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Druga strona
TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

Mistrzowska barmanka
Karolina Gucwa ma 21 lat. Pochodzi
z Sądecczyzny. Startuje w trzeciej edycji polskich eliminacji do najbardziej
prestiżowego konkursu barmańskiego na świecie: World Class Competition. Zakwalifikowała się już do półfinałowej trzydziestki, w której znalazły
się tylko trzy kobiety.
Karolina zdawała maturę w Liceum Ogólnokształcącym im. Artura Grottgera w Grybowie. Zanim
wyjechała z rodzinnej Siołkowej do
Krakowa, żeby studiować górnictwo i geologię, pracowała dla nowosądeckiego Stowarzyszenia Sursum Corda.
W stolicy Małopolski odkryła jeszcze jedną pasję: ukończyła

kurs w Międzynarodowej Szkole Barmanów i Sommelierów
w Krakowie i stanęła za barem.
Tak już zostało. Pracuje jako barmanka od półtora roku. Przygotowuje drinki dla gości krakowskiego Scandale Royal.
Półfinał konkursu, w którym
startuje Karolina, odbędzie się
w kwietniu. Jury wyłoni wówczas finałową dwunastkę. Polskiego Barmana Roku 2017 poznamy pod koniec maja. Zwycięzca
albo zwyciężczyni będzie reprezentować Polskę w finale globalnego konkursu World Class
w Meksyku. Zmierzy się tam
z konkurentami z 60 państw.
(IK)

OBLICZA FACEBOOKA

FOT. Z ARCH. K. GUCWY

Chcesz co tydzień dostawać świeżutki
numer „Dobrego Tygodnika Sądeckiego"
wprost na swoją skrzynkę mailową?
Zapisz się na newslettera! Wejdź na
stronę naszego portalu: www.dts24.pl,
znajdź na dole strony newsletter,
podaj swój adres mailowy i już!
DTS trafi co tydzień wprost do Ciebie
i to szybciej niż przypuszczasz!

FOT. FB G. FECKO

Nasi Czytelnicy pomogą Kamilowi

Radny Grzegorz Fecko celebruje zioło...
REKLAMA

„Nie ma sytuacji na Ziemi bez
wyjścia. Kiedy Bóg zamyka drzwi,
to otwiera okno”. Ksiądz Jan Twardowski miał świętą rację pisząc te
słowa. Okno otworzyło się także
dla Kamila Zaprzałki, bohatera artykułu, który mogliście przeczytać
w ostatnim wydaniu „Dobrego Tygodnika Sądeckiego”. Kamil, najmłodszy mieszkaniec domu wspólnoty Emaus w Nowym Sączu, który z
determinacją szuka pracy, ma szansę już niebawem być samodzielny

finansowo. Po naszej publikacji odnalazła go we wspólnocie Katarzyna Halik, realizująca działania
w ramach projektu „Stop dla Wykluczenia”. Dostał wstępną propozycję zatrudnienia z zakwaterowaniem. Żeby nie dosyć było dobrych
wieści, dyrekcja wspólnoty też ma
dla Kamila propozycję aktywizacji
zawodowej. Będzie mógł wybierać.
Dziękujemy Wam za serdeczny
odzew po naszym tekście!
(IK)
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Polityka

Podchodzę do zadania technicznie
Rozmowa z JÓZEFEM
LEŚNIAKIEM - posłem
Prawa i Sprawiedliwości,
okręgowym
koordynatorem wyborów
samorządowych
- Gratulować czy współczuć nominacji?
- Wiele osób składało mi gratulacje
i sam się zastanawiałem, czy gratulować, czy współczuć? A tak na poważnie, jest to niewątpliwie wielkie wyzwanie, bo czeka mnie niełatwa praca.
Oprócz tych obowiązków poselskich,
które do tej pory miałem, nakładają się
kolejne i wydaje mi się, że to będzie
wyzwanie móc sprostać oczekiwaniom z jednej strony liderów naszego
ugrupowania, a z drugiej strony, żebyśmy osiągnęli dobry wynik wyborczy w przyszłym roku.
- Po wyborach będzie Pan miał więcej wrogów czy przyjaciół?
- Tego nie wiem, nie analizowałem
tego. Staram się podchodzić do wszelkich zadań w sposób techniczny, czyli mam zadanie do wykonania i staram
się je wykonać możliwie jak najlepiej.
- Ale ktoś będzie zadowolony, bo trafi na
te listy, a ktoś niezadowolony, bo Józef Leśniak przyłoży pieczęć: Pan nie kandyduje.
- W każdych wyborach, a zwłaszcza w wyborach samorządowych,
rzeczą naturalną jest, że każdy chce
być na czołowej pozycji na liście wyborczej i nie można wszystkich usatysfakcjonować, bo ktoś zajmuje
pierwsze miejsce, ktoś zajmuje środkową pozycje, a ktoś ostatnią, która
wbrew pozorom nie jest złą pozycją.
Druga sprawa, że oczywiście jako koordynator okręgu numer 14 będę miał
wpływ na tworzenie list wyborczych
REKLAMA

w wyborach samorządowych, natomiast to będzie praca zespołowa. Będziemy rozmawiać ze wszystkimi parlamentarzystami z naszego okręgu, ale
również to jest wspólna praca z wojewódzkim zespołem samorządowym
do spraw wyborów.
- Panie pośle, jak trafić na listę w wyborach
samorządowych w najbliższych wyborach.
Czy jest jakiś schemat, klucz, według którego PiS będzie tych kandydatów weryfikować?
- Przede wszystkim chcielibyśmy
sporządzić bilans otwarcia do końca
czerwca, czyli określić dokładny stan
posiadania w ostatnich wyborach samorządowych w 2014 roku. Chcemy
wiedzieć, jaka jest sytuacja w poszczególnych gminach. Dokonamy analizy,
porównania i na tej podstawie dopiero będziemy mogli przejść do kolejnego etapu, czyli zastanawiania się nad
przedstawieniem odpowiednich kandydatów w przyszłych wyborach.
- PiS posiada prezydenta Nowego Sącza,
starostę, Zarząd powiatu, a w gminach
i miastach powiatu?
- Jeśli chodzi o okręg nr 14 na pewno nie jest to sytuacja taka, która dawałaby powody do satysfakcji. Chcemy to zmienić. W przypadku powiatu
nowosądeckiego rzeczywiście w ostatnich wyborach odnieśliśmy spektakularny sukces, bo wynik 18 radnych na
25, czyli jeśli nie najlepszy w kraju to
jeden z najlepszych procentowo. Należy zaznaczyć, że to jest również zasługa osób, które włożyły olbrzymi wysiłek, aby najpierw odpowiednio ułożyć
listy wyborcze i potem podczas kampanii pracowały w terenie. Nie sposób
pominąć obecnego przewodniczącego
powiatowego klubu radnych PiS Antoniego Poręby, bo to przede wszystkim
jego wkład i zasługa.
- Utrzymanie obecnego stanu posiadania
nie będzie sukcesem.

- Na razie nie zostały określone
kryteria ilościowe, celem naszym jest
to, aby uzyskać możliwie jak najlepszy wynik. Uważam, że w okręgu nr
14 są miejsca, gdzie ten wynik może
być zdecydowanie lepszy. Mamy takie
powiaty, gdzie preferencje polityczne
naszego elektoratu sięgają 60 procent.
Co za tym idzie w wyborach samorządowych powinniśmy uzyskiwać zdecydowanie lepsze wyniki, a mamy tylko jednego starostę z PiS.
- Jakieś nazwiska ma Pan już w głowie?
- Jest stanowczo za wcześnie, żeby
mówić o nazwiskach.
- Powiedział Pan, że zostało jeszcze dużo
czasu. Jak dużo? Z kalendarza wyborczego wynika, że wybory samorządowe mają
się odbyć 11 listopada przyszłego roku, ale
wiele opinii wskazuje, że te wybory mogą
się odbyć jeszcze w tym roku.
- Nie zakładamy, żeby najbliższe
wybory odbywały się w tym roku, natomiast rzeczywiście data przyszłych
wyborów samorządowych przypada na 11 listopada w dniu święta narodowego. To mało fortunny termin
na wybory.
- Ale na pewno nie odbędą się w tym roku?
- Mnie na ten temat nic nie wiadomo, żadnych takich oficjalnych informacji nie mamy na poziomie klubu.
- Ordynacja wyborów samorządowych,
dwie kadencje wójtów, burmistrzów, prezydentów - to będzie fakt niebawem?
- Na razie projekt, o którym zresztą głośno się mówiło i nadal się mówi,
jest dyskutowany i analizowany bardzo mocno w ramach samego kluby PiS, ale również rozmawiamy
z samorządowcami…
- …którzy mówią: jesteśmy przeciw!
- Spotkałem się z różnymi opiniami. Rozmawiałem z wójtami czy
z burmistrzami i większość mówi, że
co do zasady jest jak najbardziej za,

tylko największe kontrowersje wzbudza pomysł wprowadzenia dwóch kadencji działający wstecz. Jakie będzie
rozwiązanie, trudno mi w tej chwili
ocenić i myślę, że żaden z parlamentarzystów nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na to pytanie. Chcemy mieć
absolutną pewność, że ten pomysł jest
zgodny z zapisami konstytucyjnymi.
- Zacytuję wypowiedź Beaty Mazurek rzecznika prasowego PiS: „Istotą ograniczenia
kadencji wójtów, burmistrzów, prezydentów miast jest dopuszczenie do sprawowania urzędów ludzi, którzy nie są powiązani
z żadnymi układam”. Pan ma przekonanie,
że np. na Sądecczyźnie, w sądeckich gminach i miastach panują układy stworzone
przez szefów tych samorządów?
- Nie jest to łatwe pytanie. Ja mogę
bazować na moich dotychczasowych
obserwacjach. Powiedziałem na początku naszej rozmowy, że w ciągu
roku będziemy chcieli dokonać pełnej analizy, takiego audytu, jak sprawowane były mandaty w poszczególnych powiatach i gminach. I wtedy
będzie można bardziej konkretnie odnieść się do tej kwestii.
- A jak Pan ocenia pod tym względem
Sądecczyznę?
- Nie chcę sprowadzać się do oceny w konkretnych gminach, tylko co
do samej zasady. I to sami samorządowcy podkreślali, że jeżeli ktoś sprawuje władze nawet przez kilkadziesiąt
lat, to przez jednych jest oceniany jako
dobry gospodarz, ale to może również
prowadzić do sytuacji nie do końca
zdrowych. Wójtowie mają pod sobą
szkoły, urzędy, spółki komunalne.
- Jeszcze jeden cytat z Beaty Mazurek:
„Każdy, kto ma styczność, albo wie, jak
wygląda praca w samorządzie, doskonale zdaje sobie z tego sprawę, że będąc
wójtem, burmistrzem czy prezydentem
ma się olbrzymie wpływy na to, kogo się

zatrudnia, jakie przetargi się organizuje,
w jaki sposób organizuje się wybory.
Chcielibyśmy dać szansę tym, którzy nie
mogą się przebić przez ściany funkcjonowania wójtów, burmistrzów”. Są takie
ściany zbudowane dzisiaj?
- To wynika z takiego kształtu,
modelu sprawowania władzy przez
wójtów czy burmistrzów. Jest powszechnie wiadome, że tak naprawdę zarówno wójt jak i burmistrz mają
pełnię władzy. Oczywiście są radni,
pracują komisje w ramach rady gminy, natomiast jeżeli wójt chce realizować swój pomysł, program to nawet przy oporze radnych jest w stanie
przeprowadzić najbardziej kontrowersyjne zmiany. Dlatego być może
wprowadzenie tych ustawowych
zmian pozwoliłoby nowym ludziom
wprowadzić swoje pomysły.
- A wójt, czy burmistrz z PiS nie będzie się
chciał otoczyć, swoimi ludźmi? Nie istnieje ryzyko, że krytykowany teraz scenariusz
powtórzy się w innym układzie?
- Każdy wójt i burmistrz chce mieć
swoje zaplecze, bo to stwarza warunki ku temu, aby w sposób efektywny
pracować. To jest całkowicie naturalne.
- Pod jakim szyldem pójdą wasi kandydaci
do wyborów samorządowych? Partyjnym
czy pod innymi?
- Prawo i Sprawiedliwość postawiło sobie za cel, aby zarówno do
sejmików, rad powiatów i gmin wystartować pod szyldem PiS. Chcemy wystawić własnych kandydatów.
Oczywiście dobrze byłoby, gdyby byli
to członkowie Prawa i Sprawiedliwości, natomiast nie zamykamy się na
osoby, które nie są członkami partii.

ROZMAWIAŁ
WOJCIECH MOLENDOWICZ
WYKORZYSTANO FRAGMENTY
WYWIADU DLA REGIONALNEJ
TELEWIZJI KABLOWEJ.
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Autobusy nie dla wszystkich
Od kwietnia MPK w Nowym Sączu przywróci
linie autobusowe 33 i 34. Autobusy pojadą do
Podegrodzia, ale nie zatrzymają się po drodze
na przystankach w Świniarsku i Małej Wsi. Wójt
Chełmca tłumaczy, że nie chce dokładać milionów do „jamochłona”.
- Spółka od dawna planowała zwiększenie liczby kursów po południowej stronie osiedla Helena, którego mieszkańcy
wielokrotnie wnioskowali o zapewnienie
lepszej obsługi komunikacyjnej z centrum
Nowego Sącza - informuje Renata Stawiarska z Referatu Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Nowego Sącza.
Przywrócone linie obsługiwać będą 19
kursów w dni robocze. Linia nr 33 pojedzie do Olszany, a linia 34 do Mokrej Wsi.
Jednak autobusy nie zatrzymają się ani w
Świniarsku ani w Małej Wsi, co zauważył
m.in. Rafał Kmak, radny Gminy Chełmiec.
- Kilka dni temu na stronie MPK
Nowy Sącz pojawiła się informacja

o przywróceniu linii 33 i 34. Niestety według informacji jakie udało mi się uzyskać, autobusy nie będą zatrzymywały się w wsiach gminy Chełmiec – mówi
radny. - To sytuacja nie do zaakceptowania. Od dawna upominam się o to na sesjach rady gminy. Interweniowali również inni radni: Jakub Ledniowski, Marek
Poręba, Arleta Izworska. Zbierali podpisy, manifestowali. Niestety, wójt podjął taką, a nie inną decyzję. Uparł się, że
sądeckiego MPK w gminie dofinansowywać nie będzie i nic nie byliśmy w stanie zrobić.
Wójt Bernard Stawiarski tłumaczy,
że jego decyzja związana jest z kosztami
utrzymania linii.
- Spółka MPK w Nowym Sączu jest nierentowna. Musielibyśmy do linii dopłacić
12 milionów złotych. Inne gminy też muszą się dokładać. Jeśli chodzi o pieniądze,
MPK to jamochłon - kwituje wójt.
(AM)

WSPOMNIENIE

Odszedł dyrektor „Zielonej Budy”
Zmarł Bartłomiej Popiela, były dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu. Miał 78 lat.
Bartłomiej Popiela urodził się w 1938 r. Był absolwentem „Zielonej Budy”. Pracę zawodową rozpoczął
1 października 1963 r. w II Liceum Ogólnokształcącym
im. M. Konopnickiej w Nowym Sączu. Wrócił do „swojej” szkoły jako nauczyciel chemii. W krótkim okresie,
będąc dobrym organizatorem, awansował i od 1 marca
1968 r. do 31 sierpnia 1969 r., pełnił obowiązki zastępcy dyrektora, a następnie od 21 października 1969 r. do
31 sierpnia 1979 r. kierował szkołą.
W wyniku zmian organizacyjnych od początku roku
szkolnego 1979/1980 został zastępcą dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących.
Po rezygnacji z tej funkcji 15 grudnia 1980 r. powrócił na etat nauczyciela i znów
uczył chemii w II LO im. M. Konopnickiej.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się wczoraj na cmentarzu komunalnym przy
ul. Śniadeckich.
(RED)

Kurs językowy za 13 procent ceny
Szkoła językowa Perfect English z Nowego Sącza
prowadzi rekrutację na kursy języka angielskiego dla
dorosłych pracujących. 87 procent dofinansowania
zapewnia Unia Europejska w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego więc zainteresowanie szkoleniami jest duże.
Z projektu Kierunek Kariera mogą skorzystać
osoby pracujące lub prowadzące własną działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego. Kandydaci muszą mieć ukończone
25 lat i posiadać co najwyżej średnie wykształcenie. Z kursu mogą skorzystać także pracujący dorośli po 50. roku życia, niezależnie od posiadanego wykształcenia.
W procesie rekrutacyjnym do Projektu pomogą pracownicy Szkoły, wystarczy się tylko do nich
zgłosić.
- Nabór trwa. Pierwsze grupy zaczynają zajęcia już
w kwietniu. Kursy będą prowadzone dwa razy w tygodniu w kilkuosobowych grupach, na różnych poziomach zaawansowania. Większość osób w wieku
50+ jest nadal aktywna zawodowo, ale mniej obciążona obowiązkami rodzinnymi, więc ma więcej czasu
aby, korzystając z okazji, zrobić coś dla siebie. Wielu
kursantów uczyło się języka rosyjskiego dawno temu
i dlatego niektórzy nie są pewni czy sobie poradzą.

Grupy dorosłe uczymy w Perfekcie od lat, znamy ich
początkowe obawy i dlatego mamy wielką satysfakcję gdy już po jednym kursie językowym są w stanie
poradzić sobie za granicą - mówi Małgorzata Stone, dyrektor Perfect English.
Szkoła organizuje także intensywne kursy
wakacyjne.
- Zajęcia jesteśmy w stanie poprowadzić wszędzie
tam, gdzie uzbiera się grupa, a mianowicie w Starym Sączu, Piwnicznej, Grybowie, Muszynie, Krynicy - Zdroju,
Krościenku nad Dunajcem, Grybowie, Gorlicach, Bobowej, Czchowie, Zakliczynie - dodaje Kamila Hejmej.
- Szkoleniami najbardziej zainteresowane są osoby po 50. roku życia. Przychodzi sporo lekarzy, prawników, urzędników, nauczycieli, którzy chcą podnieść
swoje kwalifikacje językowe. Nauka dla tych osób to nic
nowego. Przecież muszą na bieżąco zapoznawać się ze
zmieniającymi się ustawami i przepisami. Dorośli coraz
częściej wyjeżdżają za granicę bez biur podróży i chcą
nauczyć się komunikować po angielsku chociaż na podstawowym poziomie. To ostatnia tak duża perspektywa
finansowa z Unii Europejskiej. Dzięki niej zajęcia są sporo tańsze. Warto skorzystać z okazji i podnieść swoje
umiejętności językowe – zaprasza Małgorzata Stone.
Agnieszka Małecka

REKLAMA

Stowarzyszenie TĘCZA działające na rzecz uczniów niepełnosprawnych Specjalnego
Ośrodka SSzkolno-Wychowawczego oraz podopiecznych Wczesnego Wspomagania
Rozwoju Dziecka w Nowym Sączu

KRS 0000213810 NIP 734 27 39 019 REGON 492008658
KREDYT BANK 88 1500 1559 1215 5002 3997 0000
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Najstarszy sądeczanin ma 105 lat

REKLAMA

Szaflarska ma ulicę
Jedna z bezimiennych dróg
w gminie Chełmiec została nazwana ulicą Danuty Szaflarskiej.
Decyzję podjęli radni gminy Chełmiec. Droga, która zyskała wyjątkową patronkę prowadzi w kierunku Biczyc.
FOT. UM NOWY SĄCZ

Stefan Nowak jest najstarszym sądeczaninem, właśnie obchodził
105. urodziny. W rankingu najbardziej leciwych mieszkańców
Nowego Sącza plasuje się tuż po siostrze Dominice z Klasztoru
Sióstr Niepokalanek, która ma 107 lat. Co ciekawe jubilat przez
całe swoje zawodowe życie był zecerem w drukarni, która była
zlokalizowana naprzeciwko sądeckiego magistratu. Przez 52 lata
pracy nie był ani jednego dnia na zwolnieniu lekarskim. W młodości
był sekundantem jednego z najbardziej znanych siłaczy okresu
międzywojennego - Stanisława Cyganiewicza. Był też świadkiem
wielu historycznych wydarzeń, w tym wjazdu Józefa Piłsudskiego
do Nowego Sącza. Przemierzał wiele kilometrów pieszo i często
korzystał z roweru, na którym jeździł nawet w wieku 99 lat.
(AM)

TYDZIEŃ W SKRÓCIE

Rowerowy poligon w Korzennej
Nieopodal Zespołu Szkół
w Korzennej powstanie Miasteczko Ruchu Drogowego ze skrzyżowaniami, chodnikami i przejazdem kolejowym. W budżecie
gminy zagwarantowano na ten cel
400 tys. zł. W atrakcję inwestuje
również Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu.

Nowa karetka dla pogotowia
Sądeckie Pogotowie Ratunkowe wzbogaciło się o nowoczesny
ambulans wart pół miliona złotych. Zakup karetki pomógł sfinansować wojewoda i samorząd
gminy Korzenna.

Złodziej rowerów zatrzymany
Sądeccy policjanci zatrzymali złodzieja, który ukradł rower
o wartości 2 tys. zł. Jak się wkrótce okazało, 50-letni mężczyzna
miał na swoim koncie siedem
podobnych kradzieży. Policja
zatrzymała także pasera, który nabył skradziony rower od
złodzieja.

W Dąbrowej zderzenie
27 marca, kilka minut po godz.
22., na drodze krajowej nr 75
w okolicach Dąbrowy doszło do
zderzenia samochodów BMW
i Seat. Samochodami podróżowały
łącznie trzy osoby. Dwie osoby zostały przewiezione do szpitala.
(AM)

WIĘCEJ CODZIENNYCH
INFORMACJI NA:
WWW.DTS24.PL
WARTO WIEDZIEĆ
Sadzonki do wzięcia
Prawie 2 tys. drzewek, głównie
liściastych, czeka na mieszkańców
Małopolski w ramach akcji „Drzewa dla Małopolan, Małopolska dla
drzew!”. Akcja organizowana jest
w ramach Dnia Dobrych Uczynków. Realizuje ją Województwo
Małopolskie.
W Nowym Sączu sadzonki będą
rozdawane od godz. 9. w punkcie obok Małopolskiego Centrum
Kultury „Sokół” przy ul. Długosza 3. Żeby otrzymać drzewko,
wystarczy odpowiedzieć na jedno z kilkudziesięciu pytań dotyczących drzew. Każdy obdarowany zobowiązuje się, że posadzi
drzewko i wyśle jego zdjęcie na
adres: malopolskie.drzewa@
umwm.pl.
(TB)
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Inspiracje

Barbacki rozumiał modę od strony praktycznej
i reżyserem, ustawiała kadry tak,
aby uniknąć parterów z zawieszonymi reklamami. Przyjmuję
często gości, w tym z zagranicy,
przeważnie naukowców i artystów, którzy biorą udział w „Labiryncie Historii”. Wyjeżdżają z Nowego Sącza zachwyceni miastem.
W filmie na pewno chciałabym
odtworzyć środowisko Barbackiego, miejsca, w których bywał.
Chcemy film wprowadzić do kin.
Powinniśmy pokazać szerszej publiczności tę wyjątkową postać!

Rozmowa z MARIĄ
MOLENDĄ - prezesem
Fundacji Nomina
Rosae

REKLAMA

- Ma już Pani ogląd, kto mógłby
w tej filmowej opowieści o Barbackim wystąpić?
- Nie myślę na razie nad aktorami. To jeszcze nie jest ten etap.

FOT. Z ARCH. M. MOLENDY

- Dlaczego marzy się Pani film o Bolesławie Barbackim?
- Barbacki był postacią wielowymiarową, barwną i różnorodną, o wielu pasjach i zainteresowaniach. Poza malarstwem ciekawiło
go mnóstwo rzeczy ważnych w
rozwoju Nowego Sącza. Założył tu
szkołę krawiecką - Szkołę Przemysłową Żeńską Towarzystwa
Szkoły Ludowej, która istnieje do
dziś jako Zespół Szkół nr 3 im. Bolesława Barbackiego. Bardzo się
w tę szkołę zaangażował, był jej
dyrektorem i pedagogiem. Napisał
dla swoich uczennic podręcznik do
geometrii i do kostiumologii – był
w zasadzie pionierem nauczania
tego przedmiotu. Modę rozumiał
także od strony praktycznej – sam
opanował krawiectwo. Po śmierci
matki zajmował się szyciem i reperowaniem ubrań braci i ojca. Swoje podopieczne otaczał troską i zainteresowaniem, były to ubogie
dziewczęta. Do szkoły przyjmował
też uczennice żydowskie, mimo że
za nimi nie przepadał. Zdobywały fach i wyjeżdżały do Palestyny.
Młode kobiety dzięki nauce w szkole Barbackiego miały konkretny zawód, miały możliwość zawalczenia
o swoją samodzielność, o utrzymanie, co w tamtych trudnych dla
kobiet czasach było bardzo ważne. Myślę, że można uznać, że
w ten sposób wspierał emancypację. Wielką pasją Bolesława był
teatr. Barbacki był jednym z założycieli Towarzystwa Dramatycznego, które aktywnie działało
w okresie dwudziestolecia międzywojennego. W tym teatrze działali
także jego bracia. Bolesław reżyserował, grał, tworzył scenografię. Dbał o ducha, ale nie zapominał
o ciele. Był aktywnie zaangażowany w sport i kulturę fizyczną.
Związał się także z Sokołem. Z czasem został prezesem tej instytucji.

Przyczynił się do rozbudowy biblioteki Sokoła. Do dziś korzystamy z bogatego dziedzictwa Bolesława Barbackiego.
- Barbacki jest bliską Pani postacią. Na
ścianie w Pani domu wisi jego portret.
- Jego postać była obecna
w moim życiu już od dzieciństwa.
Choć niestety dość późno zabrałam
się za samodzielne odkrywanie
jego historii. Teraz, odkąd zaczęłam się zagłębiać w dzieje jego życia, dotarło do mnie, że jest on postacią niesamowicie filmową, ma
w sobie duży ładunek emocji,
przeżyć, doświadczeń, także tragicznych, które są świetne do
filmu.
- Ma już Pani scenariusz?
- Mam scenariusz filmu dokumentalnego, gdyż taki miał być
pierwotnie film. Cały czas jednak

myślę także o fabule, która w pełni oddałaby niezwykłość Barbackiego. Aktualnie buszuję w archiwach i dokumentach, zbieram
informacje o życiu artysty, udoskonalam scenariusz. Członkowie Fundacji bardzo mi pomagają, dyskutujemy o scenariuszu.
Rodzina Barbackiego była patriotyczna i bardzo czekała na niepodległość. Bolesław bardzo się
zaangażował w jej budowanie.
W przyszłym roku będziemy obchodzić 100-lecie niepodległości Polski. Byłoby idealnie, gdyby
premiera naszego filmu wpisała się
w obchody.
- Za mało jest Barbackiego w Nowym Sączu?
- Młodzi ludzie nie mają pojęcia, kim był. Widzę to, gdy oprowadzam grupy szkolne po naszym
Domu Historii. Pytam uczniów

o Barbackiego, a oni tej postaci nie
znają. To chyba świadectwo na to,
że coś jest nie tak z tą naszą sądecką historią, ona nie wybrzmiewa.
Czyż nie jest to wystarczający powód do przypomnienia tej postaci?
- Myślała już Pani o miejscach, gdzie
można by nakręcić sceny filmu?
- Jakichś konkretnych pomysłów jeszcze nie mam, choć uważam, że Nowy Sącz mógłby być
miastem naprawdę ciekawym dla
ekip filmowych. Trzeba by tylko
zadbać bardziej o jego atrakcyjny wygląd. Można pozbyć się reklam szpecących budynki. Odbyliśmy z nimi swoistą „walkę”
kręcąc Nowy Sącz do filmu „Sądecki sztetl” – krótkometrażowego dokumentu o historii sądeckich Żydów. Nazywamy go filmem
„od pierwszego piętra”. Basia
Szewczyk, która była operatorem

- Ale tytuł filmu już jest?
- Owszem, mamy roboczy tytuł - „Portret Polaka”. Wspaniale byłoby również, gdyby w nasz
film zechcieli się zaangażować sądeczanie, żeby poczuli „Barbacką polkę” (śmiech). Gdyby każdy
mieszkaniec naszego miasta dorzucił do naszego projektu złotówkę, to już by było coś. Postać
Barbackiego może być ważna dla
każdego Polaka. Będzie to opowieść dla widzów dorosłych,
o trudnych miłościach, wyborach,
wierności sobie, decyzjach, jakie trzeba podejmować, czasem
wbrew sobie.
- Oczywiście Pani będzie projektować
kostiumy.
- Jak najbardziej!

ROZMAWIAŁA AGNIESZKA MAŁECKA

Maria Molenda – jest historykiem,
kostiumologiem i kostiumografem.
Od 2004 r. kieruje założoną przez
siebie Fundacją Nomina Rosae,
w ramach której działa m.in. Teatr
Nomina Rosae, program edukacyjny „Labirynt Historii”, a także Pracownia Rekonstrukcji Ubiorów Historycznych i Kostiumów.
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Zdrowie

Przychodzą już wnuki pierwszych pacjentów
Rozmowa z GRAŻYNĄ
KAZANĄ-WĘGLOWSKĄ,
lekarzem rodzinnym,
prezesem spółki
i przychodni
„Antidotum”
- Zacznę od gratulacji – została Pani nominowana do nagrody Anioły Medycyny
2016, świeżutko z Warszawy przywieziony dyplom. Chociaż plebiscyt nie skończył się dla Pani statuetką, to znalezienie
się w setce najlepszych polskich lekarzy,
jest chyba dowodem ogromnego uznania i wdzięczności pacjentów?
- Tak, możemy tak powiedzieć.
To dla mnie duża satysfakcja, że zostałam nominowana do takiej nagrody, nawiasem mówiąc nie jestem
pierwszą nominowaną z regionu.
W ubiegłym roku była nominowana
koleżanka z mojej przychodni doktor Iwona Berszakiewicz–Kowal,
a kilka lat temu doktor Tadeusz Frączek, ordynator oddziału chirurgii
ogólnej w Krynicy, został laureatem
plebiscytu.
- Wygląda na to, że nasze zdrowie jest w
dobrych rękach, sadecka służba zdrowia
jest na wysokim poziomie?
- Myślę, że tak. Uważam, że dorównujemy innym rejonom Polski, jeśli chodzi o służbę zdrowia,
o leczenie…
- …o kwalifikacje lekarzy?
- Również. Większość lekarzy przynajmniej w mojej przychodni - ma specjalizacje z medycyny
rodzinnej, pediatrii czy interny.
Poza tym mamy też akredytacje na
szkolenie lekarzy rodzinnych, w tej
chwili zatrudniamy też rezydentów.
- To nie była Pani pierwsza tego typu
nagroda…
- W plebiscycie „Gazety Krakowskiej” byłam w pierwszej szóstce w Małopolsce w 2015 r.
- Tutaj ranga nagrody jest wyższa, bo
jest Pani w setce najlepszych lekarzy
w Polsce.
- Tak, a ranga tej nagrody jest
wyższa, dlatego że nie jest to plebiscyt, nie jest to głosowanie, tylko do tej nagrody zgłaszają nas pacjenci poprzez portal internetowy
i gazetę „Moda na zdrowie”. Nie jest
to głosowanie za pomocą SMS-ów,
a zgłoszenie pacjentów. Pacjent

Czasem pacjenci
przychodzą nie
tylko ze swoimi
dolegliwościami.
Czasem
przychodzą
porozmawiać

zgłaszając swojego lekarza do tej
nagrody, musi opisać swój kontakt
z tym lekarzem i uzasadnić, dlaczego go wybrał.
- Jak uzasadniono to w Pani przypadku?
- Nie mam pojęcia, nie znam
tych uzasadnień, nie wiem, kto
mnie zgłosił. Musiało tych zgłoszeń
być więcej, skoro spośród 4-5 tysięcy zgłoszonych lekarzy wybrali setkę i ja się w niej znalazłam.
- To miłe, wzruszające?
- I miłe, i wzruszające. Myślę, że
jest to jakaś tam nagroda za 30 lat
mojej ciężkiej pracy.
- Jest Pani podobno tak zapracowana,
że nawet od organizatorów nie zdążyła
telefonu odebrać, tylko o nominacji dowiedziała się drogą SMS-ową.
- Tak, pan z komitetu organizacyjnego prosił o kontakt telefoniczny, informując, że zostałam
nominowana, bo nie miałam o tym
pojęcia.
- Podobno jest do Pani zapisanych na
stałe 2500 pacjentów?
- Tak, ale to nic nadzwyczajnego,
bo każdy z lekarzy w mojej przychodni obsługuje właśnie taką ilość
pacjentów, a nasza przychodnia obsługuje ich około 23 tys. Zresztą taki
jest też limit pacjentów NFZ na jednego lekarza POZ-u. Był moment,
10 lat temu, że tych pacjentów było
około trzech tysięcy na lekarza.
- Ma Pani zakodowane, że kiedy wchodzi
kolejny pacjent do gabinetu, to Pani zna
jego nazwisko i mniej więcej spodziewa
się, z jaką dolegliwością on przyszedł?
- Może nie zawsze się spodziewam z jaką dolegliwością, ale jestem
w stanie przypomnieć sobie nazwisko pacjenta i - mniej więcej - jakie
choroby przechodził do tej pory.
I słucham, co jeszcze mu dolega, czy
już nic mu nie dolega, a tylko przyszedł się pochwalić, że wszystko
mu ustąpiło, że nic mu się nie dzieje. Czasem pacjenci przychodzą nie
tylko ze swoimi dolegliwościami.
Czasem przychodzą porozmawiać.
- O czym chcą porozmawiać z lekarzem,
jeśli nie o zdrowiu?
- Czasem mają jakieś problemy
w rodzinie i chcą o tym porozmawiać, a nie mają z kim. Są tacy pacjenci, którzy nie mają się komu
pochwalić, że na przykład się im
urodził wnuk, że mają jakiś problem, z którym sobie nie radzą.
Z różnymi sprawami ludzie przychodzą do naszych gabinetów, nie
tylko ze swoimi chorobami.
- Jak często przychodzą? Statystyczny
sądecki Kowalski pojawia się w gabinecie lekarza rodzinnego raz na…?
- Są pacjenci, którzy przychodzą 3-4 razy w miesiącu, a są tacy,
którzy pojawiają się raz w roku
i np. proszą o skierowanie na badania profilaktyczne. Są pacjenci,
którzy przychodzą systematycznie
raz w miesiącu, bo maja chorobę

Bardzo często
się zdarza, że
pacjent chory,
nawet z gorączką,
bierze dzień-dwa
urlopu zamiast L4
i wraca do pracy
chory
przewlekłą i potrzebują recepty. Nie
ma reguły. Są oczywiście też tacy,
którzy nadużywają wizyt u lekarza
POZ-u. Bywają – niestety - i tacy,
którzy zgłaszają się za późno, w momencie, kiedy już niewiele jesteśmy
w stanie im pomóc, bo po wykonaniu badań okazuje się, że mają jakąś
ciężką chorobę.
- To może dzisiaj jest okazja, żeby zaapelować: Szanowni państwo, nawet
jeśli czujecie się całkiem zdrowi, to odwiedźcie czasami swojego rodzinnego lekarza.
- Na pewno są tacy pacjenci,
którzy są do mnie zapisani, a ja ich
jeszcze nie znam. Bywa, że przychodzi człowiek zapisany do mnie
w 2000 r., bo od tej pory funkcjonuje Antidotum, a ja go widzę
pierwszy raz na oczy.
- Zwykle życzymy sobie przy różnych
okazjach zdrowia, a życząc komuś zdrowia to tak jakbyśmy mówili, obyś nie
musiał kontaktować się z lekarzem. Ale
nie chodzić do lekarza wcale nie jest
dobrze?
- Też nie jest dobrze. Myślę, że
raz na jakiś czas trzeba sobie jakieś badania profilaktyczne zrobić,
głównie osoby powyżej 40. roku życia. Jakieś badanie kardiologiczne,
ciśnienie, cukier, cholesterol trzeba by było sprawdzić. Mężczyźni
po 50. roku życia powinni przebadać prostatę, kobiety wykonać badania profilaktyczne piersi, badana ginekologiczne, co – uważam
- jest dużą zmorą kobiet i niechętnie chodzą do ginekologa. Lepiej
zapobiegać niż leczyć, lepiej zrobić
badania profilaktyczne, niż później
wydawać pieniądze na leki i badania specjalistyczne, bo się okazuje,
że coś jest nie tak.
- Gdybyśmy mieli porównać sądeckiego pacjenta sprzed 20-30 lat i dzisiaj, to
chorujemy częściej, czy rzadziej?
- Przez 30 lat pracy obsługuję już
drugie, może nawet trzecie pokolenie pacjentów. Dzieci i wnuki moich pierwszych pacjentów już się
pojawiają. Jeśli chodzi o młodzież,
to uważam, że schorzenia układu
ruchu, czyli kręgosłupa, stawów
są dużo częstsze u ludzi ok. 30-letnich, niż to było 30 lat temu. Czy
są zdrowsi? W tej chwili jest dużo
chorób nowotworowych, których
wydaje mi się, że kiedy zaczynałam
pracę, nie było aż tyle.

- Może łatwiej jest je zdiagnozować
dzisiaj?
- Na pewno medycyna poszła
do przodu i są większe możliwości
diagnostyczne niż 30 lat temu. USG
wchodziło kiedy zaczynałam pracę,
a w tej chwili metod diagnostycznych jest dużo więcej, więc też rozpoznawalność jest lepsza. Być może
wynika to z tego, że tych chorób
jest teraz więcej. Dużo jest cukrzycy, nadciśnienia, to są choroby cywilizacyjne i tych chorych osób jest
naprawdę wiele.
- Kiedyś 40-latek przedwcześnie żegnający się z tym światem z powodu zawału
nie dziwił nikogo. Dzisiaj zdecydowanie
rzadziej słyszymy o takich przypadkach.
- Może też dlatego, że leczenie
zawału jest inne i lepsza rozpoznawalność. Pacjent po zawale, dzięki
temu, że na terenie Nowego Sącza
jest oddział kardiologii inwazyjnej,
jest szybko rozpoznawany, leczony
i wychodzi zdrowy praktycznie natychmiast. Kiedy zaczynałam pracę, leczenie szpitalne pacjenta po
zawale trwało 21 dni - stopniowo
był rehabilitowany, od rehabilitacji łóżkowej, poprzez wstawanie
i tak dalej. To trwało bardzo długo.
W tej chwili pacjent po zawale, po
leczeniu inwazyjnym, wychodzi po
dwóch dniach i praktycznie za dwa
tygodnie może iść do pracy.
- Postęp medycyny widać gołym okiem,
ale nasza świadomość, że powinniśmy
lepiej się odżywiać, więcej się ruszać,
częściej się badać, to drugie.
- Świadomość mamy, ale czy tak
robimy…? Hm, chyba jednak tak nie
robimy. Oczywiście są osoby, którym się zaleca troszkę więcej ruchu czy stosowanie diety i się do
tego zastosują. Ale nie każdy. Sporo jest pacjentów otyłych, którzy
twierdzą, że próbują z tym walczyć,
stosują dietę, ale sama dieta nie
wystarczy. Bez wysiłku fizycznego
niewiele ona daje. Poza tym ciągle
dużo jest palących papierosy, którzy powinni zdobyć się na refleksję.
- A Pani apeluje: rzućcie palenie, ruszajcie się więcej.
- Namawiam, ale nie zawsze jestem w stanie zobaczyć ten efekt,
bo pacjent pojawi się u mnie np.
za dwa lata. Podobnie z cukrem
i nadciśnieniem – nie zawsze mam
możliwości kontroli realizacji moich zaleceń.
- Badania pokazują, że coraz wcześniej
mamy kłopoty z nadwagą, kręgosłupem, z
chorobami cywilizacyjnymi. Już najmłodsi mają złe nawyki żywieniowe.
- Potwierdzam te dane. Poza
tym obserwuje się też małą aktywność fizyczną dzieci i młodzieży.
W tej chwili więcej czasu spędzają
przy komputerze niż na podwórku grając w piłkę, więc wiąże się to
później z różnymi wadami postawy i zmianami w kręgosłupie. Taki
dwudziestoparolatek, który idzie do
pracy fizycznej, po dwóch-trzech
miesiącach zgłasza się do gabinetu

z bólem kręgosłupa. To też nie jest
normalne.
- Brak ćwiczeń?
- Tak, boli go kręgosłup, czego na
początku mojej pracy nie było. Powiedzmy, że z bólami kręgosłupa to
przychodzili pacjenci, którzy mieli 40-50 lat, ale nie dwadzieścia parę!
- L4 chętnie bierzemy? Tempo życia, warunki pracy wymuszają, żebyśmy unikali
zwolnień lekarskich. Słyszy Pani: nie mogę
nie pójść do pracy.
- Tak, bardzo często się zdarza,
że pacjent chory, nawet z gorączką, bierze dzień-dwa urlopu zamiast L4 i wraca do pracy chory.
Zdarza się też odwrotnie, że ktoś
przychodzi, boli go palec i do pracy iść nie może.
- Czuje się Pani bardziej lekarzem czy bardziej menedżerem zarządzającym spółką?
- Lekarzem! Menedżerem jestem
od 2005 r., od kiedy kieruję przychodnią i spółką. Spółka powstała
w 1999 roku. Zdecydowanie bardziej
jestem lekarzem, a na obowiązki menedżerskie mam mniej czasu. Jednak
dzięki obsłudze administracyjnej, jakoś daję sobie radę. Sama bym sobie
nie poradziła.
- Zgrany zespół?
- Zgrany zespół i pomoc kolegów
oraz koleżanek. Jakoś wspólnie dajemy radę, dobrze nam się razem pracuje, atmosferę w przychodni mamy
dobrą.
- Rok 1999 rok, prywatyzacja służby zdrowia, kiedy wraz z załogą poszliście „na
swoje”. Towarzyszyły temu ogromne obawy i emocje.
- To prawda, były obawy i emocje,
ale dzięki ówczesnemu wiceprezydentowi Piotrowi Pawnikowi sprywatyzowaliśmy się i nie żałujemy.
- Bezboleśnie poszło?
- Bezboleśnie i dziś żadna z nas
pracujących w przychodni nie wróciłaby do starego systemu. Dobrze się
nam pracuje, umowy z NFZ mamy
cały czas, jako podstawowa opieka
zdrowotna, nie rozwijaliśmy specjalistki, bo też nie miałyśmy ani warunków, ani lekarzy specjalistów chętnych do pracy w kolejnej przychodni.
- Kończąc można chyba powiedzieć, że
warto było przez lata zmierzyć się z tymi
wszystkimi zadaniami, żeby znaleźć się
wśród 100 najlepszych lekarzy w Polsce.
- Myślę, że warto i bardzo dziękuję
moim pacjentom za to, że mi zaufali. Jest to dla mnie nagroda za moją
ciężką pracę i za czas poświecony pacjentom. Przez tych 30 lat pracy były
takie momenty, kiedy więcej czasu
poświęcałam pacjentom niż swojej
rodzinie. Czasem mąż mi to zarzuca,
ale jakoś musi sobie radzić.

ROZMAWIAŁ
WOJCIECH MOLENDOWICZ
WYKORZYSTANO FRAGMENTY
WYWIADU DLA REGIONALNEJ
TELEWIZJI KABLOWEJ
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Ludzie

Najlepszą terapią jest miłość
- Nasza rozmowa odbywa się niemal w przeddzień
Światowego Dnia Autyzmu. Kwiecień to także „Miesiąc Wiedzy na Temat Autyzmu”. Pani zna ten problem doskonale z własnego doświadczenia.
- Tak, Michał, mój 18-letni syn, cierpi od
urodzenia na autyzm.
- Kilkanaście lat temu usłyszała Pani diagnozę, która na zawsze zmieniła życie zarówno Pani, jak i całej Waszej rodziny.
- Zanim jednak padło to słowo, przeżyliśmy prawdziwy koszmar, próbując znaleźć przyczynę dziwnego zachowania naszego synka. To była kilkanaście lat temu,
diagnostyka i rehabilitacja były na zupełnie
innym poziomie, a wielu lekarzy nie miało pojęcia, że w ogóle istnieje takie zaburzenie jak autyzm. Niektórzy uważali nawet, że
nic się szczególnego nie dzieje, że to wszystko
jest nasze „widzimisię”. Jeździliśmy po całej
Polsce, próbując pomóc Michasiowi. Dopiero
w Centrum Zdrowia Dziecka usłyszeliśmy,
że to może być autyzm, a fundacja Synapsis,
specjalizująca się w tym schorzeniu, potwierdziła tę diagnozę.
- Niektórzy lekarze nie przyjmowali do wiadomości,
że coś jest nie tak, Pani jednak wiedziała?
- I to od samego początku. Michaś od
urodzenia był „inny”. Wcześniej urodziłam
dwóch zdrowych synów, więc różnica była
dla mnie oczywista. Z Michasiem w ogóle
nie było kontaktu. Chcieliśmy jakoś dotrzeć
do naszego dziecka, ale nie wiedzieliśmy jak.
Z czasem przepaść między nami a Michałem
coraz bardziej się pogłębiała. Dopiero dzięki
właściwej diagnozie mogliśmy zacząć nadrabiać stracony czas i zająć się terapią oraz rehabilitacją synka.
- Terapia i rehabilitacja brzmią bardzo fachowo. Co
się kryje za tymi słowami?
- Lata bardzo ciężkiej pracy i to zarówno
z naszej strony, jak i oczywiście Michasia.
Michał musiał się nauczyć mówić, chodzić,
jeść, samodzielnie się ubierać. Musieliśmy nauczyć go rozumienia świata, który
go otacza, a który był dla niego kompletnie obcy. Świat zresztą poznaje przez cały
czas, wiele rzeczy wciąż jest dla niego nowych, wciąż jest zagadką. Niektóre oswoił,
innych wciąż się boi. Bez względu na wiek,

FOT. Z ARCH. RENATY ROSŁANIEC

Rozmowa
z RENATĄ ROSŁANIEC –
prezesem Stowarzyszenia
„Światełko Nadziei”

Renata Rosłaniec z synem Michałem
Michaś w pewnym sensie na zawsze pozostanie dzieckiem.
- Michał, pomimo autyzmu, chodził do przedszkola
i do klasy integracyjnej w normalnej szkole.
- Chcieliśmy, żeby syn miał jak najwięcej
kontaktów z normalnym światem, żeby nabywał dobre wzorce. Znaleźliśmy przedszkole, które przyjęło Michasia, a potem szkołę.
W tamtym roku Michał ukończył nauczanie początkowe i jest teraz w pierwszej klasie gimnazjum.
- To bardzo duży przeskok – od dziecka, z którym
praktycznie nie było kontaktu, do młodego człowieka, który chodzi do normalnej szkoły i ma kontakty
ze zdrowymi ludźmi.
- Ktoś, kto wcześniej nie znał Michasia, nie
zrozumiałby pewnie jak wielka przemiana dokonała się w naszym synu. Michał bardzo lubi
szkołę, cieszą go kontakty z ludźmi, uwielbia się uczyć, szczególnie przedmiotów ścisłych. Bardzo zmężniał w gimnazjum. I przede
wszystkim, coraz mniej chce być sam i coraz
częściej szuka kontaktu z innymi. Ale warto
w tym miejscu podkreślić, że każda osoba cierpiąca na autyzm jest inna, inaczej reaguje na
terapię. Akurat w przypadku Michasia nasze
starania odniosły sukces.
- To chyba prawdziwa rewolucja w życiu osoby autystycznej, kiedy w końcu wychodzi ze swojego świata
i poszukuje kontaktu z innymi ludźmi?
- Oczywiście. Przez cały czas staramy się
zresztą, żeby Michał miał jak najwięcej różnorodnych doświadczeń i interakcji ze światem
zewnętrznym. Jeździmy na wycieczki, chodzimy w góry. Michał tańczy w Pałacu Młodzieży

REKLAMA

Polskie Towarzystwo Tatrzańskie
Oddział "Beskid" w Nowym Sączu
Sobieskiego 14a lok. 2
33-300 Nowy Sącz
KRS: 0000343564
PODARUJ NAM 1%!
POWĘDRUJ W DOBRYM TOWARZYSTWIE!

i świetnie radzi sobie z tańcem. W tamtym
roku został także pasowany na rycerza przez
Bractwo Rycerskie. Był naprawdę szczęśliwy.
- Historia Pani syna jest bardzo optymistyczna, ale
kryje się też za nią wiele bólu, łez, wyrzeczeń i zwykłego ludzkiego zmęczenia.
- Tak, bo choć bardzo kochamy naszego syna, życie z osobą autystyczną nie jest łatwe. Cały nasz świat kręci się wokół Michała, na czym niestety ucierpiały nasze starsze
dzieci. Ale tutaj nie da się iść na skróty. Michał
cały czas nas potrzebuje i będzie potrzebował.
Z czasem okazało się jednak, że cała nasza rodzina, bardzo potrzebuje Michała. Jest takim
dobrym duchem naszej rodziny.
- W jaki sposób?
- Życie z Michasiem nauczyło nas cieszenia się z drobiazgów i życia chwilą, tu i teraz. Kiedy mamy wszystkiego dość i problemy wydają się nas przerastać, wystarczy
tylko, że popatrzy na nas, a już wracamy
do pionu. Nauczyliśmy się odróżniać rzeczy
naprawdę ważne od tych nieistotnych, postrzegać świat w sposób, który nie jest dostępny dla ludzi, nieżyjących na co dzień
z osobą autystyczną. Świat autystyków, choć
tak różny od naszego, jest także fascynujący. Tak naprawdę Michaś zintegrował naszą
rodzinę i w pewnym sensie nauczył nas życia na nowo.
- Dla Waszej rodziny to było bardzo trudne, ale
także piękne doświadczenie. Nie zawsze tak jest.
- Niestety. Trzeba jasno tutaj powiedzieć,
że każda osoba opiekująca się autystykiem
musi mieć bardzo dużo pomocy i wsparcia od

ludzi z zewnątrz, rodziny, przyjaciół, państwa. Nie zawsze tak się dzieje. Do tego dochodzi stosunkowo niewielka świadomość
społeczna dotycząca autyzmu. Oczywiście
jest lepiej niż było kilkanaście lat temu, ale
jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia w tej
materii.
- Stąd m.in. działania Pani stowarzyszenia.
- Tak, zresztą nie tylko mojego. Dla rodzin autystycznych osób bardzo ważny jest
kontakt z innymi rodzinami, które znają ten
problem od podszewki. Bo choć każdy przypadek autyzmu jest inny, pewne problemy
są zawsze takie same. Dlatego wspieramy
się wzajemnie, pomagamy sobie w trudnych sytuacjach. Razem cieszymy się z postępów naszych dzieci i razem płaczemy, jeśli
coś jest nie tak. Coraz częściej także w pomoc angażują się osoby czy instytucje, które na co dzień nie mają z tym problemem nic
wspólnego. To cieszy i daje nadzieję, że nasze dzieci będą żyły w świecie, który je zrozumie, a nie osądzi.
- Michaś żyje w takim świecie?
- Staramy się ze wszystkich sił, żeby tak
było. Zdajemy sobie sprawę z różnych ograniczeń naszego dziecka i co ważne Michał
także jest świadomy swojej inności. Wie, że
cierpi na autyzm i wie, że są rzeczy, których
zapewne nie zrobi samodzielnie. Ale myślę,
że jest na swój sposób szczęśliwy i naprawdę garnie się do świata.
- Co najbardziej pomogło Michałowi w jego długiej drodze do „naszego” świata?
- Miłość. Myślę, że najlepszą formą terapii jest po prostu miłość.

ROZMAWIAŁA TATIANA BIELA

2 kwietnia Stowarzyszenie „Światełko Nadziei” zaprasza na IV Przemarsz i Zabawy przed Ratuszem z
okazji Światowego Dnia Autyzmu.
Celem imprezy jest wspólna zabawa
i uświadomienie, że dzieci ze schorzeniami są wyjątkowe.

POD PATRONATEM
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Rehabilitacja za porażkę w Zabrzu

Z powodu powołania zawodników do młodzieżowych reprezentacji narodowych, w minionej kolejce odbyło się tylko pięć spotkań,
w tym mecz Sandecji Nowy Sącz,
która miała dużą szansę zbliżenia
się do ścisłej czołówki. Podopieczni Radosława Mroczkowskiego
byli zdecydowanym faworytami,
bowiem rywalem był zamykający ligową tabelę MKS Kluczbork.

FOT. OFICJALNA STRONA KLUBU

Sandecja Nowy Sącz odniosła piąte zwycięstwo w I lidze przed własną publicznością. Zajmując czwarte
miejsce w tabeli ma już tylko punkt
straty do miejsca premiowanego
awansem. Ścisk w tabeli jest bardzo
duży i lista kandydatów do awansu bardzo długa. W ostatnim meczu
Sandecja okazała się wyraźnie lepsza od rywali, ale kolejny przeciwnik będzie zdecydowanie bardziej
wymagający.

W Nowym Sączu zaczęło się sensacyjnie, bo już po 9 minutach goście prowadzili 1-0, ostatecznie
gospodarze wygrali 4-1. Sandecja zrehabilitowała się za porażkę
z Górnikiem Zabrze, której doznała tydzień wcześniej.

- Nie było spektakularnych
akcji, ale bramka Kubania była
godna pierwszej ligi – ocenia
Radosław Mroczkowski, trener
Sandecji. - Staraliśmy się zmuszać przeciwnika do błędu i to
realizowaliśmy, co przyniosło

nam kolejne zdobycze bramkowe. Nie jesteśmy mega zadowoleni z gry, na pewno zadawalający jest wynik i pewne fragmenty
tego spotkania w naszym wykonaniu. Cieszę się, że byliśmy skuteczni. W ostatnim meczu nie było
kontuzji i urazów co jest ważnym
prognostykiem przed następnym
spotkaniem.
W najbliższej kolejce Sandecja swoje spotkanie rozegra już
31 marca (piątek). Na wyjeździe
zmierzy się z Olimpią Grudziądz.
Rywale w minionej kolejce odpoczywali, a w pięciu ostatnich
spotkaniach przed własną publicznością odnieśli cztery zwycięstwa i raz zremisowali. Zespół
prowadzony przez Jacka Paszulewicza jest coraz wyżej w ligowej tabeli i ciągle ma szansę na
walkę o awans. Olimpia ma tylko trzy punkty mniej od Sandecji,

zapowiada się więc bardzo ciekawe spotkanie.
Na ligowe boiska wróciła również drużyna rezerw Sandecji,
która jest liderem nowosądeckiej
okręgówki. W zaległym spotkaniu sądeczanie pokonali u siebie
Orawę Jabłonka 7-0. Zespół rezerw Sandecji był w tym spotkaniu poważnie wzmocniony. Wystąpił przede wszystkim Maciej
Korzym, który dzień wcześniej
nie zagrał w składzie pierwszej
drużyny. Znany z ekstraklasowych boisk napastnik strzelił
Orawie trzy gole.
Sandecja nadal mocno stawia
również na rozwój swoich grup
młodzieżowych. Dlatego w ostatnich tygodniach podpisano kolejną umowę partnerską. Sądecki
klub współpracował będzie z Gorcem Ochotnica.
JACEK BUGAJSKI

REKLAMA

Przygoda
w siodle
1 i 2 kwietnia Osada Konna Assanya
w Żmiącej zaprasza na dni otwarte
Klubu Jeździeckiego. W programie
m.in. jazdy na lonży dla początkujących, jazdy konne dla średniozaawansowanych i zaawansowanych,
przejażdżki bryczką, oprowadzanie
na kucach i koniach oraz konkursy.
Oferta Klubu Jeździeckiego
adresowana jest do tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z końmi, jak również jeźdźców startujących
w zawodach. Naukę prowadzą
doświadczeni instruktorzy oraz
trenerzy I i II klasy Polskiego
Związku Jeździeckiego.
(R)

KRS: 0000375906 nr konta: 38 1240 4748 1111 0010 3801 2715
bezpłatny program do rozliczenia PIT-u na: www.okazdedziecko.pl
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M AT E R I A Ł P R O M O C YJ N Y

Prezydent: Umowa na dofinansowanie budowy Mostu Heleńskiego podpisana!
Z udziałem Wiceministra
Rozwoju Witolda Słowika, Wiceministra Finansów Wiesława
Janczyka oraz Wicewojewody
Małopolskiego Józefa Gawrona, w Ministerstwie Rozwoju
odbyło się oficjalne podpisanie
umów dotyczących unijnego dofinansowania strategicznych inwestycji drogowych w czterech
miastach: Nowym Sączu, Toruniu, Sosnowcu i Gorzowie Wielkopolskim. Umowę na dofinansowanie budowy nowego Mostu
Heleńskiego z układem komunikacyjnym po obu stronach rzeki Dunajec podpisał prezydent
Nowego Sącza Ryszard Nowak,
dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych Przemysław Gorgol i dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Grzegorz
Mirek.
- Bardzo się cieszę, że możemy
dzisiaj sfinalizować to, co ogłosiliśmy w poniedziałek - powiedział
Wiceminister Rozwoju Witold Słowik, który podkreślił, że zwiększone dofinansowanie zostało określone na maksymalnym możliwym
poziomie 85 procent. - W dniu
dzisiejszym podpisujemy umowy
z Nowym Sączem, Sosnowcem,
Toruniem i Gorzowem Wielkopolskim. W sumie wartość dofinansowania wynosi 232 mln zł i jest to
dla beneficjentów kwota niebagatelna. Dlatego bardzo się cieszę, że
te ważne dla poszczególnych miast
inwestycje będą zrealizowane - dodał minister Słowik i podkreślił, że
program ten służy zwiększeniu dostępności transportowej i odciążenie centrów miast, a także lepsze
skomunikowanie z siecią dróg krajowych i ekspresowych, w tym także autostrad.
Prezydent Ryszard Nowak zauważył, że nastąpiła zdecydowania

zmiana w podejściu do inwestycji
realizowanych poza dużymi aglomeracjami. - Cieszę się, że rząd Prawa i Sprawiedliwości traktuje lokalne samorządy jak partnerów. Tak
wcześniej nie było. Teraz widać,
że dostrzegana jest Polska lokalna,
ta Polska, gdzie my samorządowcy, borykamy się z różnymi trudnościami. To się zmienia i to niezwykle cenne. Wierzę, że tak będzie
nadal - mówił podczas swojego wystąpienia w Ministerstwie Rozwoju
prezydent Ryszard Nowak. - Podjęte decyzje, które pozwalają nam
pokazać potencjał swoich regionów wymagają wsparcia, które dzisiaj otrzymujemy. Ten program jest
wzorcowy pod każdym względem
i z tego jestem niezwykle zadowolony - powiedział Ryszard Nowak,

dziękując jednocześnie za szczególne wsparcie Wiceministrowi Finansów
Wiesławowi Janczykowi, a także sądeckim parlamentarzystom.
- Beneficjentami sprawnej pracy Urzędu Miasta w zakresie przygotowania dobrego wniosku są
przede wszystkim mieszkańcy Nowego Sącza i całej Sądecczyzny zwrócił uwagę wiceminister Wiesław
Janczyk. - Bardziej przyjazna i bezpieczna komunikacja oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej
regionu, to najważniejsze tej ważnej decyzji. To także wyrównanie
szans komunikacyjnych miejscowości położonych w bezpośrednim
otoczeniu Nowego Sącza.
Wiceminister Finansów dodał, że
realizacja kolejnej istotnej dla miasta
inwestycji będzie miała realny także

wpływ na poprawę jakości powietrza, poprzez zmniejszenie ruchu
samochodowego w samym centrum Nowego Sącza.
Zadowolenia z podpisanego dofinansowania dla inwestycji w Nowym
Sączu nie krył Wicewojewoda Małopolski Józef Gawron. - To zadanie,
które będzie realizowane w Nowym Sączu bez wsparcia finansowego byłoby nieosiągalne. Wierzę,
że pan prezydent potrafi trudne zadania wykonywać, a my będziemy gotowi do przyjęcia kolejnych
środków finansowych - zaznaczył
wicewojewoda Józef Gawron.
- Dzisiejsze podpisanie umowy,
to już oficjalne potwierdzenie maksymalnego, 85 procentowego dofinansowania do niezwykle ważnej dla naszego miasta i regionu

inwestycji drogowej. Budowa nowej, czteropasmowej przeprawy
przez Dunajec z dwoma rondami po obu stronach rzeki, znacznie usprawni komunikację w kierunku osiedla Helena - powiedział
prezydent Ryszard Nowak tuż po
spotkaniu w Ministerstwie Rozwoju. - Wszystko potoczyło się bardzo szybko. Proszę pamiętać, że
kilka dni temu w tym samym miejscu otrzymaliśmy potwierdzenie
zwiększenia dofinansowania do tej
niewątpliwie strategicznej dla Nowego Sącza inwestycji, a dzisiaj
mam w ręku gotową, podpisaną
umowę. To naprawdę wielki sukces naszego miasta i wszystkich,
którzy się do tego przyczynili - nie
ukrywał zadowolenia prezydent Nowego Sącza.
W sumie Ministerstwo Rozwoju zwiększyło dotychczasowe dofinansowania do inwestycji drogowych w czterech miastach - Nowym
Sączu, Toruniu, Sosnowcu i Gorzowie Wielkopolski - do poziomu 232
mln zł! W porównaniu do pierwotnej kwoty (74 mln zł) jest to więcej
aż o 158 mln zł.
Budowa nowego Mostu Heleńskiego z układem komunikacyjnym po obu stronach Dunajca najpierw otrzymała wsparcie finansowe
w wysokości 24,5 mln zł, które
obecnie zostało podniesione aż
o 52,5 mln zł! Dzięki temu inwestycja, której wartość szacowana jest
na 91 mln zł, została dofinansowana kwotą aż 77 mln zł przy całkowitym wsparciu dla wszystkich miast
wynoszącym 232 mln zł.
W spotkaniu wzięli również poseł
Arkadiusz Mularczyk, Łukasz Smółka, szef gabinetu politycznego Ministra Infrastruktury i Budownictwa
Andrzeja Adamczyka, a także wojewodowie i prezydenci miast, które otrzymały dofinansowanie na inwestycje drogowe.
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Inicjatywa

Młodzi szykują się na stołki radnych
- Po raz pierwszy usłyszałem o Młodzieżowej Radzie Miasta, oglądając program w telewizji – mówi Jakub Skrężyna,
uczeń XI Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Nowym Sączu. – Temat bardzo mnie zainteresował,
dlatego zacząłem szukać dalszych
informacji w internecie. Okazało się, że młodzieżowe rady
miasta lub gminy funkcjonują z
powodzeniem w różnych miejscach w Polsce i pełną rolę doradczą. Pomyślałem wtedy: Dlaczego
nie zorganizować podobnej rady
w Nowym Sączu? To przecież bardzo dobry sposób na aktywizację
młodzieży i zainteresowanie jej
ważnymi sprawami lokalnymi.
Na samym pomyśle się nie
skończyło, bo pochodzący ze Starego Sącza gimnazjalista postanowił zainteresować swoją ideą
władze w magistracie. - Jakub
Skrężyna pojawił się w ratuszu w
lecie zeszłego roku – mówi Edyta
Brongiel, sekretarz Nowego Sącza.
REKLAMA

FOT. Z ARCH. J. SKRĘŻYNA

Jakub Skrężyna, nowosądecki gimnazjalista, jest bliski powołania
w Nowym Sączu Młodzieżowej Rady
Miasta. Jest szansa, że „dorosła”
Rada Miasta już na najbliższej sesji da zielone światło swoim młodszym kolegom.

– Przyniósł proponowany statut ewentualnej, przyszłej Młodzieżowej Rady Miasta i prosił
o pomoc. Razem z paniami z biura obsługi Rady Miasta dokonałyśmy tam pewnych poprawek
i dodatkowo uzyskał ode mnie
zaświadczenie, że konsultował
w ratuszu swój projekt i jest z

nami w stałym kontakcie. Popieram tę inicjatywę, bo to jest
naprawdę bardzo dobry pomysł.
Życzliwe stanowisko władz
miejskich było Jakubowi bardzo
potrzebne, ponieważ zgodnie z zaproponowanym przez niego statutem, kandydatów do Młodzieżowej Rady Miasta mieliby wyłonić

w szkolnych wyborach członkowie samorządów uczniowskich
wszystkich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. – Właśnie jestem w trakcie rozmów z dyrektorami różnych szkół i staram się
ich przekonać do swojego pomysłu. To przecież znakomity sposób na zainteresowanie młodzieży problematyką samorządności,
ale także dobra reklama dla szkoły – mówi 15-letni inicjator.
Jak się okazało, nie wszyscy
byli przyjaźnie nastawieni do
projektu młodego entuzjasty samorządności, ale Jakub Skrężyna
nie poddaje się. – Wiem, że pomysł wymaga pewnego nakładu
pracy, ale zamierzam dalej działać. Chciałbym jak najszybciej
zakończyć etap zbierania podpisów, tak aby projekt mógł zostać
przedstawiony dorosłej Radzie
Miasta na najbliższej, kwietniowej sesji.
Zgodnie ze statutem zaproponowanym przez Jakuba, kadencja
młodzieżowych radnych trwałaby
dwa lata, a każda szkoła mogłaby
wysłać jednego radnego, wyłonionego w szkolnych wyborach.
- Młodzieżowa Rada Miasta
będzie zajmować się różnymi
problemami – zapowiada Jakub
Skrężyna. – Głownie dotyczyć

będą one kwestii związanych
bezpośrednio z naszymi, młodzieżowymi sprawami. Będzie
mogła współpracować z różnymi instytucjami, a także pełnić
funkcję doradczą dla dorosłych
radnych. Może też dysponować
budżetem np. na organizację różnych imprez. I byłaby podobnie
zorganizowana jak dorosła rada
miasta, składałaby się z podkomisji zajmujących się różnymi
kwestiami.
Jeśli Rada Miasta Nowego Sącza
pozytywnie zaopiniuje wniosek,
następnym krokiem będą wybory w szkołach. Jakub Skrężyna
nie ukrywa, że sam również będzie kandydował, choć jest świadomy, że i tak o wszystkim zdecydują wyborcy. – Muszę zebrać
minimum 30 podpisów, aby móc
kandydować na radnego. Jeśli
nikt inny by się nie zgłosił, wtedy pojedynczy kandydat automatycznie wejdzie do Młodzieżowej Rady.
Młodzieżowa Rada Miasta to
dla nowosądeckiej młodzieży faktyczna możliwość współdecydowania o własnych sprawach. Jest
szansa, że jeszcze w tym roku
szkolnym młodzi radni spotkają
się na pierwszej sesji.
TATIANA BIELA
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Nowe telewizory BRAVIA
już dostępne!
Kup nowy telewizor 55 cali lub większy –
– transport, wieszak i montaż W ZESTAWIE!

XE93

55”
65”

8 999
14 999

Procesor obrazu 4K HDR Processor X1™ Extreme
Podświetlenie Slim Backlight Drive™
X-tended Dynamic Range™ PRO
Technologia 4K High Dynamic Range (HDR)

20 rat 0%

transport

wieszak i montaż

Więcej informacji w salonie Sony Centre oraz oficjalnym sklepie internetowym: www.scentre.pl

NOWY SĄCZ / ul. Dojazdowa 20 • tel. 18 444 11 44 • pon-pt: 10-19, sob: 10-15
* Promocja ważna od 1–31.03.2017 r. lub do wyczerpania zapasów.
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 0% przy całkowitym koszcie raty 0 zł.
Szczegóły dotyczące regulaminu: transportu i montażu są dostępne u Doradców Sprzedaży.
Informacje zawarte w reklamie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 K.C. „Sony”, „BRAVIA” są zastrzeżonymi znakami handlowymi Sony Corporation.

zł

zł
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A to ciekawe

Bilety do kina, płyty CD,
audiobooki, koszulki, kubki
i inne nagrody możesz zdobyć w naszych konkursach.
Śledź profil „Dobrego
Tygodnika Sądeckiego"
na Facebooku, bierz udział
w konkursach i wygrywaj!
Kod konkursowy:
DTS+pierwsza litera imienia,
np. uczestniczka Natalia:
DTS+N.

Pierwsze takie narodziny od 700 lat
Właściciele byli tak zaskoczeni pojawieniem się czwartej alpaki w swoim
obejściu, że z wrażenia nie ustalili jeszcze
nawet płci noworodka. Pierwsza alpaka
urodzona w Nowym Sączu nie ma również jeszcze imienia, ale Małgorzata Belska jest otwarta na propozycje Czytelników „Dobrego Tygodnika Sądeckiego”.
- Liczę na podpowiedzi w wyborze
imienia, pomoc sądeczan bardzo nam
się przyda – deklaruje Małgorzata Belska.
Trzy dorosłe alpaki przyjechały do Nowego Sącza 24 września ubiegłego roku z
Warszawy jako prezent na 40. urodziny
Łukasza Belskiego. Zwierzaki pojawiły

się w odpowiedzi na problem, z którym
wcześniej nie mógł sobie poradzić obdarowany. Alpaki pełnią funkcję… kosiarek do trawy. Łukasz Belski – największy w regionie dealer kosiarek – martwił
się wielkością przydomowej działki, którą musiał regularnie kosić. Jego żona rozwiązała ten problem łącząc przyjemne
z pożytecznym.
- Prezent bardzo się Łukaszowi
spodobał, alpaki są cudownymi zwierzętami, a przy okazji zjadają trawę,
której teraz nie musimy kosić, choć akurat kosiarek u nas nie brakuje – śmieje
się Małgorzata Belska.
Alpaka to ssak południowoamerykański, trawożerny z rodziny wielbłądowatych. Jest to zwierzę udomowione.
Przypomina nieco lamę, ale jest od niej
mniejsza i z budowy ciała bardziej podobna do owcy.
(WOJ)

ZNAJDZIESZ NAS NA

REKLAMA

KUPIĘ NIERUCHOMOŚCI
FOT. MAŁGORZATA BELSKA

To prawdopodobnie pierwsze takie zwierzę
urodzone w Nowym Sączu w 725-letniej historii miasta. W ubiegły piątek w gospodarstwie Małgorzaty i Łukasza Belskich urodziła się mała alpaka.

pomoc w sprawach
trudnych, zadłużenia,
licytacje komornicze, podział
majątku, zbycie i zakup
udziału w nieruchomości.

Kontakt 789102786

REKLAMA

Twój klient mieszka na Słowacji
Zanim do Ciebie przyjedzie,
Ty dotrzyj do niego ze swoją reklamą!

tel. 889 020 766,
b.ziemba@dts24.pl;
oraz
tel. 530 032 633,
k.magiera@dts24.pl;

“Dobry Tygodnik Sądecki” jest wyłącznym
partnerem “Regionalnych Novin”
– co tydzień 1,5 mln nakładu w całej Słowacji!
Wydawca: Wydawnictwo DOBRE Sp. z o.o.
33–300 Nowy Sącz,
ul. Żywiecka 25. ISSN 2082–209X.
www.wydawnictwodobre.pl
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OGŁOSZENIA DROBNE
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.
POŻYCZKI RATY! DYSKRETNIE! TANIE!
Zadzwoń 696-161-919 lub przyjdź,
Lwowska 41 Nowy Sącz

PILNIE POTRZEBNA POŻYCZKA
-ZADZWOŃ 692-898-096. Biuro
ul. Lwowska 41, Nowy Sącz
Pilnie poszukuje kucharki do pensjonatu okolice Zakopanego z możliwością zamieszkania. Tel. 666 478 331
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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OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM
NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW
Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu
z dnia 21.03.2017r.

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 13 kwietnia 2017 r.
o godz. 12.30 w sali nr 108 I pietro.
3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:
Samochody będące przedmiotem przetargu można obejrzeć:
- na parkingu przy placu manewrowym MORD Nowy Sącz przy ul. 29 Listopada ,
w dniach 28 marca – 7 kwietnia 2017 r.
w godzinach od 9.00 do 11.00
Szczegółowe informacje na temat oferowanych samochodów można uzyskać nr tel. 184490880, osoba do
kontaktu – Kazimierz Król.

Nie czekaj do czwartku na wydanie papierowe swojego ulubionego tygodnika. Pobierz „Dobry Tygodnik Sądecki" w wersji
elektronicznej z dts24.pl. Czytaj Twój tygodnik
tak jak lubisz, tam gdzie chcesz.

4. Rodzaj, typ, ilość pojazdów objętych postępowaniem oraz ceny wywoławcze.
Lp

Marka i typ
pojazdu

Numer
rej.

Numer
nadwozia

Pojemność
silnika

Rok
produkcji

Przebieg

Cena
wywoławcza

Wadium

1.

MITSUBISHI
Colt 1,3 MR’09

KN72001

XMCXNZ34ABF017943

1332ccm

2011

68 tys.

14940,00PLN

1494,00PLN

Lp

Marka i typ
pojazdu

Numer
rej.

Numer
nadwozia

Pojemność
silnika

Rok
produkcji

Przebieg

Cena
wywoławcza

Wadium

2.

MITSUBISHI
Colt 1,3 MR’09

KN72015

XMCXNZ34ABF018689

1332ccm

2011

71 tys.

15120,00PLN

1512,00PLN

Lp

Marka i typ
pojazdu

Numer
rej.

Numer
nadwozia

Pojemność
silnika

Rok
produkcji

Przebieg

Cena
wywoławcza

Wadium

3.

MITSUBISHI
Colt 1,3 MR’09

KN72013

XMCXNZ34ABF018726

1332ccm

2011

47tys.

15480,00PLN

1548,00PLN

Lp

Marka i typ
pojazdu

Numer
rej.

Numer
nadwozia

Pojemność
silnika

Rok
produkcji

Przebieg

Cena
wywoławcza

Wadium

4

MITSUBISHI
Colt 1,3 MR’09

KN72004

XMCXNZ34ABF017760

1332ccm

2011

61 tys.

15120,00PLN

1512,00PLN

Lp

Marka i typ
pojazdu

Numer
rej.

Numer
nadwozia

Pojemność
silnika

Rok
produkcji

Przebieg

Cena
wywoławcza

Wadium

5.

MITSUBISHI
Colt 1,3 MR’09

KN72030

XMCXNZ34ABF018125

1332ccm

2011

57 tys.

15210,00PLN

1521,00PLN

31 marca, godz. 10.30., Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu - IV Szachowy Turniej
„Mat 2017”
1 kwietnia, godz. 11., Dom Polsko-Słowacki
w Gorlicach – promocja książki pt. „Karpatský front
1914/1915”
1 kwietnia, Hala Sportowa MOSiR w Nowym Sączu –
Gala Sportów Walki HFO 3
1 kwietnia, godz. 15.30, Sala Balowa Starego Domu
Zdrojowego w Krynicy-Zdroju - koncert Julii Doszny
i Antoniego Pilcha pt. „Modlitewne obrazy w pieśniach
łemkowskich”
1 kwietnia, godz. 16.30, Sala Balowa Starego Domu
Zdrojowego w Krynicy-Zdroju - promocja książki „Cerkwie i ikony Łemkowszczyzny”
1 kwietnia, godz. 20., Klub Poziom w Nowym Sączu –
koncert Ostatni Krzyk Osiedla
4 kwietnia, godz. 18., Dom Polsko-Słowacki w Gorlicach - wernisaż wystawy malarstwa Joanny Zawadowicz-Mikołajczyk pt. „Malarskie transformacje cielesności”

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 11 kwietnia 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.

(AJ)

Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.mord.pl.
REKLAMA
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