk zrezygnowała z dalszych startów w końcówce sezonu.

Poronienie i depresja
Jednak wkrótce o królowej polskich
nart znowu zrobiło się bardzo głośno.
W czerwcu 2014 roku polskie a także
zagraniczne media obiegły informacje z prywatnego życia Justyny Kowalczyk. Utytułowana biegaczka zdecydowała się podzielić z opinią publiczną
faktami na temat życiowego dramatu i stanów depresyjnych jakie przechodziła. Wyznała, że rok wcześniej
była w ciąży i poroniła. Zwierzenie Justyny Kowalczyk poruszyło całe środowisko sportowe w Polsce. Stało się
również ważnym tematem pozasportowym, szeroko komentowanym również m.in. w Norwegii.
We wrześniu 2014 roku Kowalczyk
obroniła pracę doktorską. „Struktura
i wielkość obciążeń treningowych biegaczek narciarskich na tle ewolucji stosowanej techniki biegu" - taki właśnie
tytuł nosiła praca naukowa mistrzyni olimpijskiej.
W kolejnym sezonie 2014/2015 kilka razy stawała na podium Pucharu
Świata, ale nie potrafiła wygrać żadnego z nich. W 2015 roku na Mistrzostwach Świata w Falun Justyna Kowalczyk wspólnie z Sylwią Jaśkowiec
zdobyła brązowy medal w sprincie
drużynowym stylem dowolnym. Był

to pierwszy historyczny medal w konkurencji drużynowej w biegach narciarskich na Mistrzostwach Świata.
Miniony sezon był znacznie słabszy
i Kowalczyk zakończyła go na szesnastym miejscu w klasyfikacji generalnej
Pucharu Świata.
Obecny sezon rozpoczęła przeciętnie. W grudniu i styczniu w ogóle nie
startowała w Pucharze Świata, skupiając się na treningach i startach w zawodach niższej kategorii.

Pięćdziesiąte ma smak pierwszego
W Pjongczang, podczas próby olimpijskiej pokazała, że wraca do rywalizacji na najwyższym poziomie. Najpierw Justyna Kowalczyk wzięła udział
w rywalizacji sprinterek, dotarła aż do
finału, zdobywając czwarte miejsce.
W kolejnym dniu, w biegu łączonym
okazała się najlepsza. Polska zawodniczka po 2,5 kilometra rywalizacji
miała już ponad 17 sekund przewagi.
Na półmetku walki klasykiem miała
niemal pół minuty zapasu i przyspieszała. Na stadion w Pjongczang Justyna Kowalczyk wpadła z 55 sekundami
przewagi, szybko zmieniła narty i ruszyła na drugie 7,5 kilometra rywalizacji. Trzy kilometry przed metą Justyna Kowalczyk utrzymywała przewagę
minuty i dwóch sekund. Polka wyprzedziła Amerykankę Elisabeth Stephen o 56 sekund i Japonkę Masako Ishidę o 1:14.8. Wprawdzie w Korei
Południowej nie startowała czołówka
biegaczek ze stawki Pucharu Świata,
z Norweżkami, Szwedkami i Finkami
na czele, ale przewaga osiągnięta przez
Justynę Kowalczyk robi wrażenie i forma mieszkanki Kasiny Wielkiej została dostrzeżona również w zagranicznych mediach.
- Trzeba było w końcu ze statystykami zrobić porządek – podkreśliła na Facebooku Justyna Kowalczyk.
-Jaksmakujepięćdziesiątezwycięstwo
w Pucharze Świata? Podobnie jak
pierwsze. Cieszy klasyk! Cieszy
Pjongczang! Do pobiegania za rok.
Jeszcze w tym sezonie przed Justyną Kowalczyk wielkie wyzwanie. Na
przełomie lutego i marca w Lahti (Finalndia) odbędą się Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym.
JACEK BUGAJSKI

ZABAWKI NIE DLA DZIECI

Niedawno do Muzeum Zabawek w Krynicy weszła matka z córką. Matka miała
105 lat, jej dziecko 80.
- Wśród dawnych zabawek najlepiej czują się dorośli – przekonuje współwłaściciel muzeum Daniel Zasada.
Zobacz nagranie rozmowy na:

www.dts24.pl

Przezwyciężać bariery i stereotypy
Rozmowa z MARTĄ MORDARSKĄ,
dyrektorem Wojewódzkiego
Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
- Kiedy umawialiśmy się na
tę rozmowę, nie wiedzieliśmy,
że Pani wywiad udzielony w radiu
RDN w Nowym Sączu wywoła burzę.
Czy może tylko lekkie zamieszanie? Urząd
Miasta Nowego Sącza wystosował nawet
specjalne oświadczenie. Miała Pani powiedzieć w tym programie, że „Nowy Sącz
od 2014 roku nie korzysta z możliwości
aplikowania o dotacje na likwidacje barier
w przestrzeni publicznej". To bardzo oburzyło Urząd Miasta.
- Nie rozumiem w ogóle, skąd ten
poziom emocji. Program zrównywania różnic między regionami, który jest dedykowany powiatom, został
w bardzo wyeskalowany sposób zinterpretowany przez władze miasta.
Jestem zdumiona. Prawda jest taka,
że rzeczywiście Nowy Sącz do tego
programu od wielu lat nie aplikuje.

Są samorządy, które to robią
skutecznie i uważają, że te
środki są pomocne. Należałoby pamiętać, że to są
środki dodatkowe. Każdy samorząd powiatowy korzysta z kwoty, która corocznie jest rozdzielana
decyzją Rady Powiatu, w tym
wypadku Rady Miasta Nowego Sącza.
Jest to wynik algorytmu, wyliczanego
z ilości osób niepełnosprawnych, ilości mieszkańców, ilości warsztatów
terapii zajęciowej. W ramach zadań
własnych powiatu, każdy powiat jest
zobligowany do realizacji tych zadań,
w tym również likwidacji barier. Rozumie to znakomita część samorządów.
- A Nowy Sącz? Cytat z prezydenta Ryszarda
Nowaka: „w latach 2014 - 2016 Urząd Miasta Nowego Sącza ze środków PFRON zrealizował 173 umowy z mieszkańcami miasta na likwidację barier na łączną kwotę
568 tysięcy”.
- No i pewnie jest to prawdą, bo to
są te środki algorytmowe.
(WM)

Przeczytaj całą rozmowę na:

www.dts24.pl

FOT. Z ARCH M. MORDARSKIEJ
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Ty też możesz pomóc
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Marcin z Mogilna w styczniu tego
roku przystąpił do pierwszej komunii. Niedługo będzie obchodził
ósme urodziny. Ma za sobą niespełna osiem lat życia, a już po raz trzeci walczy o życie. Walczy dla mamy
– pani Basi, żeby wreszcie nie musiała się martwić. Pociesza ją: nie bój
się, ja się nie poddam. Uśmiecha się
mimo bólu...
Dokładnie rok temu - w lutym
2016. tysiące ludzi wzruszonych
losem chłopca rejestrowało się
w bazie dawców szpiku. Każdy
z nadzieją, że może właśnie on okaże się genetycznym bliźniakiem
chorego na białaczkę Marcinka.
Bliźniak znalazł się. Przeszczep,
który przeprowadzono wiosną,
pozwolił małemu wojownikowi
odetchnąć przez kilka miesięcy.
Zimą, tuż przed świętami Bożego Narodzenia, okazało się, że
choroba wróciła. Wigilię Marcin
spędził w szpitalu. Z mamą, tatą
i ukochanym bratem.
- Nieważne gdzie, ważne, że
razem - mówi pani Barbara.
Były pierożki, rybka, barszczyk. I była chemia.
W ostatnich dniach stycznia
chłopiec przyjął drugi - dziesięciodniowy cykl chemioterapii.
REKLAMA

- Boli buzia i wyniki morfologii
są niskie, ale Marcin jest szczęśliwy, bo jego braciszek przyjechał
i pani doktor pozwoliła na odwiedziny. Bracia bardzo za sobą tęsknią. Wystarczy, że na chwilę
się zobaczą, a Marcinowi od razu
wraca uśmiech. Trzymajcie mocno kciuki. Dziękuję za wsparcie modlitewne. Dziękuję, że jesteście – uśmiecha się wzruszona
pani Basia.
Jej syn zachorował w 2014 roku.
Z pierwszego pojedynku z białaczką wyszedł zwycięsko dzięki Bogu
i dzięki intensywnej chemioterapii. Gdy po pewnym czasie okazało
się, że choroba powróciła, wiadomo już było, że ani kolejna chemia,
ani wytrwałość Marcina nie wystarczą. Potrzebny był szpik zdrowego człowieka. Tym razem również się udało.
Trzeci pojedynek właśnie trwa.
Nie wiadomo jeszcze, jaką strategię
przyjmą lekarze po kolejnej dawce chemii, ale pewne jest, że każdy może już dziś dodać mocy dzielnemu Marcinowi.
Są na to dwa sposoby. Nowosądecki Klub Aktywnych Mam ogłosił akcję wysyłania urodzinowych
kartek pocztowych do walczącego
o życie chłopca. Można je przysyłać

FOT. Z ARCH. MARCINA ROLI

On nigdy się nie podda

na adres klubu (ul. Nawojowska 17
a 33-300 Nowy Sącz). Marcinek
urodziny ma 12 lutego, więc żeby
kartki dotarły na czas do szpitala
w Krakowie, organizatorzy proszą
o ich dostarczenie do 9 lutego. Ale
jeśli ktoś się spóźni, to kartka i tak
do chłopca dotrze, tyle że z małym poślizgiem. A przecież radość
daje siłę. Świadomość, że wszędzie

wokół są przyjaciele - daje mnóstwo siły niezbędnej do przetrwania bolesnej terapii i do zwycięstwa
po raz trzeci.
Drugi sposób na pomoc wymaga
wypełnienia tegorocznego druku
PIT w ten sposób, aby 1 proc. podatku trafił na subkonto, na którym gromadzone są fundusze na
leczenie Marcina. Każda, nawet

niewielka kwota bardzo się przyda.
Trzeba zapewnić chłopcu wszystko, co może pomóc w poskromieniu białaczki. Akcję pomocy organizuje Stowarzyszenie Sursum
Corda, więc w deklaracji podatkowej należy wpisać numer KRS
00000 20382 zaś w rubryce „cel
szczegółowy”: Marcin Rola.
IWONA KAMIEŃSKA
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM
NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW
Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu
z dnia 06.02.2017r.
1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu:
Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu
Ul. 29 Listopada 10
33-300 Nowy Sacz
www.mord.pl
e-mail: sekretariat@mord.pl
2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w siedzibie organizatora przetargu w dniu 23 lutego 2016 r. o godz. 12.30 w sali nr 108 I pietro.
3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:
Samochód będący przedmiotem przetargu można obejrzeć:
- na parkingu przy placu manewrowym MORD Nowy Sącz przy ul. 29 Listopada , w dniach 04 – 20
lutego 2017 r. w godzinach od 9 00 do 1100 .
Szczegółowe informacje na temat oferowanego samochodu można uzyskać pod nr tel. 18-4490880,
osoba do kontaktu – Kazimierz Król.
4. Rodzaj, typ, ilość pojazdów objętych postępowaniem oraz ceny wywoławcze.
Pojazd uszkodzony, przystosowane do nauki jazdy.
Lp

Marka i typ
pojazdu

Numer
rej.

Numer nadwozia

Pojemność
silnika

Rok
produkcji

Data
pierwszej
rejestracji

1.

MITSUBISHI
Colt 1,3 MR’09

KN72010

XMCXNZ34ABF018024

1332ccm

2011

08 lipca
2011r.

Skrzynia
biegów

Nadwozie

Rodzaj silnika

Przebieg w
km.

manualna

Hatchback
5-drzwiowy

Zapłon iskrowy
(wtrysk)

69tys.

Termin obow.
badania
technicznego

Cena wywoławcza
pojazdu w zł.

05 lipca 2017r.

8.600,00 PLN

Uwaga: Wartość pojazdu nie uszkodzonego 18.400,00 PLN
Wadium na samochód KN72010 – 860,00 PLN
Lp

Marka i typ
pojazdu

Numer
rej.

Numer nadwozia

Pojemność
silnika

Rok
produkcji

Data
pierwszej
rejestracji

1.

MITSUBISHI
Colt 1,3 MR’09

KN72001

XMCXNZ34ABF017943

1332ccm

2011

08 lipca
2011r.

Skrzynia
biegów

Nadwozie

Rodzaj silnika

Przebieg w
km.

manualna

Hatchback
5-drzwiowy

Zapłon iskrowy
(wtrysk)

68tys

Termin obow.
badania
technicznego

Cena wywoławcza
pojazdu w zł.

05 lipca 2017r.

16600,00 PLN

Wadium na samochód KN72001 – 1660,00 PLN
Lp

1.

Marka i typ
pojazdu

Numer
rej.

Numer nadwozia

MITSUBISHI
Colt 1,3 MR’09

KN72016

XMCXNZ34ABF018128

Skrzynia
biegów

Nadwozie

Rodzaj silnika

Przebieg w
km.

manualna

Hatchback
5-drzwiowy

Zapłon iskrowy
(wtrysk)

63tys.

Pojemność
silnika

Rok
produkcji

Data
pierwszej
rejestracji

1332ccm

2011

08 lipca
2011r.

Termin obow.
badania
technicznego

Cena wywoławcza
pojazdu w zł.

13 lipca 2017r.

16700,00 PLN

Wadium na samochód KN72016 – 1670,00 PLN
Lp

Marka i typ
pojazdu

Numer
rej.

Numer nadwozia

Pojemność
silnika

Rok
produkcji

Data
pierwszej
rejestracji

1.

MITSUBISHI
Colt 1,3 MR’09

KN72026

XMCXNZ34ABF017810

1332ccm

2011

14 lipca
2011r.

Skrzynia
biegów

Nadwozie

Rodzaj silnika

Przebieg w
km.

manualna

Hatchback
5-drzwiowy

Zapłon iskrowy
(wtrysk)

47tys.

Termin obow.
badania
technicznego

Cena wywoławcza
pojazdu w zł.

14 lipca 2017r.

17200,00 PLN

Lp

Marka i typ
pojazdu

Numer
rej.

Numer nadwozia

Pojemność
silnika

Rok
produkcji

Data
pierwszej
rejestracji

1.

MITSUBISHI
Colt 1,3 MR’09

KN72021

XMCXNZ34ABF018207

1332ccm

2011

14 lipca
2011r.

Skrzynia
biegów

Nadwozie

Rodzaj silnika

Przebieg w
km.

manualna

Hatchback
5-drzwiowy

Zapłon iskrowy
(wtrysk)

62tys.

Termin obow.
badania
technicznego

Cena wywoławcza
pojazdu w zł.

13 lipca 2017r.

16800,00 PLN

Wadium na samochód KN72021 – 1680,00 PLN
Lp

Marka i typ
pojazdu

Numer
rej.

Numer nadwozia

Pojemność
silnika

Rok
produkcji

Data
pierwszej
rejestracji

1.

MITSUBISHI
Colt 1,3 MR’09

KN72015

XMCXNZ34ABF018689

1332ccm

2011

08 lipca
2011r.

Skrzynia
biegów

Nadwozie

Rodzaj silnika

Przebieg w
km.

manualna

Hatchback
5-drzwiowy

Zapłon iskrowy
(wtrysk)

71tys.

Termin obow.
badania
technicznego

Cena wywoławcza
pojazdu w zł.

05 lipca 2017r.

16500,00 PLN

Wadium na samochód KN72015 – 1650,00 PLN
Lp

Marka i typ
pojazdu

Numer
rej.

Numer nadwozia

Pojemność
silnika

Rok
produkcji

Data
pierwszej
rejestracji

1.

MITSUBISHI
Colt 1,3 MR’09

KN72013

XMCXNZ34ABF018726

1332ccm

2011

08 lipca
2011r.

Skrzynia
biegów

Nadwozie

Rodzaj silnika

Przebieg w
km.

manualna

Hatchback
5-drzwiowy

Zapłon iskrowy
(wtrysk)

47tys.

Termin obow.
badania
technicznego

Cena wywoławcza
pojazdu w zł.

28 czerwca
2017r.

17200,00 PLN

Wadium na samochód KN72013 – 1720,00 PLN
Lp

Marka i typ
pojazdu

Numer
rej.

Numer nadwozia

Pojemność
silnika

Rok
produkcji

Data
pierwszej
rejestracji

1.

MITSUBISHI
Colt 1,3 MR’09

KN72004

XMCXNZ34ABF017760

1332ccm

2011

08 lipca
2011r.

Skrzynia
biegów

Nadwozie

Rodzaj silnika

Przebieg w
km.

manualna

Hatchback
5-drzwiowy

Zapłon iskrowy
(wtrysk)

61tys.

Termin obow.
badania
technicznego

Cena wywoławcza
pojazdu w zł.

05 lipca 2017r.

16800,00 PLN

Wadium na samochód KN72004 – 1680,00 PLN
Lp

Marka i typ
pojazdu

Numer
rej.

Numer nadwozia

Pojemność
silnika

Rok
produkcji

Data
pierwszej
rejestracji

1.

MITSUBISHI
Colt 1,3 MR’09

KN72030

XMCXNZ34ABF018125

1332ccm

2011

14 lipca
2011r.

Skrzynia
biegów

Nadwozie

Rodzaj silnika

Przebieg w
km.

manualna

Hatchback
5-drzwiowy

Zapłon iskrowy
(wtrysk)

57tys.

Termin obow.
badania
technicznego
14 lipca 2017r.

Cena wywoławcza
pojazdu w zł.
16900,00 PLN

Wadium na samochód KN72030 – 1690,00 PLN
5. Wysokość wadium oraz formę, termin i miejsce jego wniesienia:
Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej w wyżej wymienionych kwotach na dany samochód
w formie pieniężnej należy wpłacić do dnia 21 lutego 2017 r. na rachunek bankowy Bank Pekao S.A.
92 1240 4748 1111 0010 6568 8947
Na przelewie należy zaznaczyć numer rejestracyjny pojazdu/ów jakiego/ch dotyczy wpłacone wadium. Niewłaściwe (niższe od wymaganego) wadium unieważnia ofertę.
Informacja o wpłacie przez dokument potwierdzenie przelewu jest załącznikiem do oferty.

Wadium na samochód KN72026 – 1720,00 PLN

Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.mord.pl.

Lp

Marka i typ
pojazdu

Numer
rej.

Numer nadwozia

Pojemność
silnika

Rok
produkcji

Data
pierwszej
rejestracji

1.

MITSUBISHI
Colt 1,3 MR’09

KN72024

XMCXNZ34ABF018011

1332ccm

2011

14 lipca
2011r.

Skrzynia
biegów

Nadwozie

Rodzaj silnika

Przebieg w
km.

manualna

Hatchback
5-drzwiowy

Zapłon iskrowy
(wtrysk)

59tys.

Wadium na samochód KN72024 – 1690,00 PLN

Termin obow.
badania
technicznego
13 lipca 2017r.

Cena wywoławcza
pojazdu w zł.
16900,00 PLN
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Informacje

Sądeckie gimnazja do likwidacji
Radni zdecydowali o kształcie reformy
oświaty w Nowym Sączu. Gimnazjum nr
11 zostanie przekształcone w Szkołę Podstawową nr 1, Gimnazjum nr 5 w IV Liceum
Ogólnokształcące Sportowe im. św. Kingi. Tam też ma mieścić się Międzyszkolny
Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej. Gimnazja funkcjonujące w zespołach szkół zostaną wcielone w struktury podstawówek.
We wtorek 7 lutego podczas nadzwyczajnej sesji radni głosowali nad
uchwałą nadającą ostateczny kształt
reformie oświaty w wydaniu sądeckim. Wszystkie szkoły podstawowe zaczną prowadzić edukację
ośmioletnią a gimnazja nr 5 i 11 zostaną przekształcone w szkoły podstawowe. Przekształcenie Gimnazjum nr 11 w Szkołę Podstawową
nr 1 ma odciążyć Szkołę Podstawową nr 7 i nr 2. Nie będzie także, jak
było to do tej pory, potrzeby prowadzenia nauki nauczania w trybie
dwuzmianowym. W strukturę szkół

podstawowych zostaną włączone
gimnazja nr 2, 3, 6, 9, 10.
Nowy Sącz, jak zapewnia dyrektor
Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Nowego Sącza Józef Klimek, jest do reformy przygotowany.
- Mamy określony harmonogram
działań i nie mamy w nim żadnych
zaległości. Obydwa głosowane projekty uchwał pokazują, jak w okresie przejściowym, czyli od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. i po
tym okresie, będzie wyglądać struktura placówek oświatowych na terenie Nowego Sącza. Wszystkie budynki, w których mieszczą się dzisiaj
gimnazja, będą zagospodarowane na
cele oświatowe. Proponujemy różne
rozwiązania. Np. w Gimnazjum nr 3
docelowo lokalizację Zespołu Szkół nr
2 im. Sybiraków - mówi dyrektor Klimek i od razu zapewnia, że dzieci nie
będą musiały chodzić do dwóch szkół.
- Takich przypadków nie będzie.
Od samego początku zakładaliśmy,

że uczniowie przede wszystkim
gimnazjów edukację mają ukończyć
w budynkach, do których byli rekrutowani. Dotyczy to wszystkich gimnazjów na terenie Nowego Sącza.
Co stanie się z sądeckimi
nauczycielami?
- Nauczyciele mogą być spokojni.
Będzie więcej oddziałów szkół podstawowych, a mniej oddziałów gimnazjum. To oznacza, że nauczyciele
powinni znaleźć pracę. Prezydent ani
nie zwalnia nauczycieli, ani ich nie
zatrudnia. Pracodawcą dla nauczycieli jest dyrektor i to od dyrektorów
będzie dużo zależeć, czy zagospodarują również tych nauczycieli, którzy z racji wygaszania gimnazjów,
nie będą mieć w nich pracy, czy też
w pierwszej kolejności sięgną po
tych, którzy pracują w niepełnym
wymiarze godzin. My opowiadamy
się za tym, aby dać szansę wszystkim – zaznacza Klimek.
AGNIESZKA MAŁECKA

Nie tylko spawaczy przyjmą od zaraz
Firma Newag poszukuje fachowców do
pracy. Jeden z największych producentów taboru kolejowego w kraju chce zatrudnić co najmniej 150 osób.
Są potrzebni zarówno na stanowiskach administracyjnych jak
i na halach produkcyjnych. Do
pracy mogą zgłaszać się osoby zarówno bezpośrednio po szkole jak
i te, które szukają nowej pracy.
Mile widziane są te z wieloletnim
doświadczeniem.

- Kandydaci mogą zgłaszać się
nie tylko z całego regionu, ale też
z całej Polski. W przypadku stanowisk administracyjnych poszukujemy specjalistów do spraw
planowania, technologów, konstruktorów-mechaników, elektroników
i elektryków. Natomiast jeśli chodzi
o produkcję, potrzebni są ślusarze,
monterzy, lakiernicy, elektromechanicy oraz spawacze. W przypadku tych ostatnich przeprowadzamy dodatkowo testy spawalnicze

- mówi Joanna Kot, dyrektor pionu
personalnego w spółce Newag.
Firma poszukuje pracowników głównie z powodu obciążenia produkcyjnego. Obecnie spółka produkuje pociągi między
innymi dla Kolei Dolnośląskich
i Mazowieckich. Kończy również
konstrukcję ostatnich Impulsów
dla Małopolski. Produkuje również lokomotywy dla brytyjskiego
przewoźnika.
(MCH)
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RAPORT GOPR

Poszukiwania zaginionego 50-latka
2 lutego ratownicy GK GOPR, policjanci, ratownicy PSP, druhowie OSP oraz
OSP GRS NS prowadzili poszukiwania
50-letniego mieszkańca Binczarowej.
Na miejscu został utworzony
okolicznościowy sztab poszukiwań,
wyznaczono wstępnie obszar do
przeszukania, następnie ratownicy
podzielili wyznaczony obszar poszukiwań na sektory. Do sektorów
kolejno udały się zespoły trzyosobowe tzw. „szybkie trójki”. W skład
zespołów poszukiwawczych weszli
przedstawiciele wszystkich służb

ratowniczych działających na miejscu, działania wspierali również ratownicy GK GOPR na specjalnym
quadzie z napędem alternatywnym.
Ich zadaniem była penetracja terenu
na obwodzie wyznaczonego terenu
poszukiwań. Działania odbywały się
w okolicy wzniesienia Modynianka
przy zielonym szlaku biegnącym z
Grybowa na Jaworze. W godzinach
późnych popołudniowych poszukiwania zostały zakończone.
Mężczyzna został odnaleziony
w miejscowości, w której mieszka.
(GOPR)

Gdy pojawi się ogień
Już ponad cztery tysiące sądeckich
dzieci wzięło udział w programie „Bezpieczny Dom”. To program ochrony
przeciwpożarowej, który koordynuje Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
w Nowym Sączu.
W specjalnie przygotowanych pomieszczeniach domowych najmłodsi
uczą się jak unikać niebezpiecznych
zdarzeń i co robić w przypadku pojawienia się ognia.
Projekt „Bezpieczny Dom” ruszył w Komendzie Miejskiej PSP
w maju ubiegłego roku. Powstała tam
sala edukacyjna „Ognik”, w której
strażacy uczą dzieci między innymi jak reagować w sytuacji zagrożeń
oraz jak skontaktować się ze służbami ratowniczymi. Dodatkowo do
celów szkoleniowych zaaranżowano specjalnie pomieszczenia domowe. Jest kuchnia, pokój oraz łazienka.
Tam omawiane są sytuacje, w których może pojawić się ogień. Strażacy
tłumaczą najmłodszym, że domowe

urządzenia jak choćby kuchenka gazowa, mogą ulec awarii, ale też uczulają, że winę za pożar może ponosić
sam człowiek.
- Mówimy na przykład o przeciążeniu instalacji elektrycznej,
czy o tym, że nie wolno zostawiać
włączonego żelazka. To są podstawowe zasady, o których niektórzy
zapominają - mówi starszy brygadier Paweł Motyka z sądeckiej Straży Pożarnej
Na Sądecczyźnie co roku dochodzi do ośmiuset pożarów, prawie
połowa z nich dotyczy budynków
mieszkalnych.
- Liczymy, że edukacja od najmłodszych lat przyniesie efekty
i w przyszłości pożarów budynków
mieszkalnych będzie zdecydowanie
mniej. Wszystko zależy tak naprawdę od świadomości ludzi. Im wcześniej poznamy zagrożenia i sposoby
jak się przed nimi uchronić, tym lepiej - uważa Paweł Motyka.
(MCH)

TYDZIEŃ W SKRÓCIE
Wodociągi dopłacą

Bal dla domu

300 tys. zł zamierzają przeznaczyć tym roku Sądeckie Wodociągi na dopłaty do budowy
przyłączy kanalizacyjnych. Dofinansowanie wynosi 100 zł od
metra przyłącza kanalizacyjnego i 500 zł od studzienki kanalizacyjnej. Wnioski można składać w siedzibie wodociągów lub
w Wydziale Ochrony Środowiska
Urzędu Miasta.

Ruszyły zapisy na bal charytatywny, z którego dochód zostanie przeznaczony na wykończenie
domu dla osób niepełnosprawnych w Kosarzyskach. Opiekę
dzienną ma tam znaleźć docelowo ponad 30 osób. Bal organizowany przez Stowarzyszenie Nasz
Dom odbędzie się w sobotę 18 lutego w Łomnicy.
(AM)
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Sprzedam HTC one dual Sim, stan
dobry, pełny zestaw wraz z oryginalnym pudełkiem. Cena 500 zł.
Tel. 797206168.
Sprzedam LG G4 Dual Sim gwarancja 1 rok, pełny zestaw wraz
z oryginalnym pudełkiem. Cena
1300 zł. Tel. 791386513.
STARY motocykl, stan obojętny
kupię. Tel. 507-187-349.
Firma Aspen zatrudni osoby do

sprzątania w obiekcie handlowym w Nowym Sączu przy
ul. Węgierskiej. Wymagana książeczka sanepidowska.
Tel. 661 991 285
Praca w Niemczech dla Pań
sprzątanie prywatnych mieszkań,
domów oraz przedszkoli, biur
i restauracji. tel. 609 769 639,
668 522 954
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DOSTĘPNE OD RĘKI

DOSTĘPNE OD RĘKI

6 KOMOROWE OVLO
• 6-komorowy profil o szerokości zabudowy 80 mm
• mocny profil o podwyższonej
sztywności
• nieskazitelną biel oraz brylantowy
połysk profili zapewnia wysokogatunkowy PVC;
• delikatne zaokrąglenia nadające
profilowi nowoczesny i elegancki wygląd;
• odporny na zabrudzenie i czynniki
atmosferyczne, łatwy w utrzymaniu czystości;
• szkło neutralne – nie daje efektu
tzw. "brudnych firan";
• przy zastosowaniu pakietu 3-szybowego o współczynniku U=0.7
Wm2K możesz zaoszczędzić nawet
do 20% wydatków na ogrzewanie;
• odpowiednią szczelność gwarantują uszczelki z EPDM;

olcha,
jabłoń,

sa europejska)
• Trzy zawiasy czopowe
• Trzy bolce antywyważeniowe
• Wizjer w kolorze srebrnym
• Próg ze stali nierdzewnej standardowy (120 mm)
• Ościeżnica metalowa kątowa, o
szerokości profilu 105 mm.

OKNA DACHOWE
SKYLIGHT PREMIUM
SKYLIGHT

WYPRZEDAŻ EKSPOZYCJI

Wyprzedaż
okien
dachowych
SKYLIGHT,

5%
4
t
ba
a
R

DRZWI
WEWNĘTRZNE

*okna dachowe w komplecie z kołnierzem

Paszyn 478
tel. 18 440 20 14,
e-mail: biuro@tomexokna.pl
Nowy Sącz
ul. Zielona 45, tel: 018 444 11 27,
e-mail: zielona@tomexokna.pl
ul. Jagiellońska 57, tel: 018 444 11 01,
e-mail: jagiellonska@tomexokna.pl

Nowy Targ
ul. Kolejowa 59,
tel. 18 264 88 59,
e-mail: nowytarg@tomexokna.pl
Tarnów
ul. Krakowska 131,
tel. 014 627 26 32,
e-mail: tarnow@tomexokna.pl

Limanowa
ul. Kopernika 14,
tel: 018 330 11 67,
e-mail: limanowa@tomexokna.pl
Jasłoary
Szaﬂ
ul.Zakopiańska
Kościuszki 44,
44,
Kościuszki
ul.
18, tel: 018 275 40 64,
tel:
23
29,
013
445
23
29,
e-mail: szaﬂary@tomexokna.pl
pl
e-mail: jaslo@tomexokna
jaslo@tomexokna.pl

Krosno
ul. Liniarska 10, tel: 013 432 39 45,
e-mail: krosno@tomexokna.pl
Gorlice
ul. Biecka 40, tel/fax: 018 354 69 11,
e-mail: gorlice@tomexokna.pl
Szaﬂary
ul. Zakopiańska 18, tel: 018 275 40 64,
e-mail: szaﬂary@tomexokna.pl
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Kultura
ZIARNKO GORCZYCY 2017

- 7 lutego Kapituła Ziarnka
Gorczycy odbyła posiedzenie,
na którym wyłoniła
finalistów. W kategorii osobowość
bowość
są to: Barbara Cetnarowska,
owska,
Halina Adamdamczyk, Jacek
cek
Mamala, Iwowona Romaniak
niak
oraz Sławomir
omir
Szczerkowski.
wski.
W kategorii
ii firma, stowaarzyszenie::
Ka t ol i c kie Centrum Edukacji Młodzieży Kana,
II Liceum Ogólnokształcące w
Nowym Sączu, Newag Nowy
Sącz, Zakład Piekarski Grzyb
Tęgoborze, Mariposa Med-Spa
Nowy Sącz – informuje Mieczysław Kaczwiński z Sądeckiego
Hospicjum.
REKLAMA
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CZYTELNICY WIERSZEM

Znamy finalistów plebiscytu
Podajemy nazwiska finalistów, a już
11 lutego o godz. 18. w MCK Sokół
w Nowym Sączu odbędzie się uroczysta gala, podczas której dowiemy się,
kto otrzyma statuetkę Ziarnko Gorczycy 2017.

FERIE'17

W głosowaniu prowadzonym
przez „Dobry Tygodnik Sądecki”
najwięcej głosów zdobyli: Iwona
Romaniak i Sławomir Szczerkowski
– w kategorii osobowość oraz Katolickie Centrum Młodzieży Kana
i II Liceum Ogólnokształcące w Nowym Sączu – w kategorii firma,
stowarzyszenie.
W głosowaniu prowadzonym na stronie
Ziarnst
ka Gorczycy
faGo
worytami
są:
wor
Iwona
Iwon Romaniak
i Halina
AdamHa
czyk oraz Newag
SA i II Liceum
Ogólnokształcące.
Ogóln
Kto zdobędzie
stazd
tuetkę? O tym przekonamy się już w sobotę.
sobot Tegoroczną g
galę Ziarnka
w MCK Sokół
uświetni występ
muzyka Mateusza Ziółko z zespołem. Odbędzie się także charytatywna aukcja. Po gali organizatorzy zapraszają do Hotelu Ibis na
tradycyjny bal. Dochód z imprezy w całości zostanie przeznaczony na rzecz Sądeckiego Hospicjum.
(AM)

BAJKA O PŁATKACH ŚNIEGU
spaliliśmy wszystko – nie zostało nic.
teraz na ścianie srebrzy się mróz,
a my zbieramy iskierki zimna
i karmimy się nimi, nie czując chłodu.
jutro, najdalej pojutrze, przyjadą trzej magowie:
pierwszy wyczaruje z kapelusza butelkę taniego wina,
drugi, w hipnotycznym śnie, zdejmie z nas ciężar całego życia,
a trzeci machnie zaczarowaną różdżką i rozsypiemy się w
płatki śniegu i będziemy wirowali nad miastem dopóki
nie skończy się ta bajka.
nie budźcie nas ze snu.

9 lutego, godz. 19., Pijalnia Główna w Krynicy-Zdroju – Koncert
zespołu Dżem w ramach cyklu
„Krynica Źródłem Kultury” oraz
wernisaż prac plastycznych słuchaczy Krynickiego Uniwersytetu
Otwartego UTW w Krynicy-Zdroju

JANUSZ JEDYNAK – DEBIUT LITERACKI W ROKU 1997,
WYDAŁ CZTERY KSIĄŻKI POETYCKIE.

10 lutego, godz. 10-14, Hala Widowiskowo-Sportowa przy ul. Nadbrzeżnej w Nowym Sączu – Nowosądecka Familiada Sportowa

POD PATRONATEM
KLUBU LITERACKIEGO „SĄDECCZYZNA”
I „DOBREGO TYGODNIKA SĄDECKIEGO”

10 lutego, godz. 19., Pijalnia
Główna w Krynicy-Zdroju – koncert zespołu Enej w ramach cyklu
„Krynica Źródłem Kultury”

TYLKO DLA CZYTELNIKÓW DTS

Dajemy książkę za darmo
Taka okazja się nie powtórzy. Dajemy książkę za darmo! I to jaką?! Kompendium wiedzy
o Bobowej.
Napisana ze swadą, z poczuciem humoru, ale
też z pieczołowitością badacza dziejów miasta,
które ma już niemal 700-letnią historię. Mnóstwo
ciekawostek, zdjęć, opowieści pół żartem pół serio, czy frapujących wypisków z bobowskiego archiwum. A przede wszystkim cała galeria ludzi,
którzy z Bobową w przeróżny sposób byli i są związani. To książka, która wciąga, i to nie tylko mieszkańców miasta nad Białą.
Tylko teraz cała książka do pobrania w pdf i to zupełnie za darmo,
z zakładki Nasza Biblioteka na portalu www.dts24.pl!
Pobierz z:

www.dts24.pl
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9 lutego, godz. 10-13, Hala Widowiskowo-Sportowa przy ul. Nadbrzeżnej w Nowym Sączu – XVII
Integracyjny Bal Karnawałowy dla
dzieci „Radość Wasza - Radość
Nasza”

10 lutego, godz. 22., Kino Sokół
w Nowym Sączu – Przegląd horrorów Fest makabra
11 lutego, godz. 18., Małopolskie
Centrum Kultury „Sokół” – finał
plebiscytu Ziarnko Gorczycy 2017
- koncert Mateusza Ziółko
11 lutego, godz. 18., Teatr Nowy
w Nowym Sączu – spektakl pt.
„Aktorzy”
11 lutego, godz. 19. Pijalnia Główna w Krynicy-Zdroju – koncert zespołu Hey w ramach cyklu „Krynica Źródłem Kultury”
11 lutego, godz. 19., Winus Club
w Nowym Sączu – koncert piosenek Jaromira Nohawicy w wykonaniu duetu Jarząbek – Jurkiewicz
12 lutego, godz. 17., Małopolskie
Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu – spektakl pt. „Śpiąca
Królewna” w ramach Wieczorów
Małopolskich
(AM)
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