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Autoryzowany Dealer Suzuki

Nowy Sącz- Wielogłowy 188,
tel 18 443 23 91 www.auto-complex.pl.
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Druga strona
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TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

FOT. JOANNA KORZEŃ

Gwiazdy z kijami

Dyskretny szum snookerowych kul toczących się po stołach, wielkie skupienie,
lekkie napięcie, a potem wybuch radości i aplauz jak na piłkarskim stadionie. Za
przeszkloną ścianą Jezioro Rożnowskie,
przy stołach zawodnicy na co dzień znani
raczej z różnych ról w kinie i telewizji, niż
z uderzania kijem w różnokolorowe bile.

POD PATRONATEM DTS

Wisła Kraków i Górnik Zabrze w wersji mini

- W turnieju, który odbędzie
się w dniach 17-18 czerwca na boisku w Starym Sączu zagra rekordowa ilość 32 zespołów z 11 krajów
- mówi koordynator projektu Tomasz Popiela.
- Wśród uczestników zobaczymy stałych gości turnieju, takich jak: Legia Warszawa, Escola
Varsovia, Wisła Kraków, Czarnomorec Odessa, Banik Ostrawa, CSFA Malacky czy Dynamo
Kijów. Debiutować w turnieju
będzie Zagłębie Lubin oraz Górnik Zabrze.
Po raz pierwszy podczas otwarcia turnieju zabrzmią hymny narodowe Niemiec, Holandii, Chorwacji, Białorusi.
REKLAMA

FOT. WWW.TURNIEJSOKOLIKASTARYSACZ.PL

W Hotelu Ibis w Nowym Sączu rozlosowano grupy VII Międzynarodowego
Turnieju Sokolika o Puchar Słonecznej
Tłoczni w Starym Sączu.

- Po raz ostatni puchar Słonecznej Tłoczni polski zespół wywalczył w 2014 roku. Tym zespołem była Escola Varosvia. Przez
kolejne dwie edycje puchar wyjeżdżał za granicę do Kijowa i

następnie do Pragi. Czy znajdzie
się jakiś krajowy team, który powalczy z tą konstelacją gwiazd?
Przekonamy się w czerwcu - dodaje Popiela.
(AM)

Heron Live Hotel w Siennej po
raz drugi zaprosił w maju biznesmenów, artystów i sportowców na Mistrzostwa Polski w Snookerze. Mikołaj Roznerski, Tomasz Oświeciński,
Leszek Lichota, Bartłomiej Topa, Rafał Brzozowski, Przemysław Sadowski, Radosław Kawęcki, Przemysław
Kossakowski – to tylko niektórzy
z uczestników rozgrywających mecze
przy trzech stołach w Hotelu Heron.
- Dlaczego Heron? Ponieważ jesteśmy live, tu mają miejsce na
żywo ciekawe wydarzenia. Chcemy
wspierać i propagować takie dyscypliny sportu jak snooker. To świetne
miejsce do sportowej rywalizacji,
ale również dla towarzyskiego spotkania ludzi na co dzień bardzo zapracowanych, których kalendarze
są wypełnione na wiele miesięcy do
przodu – przekonuje Jolanta Gawryś,
szefowa marketingu Hotelu Heron.
- W ubiegłym roku do Siennej
przyjechało dwunastu zawodników, w tym już dwa razy więcej,
a w skrzynce mailowej zostało jeszcze 150 zgłoszeń od chętnych, których już nie mogliśmy zaprosić –
opowiada Marcin Nitschke, główny
organizator mistrzostw w Heronie.
– To najlepiej świadczy o tym, że

snooker jest grą dla każdego. Panuje przekonanie, że to gra elit. Nic
bardziej mylnego. Każdy może wysłać dziecko do klubu, gdzie godzina zajęć kosztuje 8 zł. Jak w każdym
sporcie, tutaj również jest dostępny
sprzęt różnej klasy i słyszałem nawet, że w Polsce sprzedano kij bilardowy za 85 tys. dolarów, ale to
tylko wyjątek potwierdzający regułę. Gdybym miał zaapelować do rodziców, to powiedziałbym: kochani
wysyłajcie swoje dzieci na snookera
– uczy nie tylko techniki i strategicznego myślenia, ale również świetnie
wycisza. Sam mam ADHD, a przy
stole potrafię całkowicie opanować
emocje. Gram w snookera od 24 lat,
bywały sezony, że szkoliłem 200300 dzieci i często słyszałem od rodziców: nie chcemy, żeby nasz syn
był mistrzem, chcemy tylko, żeby się
wyciszył. Kto mnie najbardziej zaskoczył podczas tegorocznych mistrzostw? Przemek Kossakowski,
który najbliższy wolny termin miał
w grudniu 2018, ale rzucił wszystko
i jechał do Hotelu Heron siedem godzin, a potem przyznał się, że nigdy
wcześniej nie stał przy stole i pytał,
jak smarować kij kredą. To fantastyczna historia pokazująca, że każdy w dowolnym momencie może się
włączyć do rywalizacji przy stole, a nam pomóc w propagowaniu
tej dyscypliny. Bo to główny cel jaki
nam przyświeca przy organizacji
mistrzostw w Hotelu Heron.
(WM)
WIĘCEJ ZDJĘĆ NA STRONIE:
WWW.DTS24.PL
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Ważny temat

Czy linia Podłęże - Piekiełko nie wykolei się w przyszłości?
W sierpniu tego roku PKP Polskie Linie Kolejowe mają ogłosić przetarg na
opracowanie dokumentacji projektu
Podłęże – Piekiełko. Za dziewięć lat
miałoby być zapewnione szybkie połączenie Krakowa z Zakopanem i Nowym Sączem. I Arkadiusz Mularczyk i
Leszek Zegzda nie mają wątpliwości,
że to inwestycja strategiczna. Jednak na linii rząd - władze województwa iskrzy.
Inwestycja, o której mówi się
w regionie już od dziesiątek lat,
w lipcu 2016 r. trafiła na listę
podstawowego Krajowego Planu
Kolejowego.
Projekt podzielony jest na trzy
etapy. Pierwszy z nich to prace przygotowawcze polegające na opracowaniu dokumentacji
i wykupie niezbędnych gruntów.
Jego wartość to prawie 312 mln zł,
pochodzących w całości z budżetu państwa.
Etap drugi to modernizacja linii nr
104 Chabówka – Nowy Sącz. Ta inwestycja ma według szacunków pochłonąć 3 mld 64 mln zł. Jak do tej pory
zabezpieczono na nią 685,5 mln zł.
Reszta ma pochodzić z oszczędności
po projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Trzeci etap to budowa nowej linii z podkrakowskiego Podłęża do
Tymbarku i Mszany Dolnej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Miałaby
ona być realizowana w latach 2020
– 2026. Jej szacowany koszt to ok.
3,8 mld zł, nie są jednak znane źródła finansowania.
- Trwają rozmowy z przedstawicielami banków, Europejskiego
Funduszu Inwestycji Strategicznych oraz Europejskiego Banku
Inwestycyjnego na temat ewentualnego kredytowania inwestycji. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie
z planem, linią Podłęże - Piekiełko moglibyśmy pojechać za 9 lat
- deklaruje poseł Arkadiusz Mularczyk, który zwołał niedawno
w Sejmie posiedzenie podkomisji
stałej ds. transportu kolejowego
i poczty, poświęcone budowie linii
Podłęże – Piekiełko.
Wedle założeń linia ma być gotowa do roku 2026. Wtedy podróż
pociągiem z Nowego Sącza do Krakowa skróci się do godziny czasu.
- To niezwykle skomplikowana, duża, kosztowna inwestycja
planowana na wiele lat. Wzbudza
w Małopolsce, a zwłaszcza na południu, olbrzymie zainteresowanie. Jest to najprawdopodobniej

Arkadiusz Mularczyk: - Jest to
najprawdopodobniej największa inwestycja
infrastrukturalna w Polsce od czasów budowy
Centralnej Magistrali Kolejowej w latach 70. i ma
pełne wsparcie rządu polskiego. Zależy nam na
tym, by dziś naprowadzić ten projekt na takie
tory, by nie wykoleił się w przyszłości
REKLAMA

największa inwestycja infrastrukturalna w Polsce od czasów
budowy Centralnej Magistrali Kolejowej w latach 70. i ma pełne
wsparcie rządu polskiego. Zależy nam na tym, by dziś naprowadzić ten projekt na takie tory, by
nie wykoleił się w przyszłości twierdzi Mularczyk.
Trudno jednak mówić na razie
o finansowych konkretach.
- W kwestiach finansowych
posługujemy się ogólnymi informacjami, ze względu na toczące się negocjacje. Jest kilka wariantów, wybierzemy najlepszy,
ale nie chciałbym teraz rozwijać szczegółów. Proszę nam życzyć sukcesów, ale nie wymagać,
bym podał jakie są stanowiska
negocjatorów z poszczególnych
instytucji - mówi Andrzej Bittel,
podsekretarz stanu w resorcie Infrastruktury i Budownictwa, odpowiedzialny za transport i inwestycje kolejowe.
Zdaniem członka zarządu PKP
PLK, Włodzimierza Żmudy, projekt budowy linii już żyje.
- Dokumentacji będzie bardzo
dużo, dlatego zdecydowaliśmy,
że będziemy wspierali się inżynierem. Do tej pory spółka posiłkowała się nim na etapie samej realizacji przedsięwzięcia
„projektuj i buduj” przy dużych
projektach. Tutaj chcemy wybrać inżyniera już na etapie projektowania - mówi Włodzimierz
Żmuda.
Przetarg na wyłonienie inwestora ogłoszono na początku marca tego roku. Z ofertą wystąpiła firma ECM Group Polska S.A.
z Warszawy, która za wykonanie
w ciągu 1048 dni dokumentacji

Leszek Zegzda: - Poseł Mularczyk zwołuje
konferencje, coś ogłasza, mówi o jakichś
nieprawidłowościach w kontrakcie. To jest
uprawianie polityki dla polityki
projektowej zaproponowała kwotę 8 mln 603 tys. zł.
- Po wyborze wykonawcy na
dokumentację projektową podpiszemy umowę, a dokumentacja
będzie realizowana do 2019 roku
wraz z dokumentami na wykonawcę robót. W 2019 chcielibyśmy ogłosić przetarg na roboty
budowlane i wybrać wykonawcę, by drugi etap realizować w latach 2020 – 2023 - dodaje Włodzimierz Żmuda.
- Prace przy obu liniach będą
toczyć się równolegle, z tym, że
linia istniejąca z Chabówki do
Nowego Sącza zostanie zmodernizowana do 120 km/h, a nowa
linia, czyli dwa tory o długości
58 km, będą budowane w dziewiczym terenie, dlatego przewidujemy na to około sześciu lat – zaznacza Żmuda.
Tymczasem poseł Arkadiusz
Mularczyk ma na zastrzeżenia do...
współpracy na linii rząd – Województwo Małopolskie. Zwraca
uwagę na potrzebę wprowadzenia zmian w zapisach Kontraktu
Terytorialnego dla Województwa
Małopolskiego.
- Moje zaniepokojenie budzą pewne rozbieżności w Krajowym Programie Kolejowym
i w Kontrakcie Terytorialnym
Województwa Małopolskiego.
W kontrakcie tym zawarto zapisy
dotyczące budowy linii kolejowej
w trybie partnerstwa publiczno

- prywatnego. Aktualnie ten model realizacji inwestycji został
wykluczony i wiemy już, że nie
będzie brany pod uwagę - zauważa parlamentarzysta i upomina się o weryfikację i aktualizację kontraktu. Jest to według
niego konieczne, aby przyspieszyć prace nad budową linii Podłęże - Piekiełko.
Zdaniem Leszka Zezgdy, członka zarządu Województwa Małopolskiego, poseł Arkadiusz Mularczyk wywołuje niepotrzebne
zamieszanie.
- Poseł Mularczyk zwołuje
konferencje, coś ogłasza, mówi
o jakichś nieprawidłowościach
w kontrakcie. To jest uprawianie
polityki dla polityki. Ja zupełnie
nie wiem, jakie konkretnie nieprawidłowości poseł ma na myśli. Między rządem a samorządem powinna być współpraca. To
jest oczywiste, że na budowie tej
linii mi zależy, jak chyba wszystkim mieszkańcom regionu. Jak
do tej pory nie było wątpliwości,
że plany się różnią. Jeśli rzeczywiście są jakieś nieprawidłowości lub coś wymaga uzupełnienia
z naszej strony, wystarczy, żeby
została nam na to zwrócona uwaga, a to zmienimy. Linia Podłęże-Piekiełko jest jedną ze strategicznych inwestycji dla Województwa
– tłumaczy Leszek Zegzda.

AGNIESZKA MAŁECKA
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Informacje
TYDZIEŃ W SKRÓCIE
Sandecja spółką akcyjną
Miejski Klub Sportowy Sandecja zostanie przekształcony
w spółkę akcyjną. Jej powołanie
związane jest z ostatnimi wynikami sportowymi piłkarzy klubu w rozgrywkach I Ligi i możliwym awansem do Ekstraklasy. Tak
zdecydowano na poniedziałkowej
nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. Dotychczasowy status klubu
- stowarzyszenie uniemożliwia
otrzymanie licencji wymaganej do
udziału drużyny w rozgrywkach
ekstraklasy. Na razie sto procent
udziałów będzie miało miasto.

Płacenie kartą w ratuszu
Na ostatniej sesji Rady Miasta wiceprzewodniczący - Michał Kądziołka zaproponował,
by mieszkańcy mieli możliwość
płacenia w sądeckim magistracie kartą płatniczą lub telefonem.
Urząd Miasta Nowego Sącza takie

rozwiązanie rozważa. - Prowadzimy rozmowy dotyczące przystąpienia do programu Ministerstwa Rozwoju i Krajowej Izby
Rozliczeniowej umożliwiającej
dokonywania płatności z mobilnym użyciem m.in. aplikacji na
telefonie komórkowym lub innym urządzeniu – mówi prezydent Ryszard Nowak.

DNA potwierdzające tożsamość
denata.
Badania mogą okazać się konieczne ze względu na ewentualne trudności w identyfikacji zmarłego, którego ciało znajdowało się w wodzie.
Nawet charakterystyczny tatuaż jaki
miał zaginiony nie jest wystarczającą wskazówką, tym bardziej, że od
zaginięcia upłynął niemal miesiąc.

Ciało wyłowione z Dunajca
Na biurko prokuratora rejonowego w Nowym Sączu trafiła
sprawa wyłowionego 15 maja ciała
z rzeki Dunajec. Czy to zaginiony
Kamil Pierzchała?
- Na razie możemy jedynie powiedzieć, że to były zwłoki mężczyzny – mówi Jarosław Łukacz,
prokurator rejonowy. – W tym
momencie jesteśmy w trakcie
analizy materiału dowodowego, ale wiadomo już, że niezbędna będzie sekcja zwłok i badania

O G ŁO S Z E N I E

Puchar Solny dla sądeckich
karateków
Reprezentacja Nowosądeckiego
Klubu Sportowego Karate Kyokushin zdobyła główne trofeum podczas Międzynarodowego Turnieju
Karate, który odbył się w Wieliczce. Sądecka drużyna zajęła I miejsce w klasyfikacji drużynowej.
O VII Puchar Solny walczyło 300
zawodniczek i zawodników z 30
klubów karate.
(AM)

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.

Kod konkursu
z biletami
do kina:
DTS + druga
litera nazwiska,
np. uczestnik
Kowalski: DTS+O
ZNAJDZIESZ NAS NA

REKLAMA

Krawcową przyjmę
od zaraz
506 324 352

REKLAMA
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Gmina Chełmiec
realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich
„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej
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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Biznes

Unia jest w kryzysie jak umierający król

- Pana najnowsza książka „Europa umarła, niech żyje Europa” dotyczy Europy w perspektywie globalnej. Jednocześnie przyjechał Pan na
Sądecczyznę, regionu małego i w Europie niezbyt znanego. Skąd pomysł
tej wizyty?
- Po pierwsze, muszę zwrócić
uwagę, że Polską interesuję się już
od dłuższego czasu. Jestem bardzo zadowolony, że stosunki polsko-niemieckie wyraźnie się poprawiły, zwłaszcza po roku 1989.
Ponadto to właśnie Polska jako
REKLAMA

pierwszy kraj z Europy Środkowo-Wschodniej wyrwała się spod
wpływów dawnego Związku Radzieckiego i z miejsca osiągnęła
duży sukces. Bardzo się rozwinęła pod względem gospodarczym. Co do Sądecczyzny: muszę podkreślić, że kilkakrotnie
odwiedziłem Kraków, byłem też
w obozie w Auschwitz, ale nigdy
nie byłem w Polsce południowo-wschodniej. A to przecież bardzo piękny region.
- Przyjechał Pan na zaproszenie firmy
Fakro, którą wspomniał Pan na kartach
swojej książki.
- Pisząc książkę przez przypadek dowiedziałem się o tej firmie
i jej problemach z nieuczciwą konkurencją w UE oraz bezskutecznych próbach interwencji przeciwko temu w Komisji Europejskiej.
W wyniku regulacji unijnych i

protekcjonistycznych praktyk krajów „starej Unii”, Fakro ma znacznie gorszą pozycję wyjściową na
wewnętrznym rynku UE. To dotyczy nie tylko tej firmy z nowych
krajów członkowskich UE, co uważam to za bardzo nieuczciwe. Można wręcz powiedzieć, że jest to
zaprzeczeniem zasadniczych reguł europejskich. I to powinno
się zmienić. Poza tym chciałem
na własne oczy zobaczyć tę firmę,
poznać jej organizację i wyzwania,
przez którymi stoi.
- I jakie są Pańskie wrażenia po tej
wizycie?
- Bardzo dobre. Oferta Fakro
jest znana w całej Europie, a to
przecież bardzo wyspecjalizowany produkt. Siłą Europy jest nie
tyle bogactwo surowców naturalnych, co intelekt, wiedza i specjalistyczne umiejętności. I Fakro to
znakomity przykład na potwierdzenie tezy, że w krajach Europy
Środkowo-Wschodniej także są
wysokiej klasy specjaliści i firmy
mające wiele do zaoferowania na
rynkach światowych. Chciałbym
uprzytomnić Niemcom ten fakt,
bo wcale nie jest on powszechnie znany.
- O Sądecczyźnie mówi się, że to kraina milionerów. Kilka miesięcy temu,
był tu inny niemiecki dziennikarz, Jan
Puhl dziennikarz „Der Spiegel” i opisał fenomen Nowego Sącza jako konserwatywnego miasta, w którym wielu biznesmenów zaczynało od zera, ale
odniosło wielki sukces. Pan także zwróci uwagę na ten aspekt?
- Z pewnością o tym wspomnę. Z jednej strony rzeczywiście
w tym regionie jest sporo osób,
które odniosły duży finansowy
sukces, ale z jednocześnie na Sądecczyźnie płace są nie tylko poniżej przeciętnej w Unii Europejskiej, ale nawet średniej płacy
w samej Polsce. W niemieckich
regionach jest tak, że jeżeli gdzieś
jest wielu milionerów, to fakt ten
pozytywnie wpływa na sytuację w
całym regionie a średnia płaca jest
tam wyższa niż przeciętna. Chciałbym tę przepaść opisać i spróbować odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak jest.
- Pana pierwsza wizyta w naszym regionie jest dosyć krótka, co zdążył Pan
zobaczyć?
Przyznam, widziałem tylko to,
co można dostrzec z jadącego samochodu. Bardzo piękną okolicę
i bardzo wiele – nie zawsze pięknych – banerów reklamowych.
Może jednak na swoje usprawiedliwienie powinienem wyznać,
że pomysł tej wizyty zrodził się
bardzo szybko. Przedwczoraj w
Warszawie miałem ciekawą debatę
o Europie z austriackim pisarzem
Robertem Menasse. I w związku z
tym zrodziło się zaproszenie z Fakro. Przyjąłem je, by obejrzeć to
przedsiębiorstwo. Chciałem też
bliżej porozmawiać o problemach

FOT. FAKRO

Rozmowa
z THOMASEM SCHMIDEM
- dziennikarzem „Die
Welt”, autorem książki
„Europa umarła, niech
żyje Europa”

W tym regionie jest sporo osób, które
odniosły duży finansowy sukces, ale
z jednocześnie na Sądecczyźnie płace
są nie tylko poniżej przeciętnej w Unii
Europejskiej, ale nawet średniej płacy
w samej Polsce
gospodarczych firmy i regionu. Niestety, jutro mam wykład
w Berlinie i tym razem nie mogę
zostać dłużej.
- Pańska książka diagnozująca problemy współczesnej Europy oraz wyzwania przed jakimi stoi Unia Europejska
ma nieco przewrotny tytuł – „Umarła
Europa, niech żyje Europa”.
- To parafraza francuskiego powiedzenia „Umarł król, niech żyje
król”. Oznacza ona, że wprawdzie
człowiek, który był królem, właśnie umarł, ale instytucja, której
był ucieleśnieniem, nadal istnieje i będzie ucieleśniona przez następnego króla. Wybierając taki
tytuł chciałem dać do zrozumienia, że choć Unia jest w głębokim
kryzysie, niczym umierający król,
to jednak ten kryzys przetrwa –
pod innym królem, a więc po wewnętrznej przebudowie. W tym
przypadku jestem optymistą.
- A jak widzi Pan miejsce Polski
w Unii, zakładając oczywiście, że
cała konstrukcja się nie rozpadnie

w związku z dość silnymi tendencjami
odśrodkowymi.
- Jestem pewien, że Unia przetrwa. Uważam również, że Polska
powinna zajmować w niej o wiele mocniejszą pozycję niż obecnie. Zresztą w Niemczech powoli budzi się przekonanie, że Polska
to poważny gracz na europejskiej
arenie. Oczywiście mówię teraz
o kręgach władzy. Przeciętny Niemiec nie wie o Polsce zbyt dużo.
Ale jednocześnie da się wyczuć respekt przed waszym szybkim rozwojem gospodarczym. Mieszkam
w Berlinie, gdzie żyje bardzo wielu Polaków i muszę powiedzieć,
że traktowani są oni po prostu jak
zwykli berlińczycy. Widać z ich
strony chęć do integracji ze społeczeństwem zglobalizowanym, co
się Niemcom podoba. Moim zdaniem, w Niemczech coraz rzadziej
można spotkać się z antypolskim
nastawieniem. Dla Niemców Polacy to po prostu Europejczycy, tacy
sami jak mieszkańcy Zachodu.

ROZMAWIAŁA TATIANA BIELA
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Wybory miss

Najpiękniejsza dziewczyna DTS
Już w sobotę w Galerii Trzy Korony odbędzie się finał wyborów Miss Ziemi Sądeckiej. O koronę najpiękniejszej walczy 13 urodziwych
dziewcząt. Czytelnicy „Dobrego Tygodnika Sądeckiego” też mogą wybrać swoją faworytkę. Na portalu www.dts24.pl trwa głosowanie
na Miss Czytelników DTS. Poznajcie kandydatki, wybierzcie najpiękniejszą i zagłosujcie. Kandydatka, która zdobędzie najwięcej głosów,
otrzyma specjalną nagrodę ufundowaną przez „Dobry Tygodnik Sądecki”. Głosowanie trwa do 19 maja.

MAGDALENA SUSUŁ
– 18 lat, wzrost 168 cm, Nowy Sącz,
uczennica Elitarnego Liceum Ogólnokształcącego; plany - kosmetologia

KINGA CHOMA
- 18 lat, wzrost 169 cm, Nowy Sącz,
maturzystka VI LO w Nowym Sączu,
plany – kosmetologia

EWA ŁUKASIEWICZ
- 18 lat, wzrost 170 cm, Nowy
Sącz, uczennica VIII Prywatnego
Akademickiego LO w Krakowie

AGNIESZKA MICHALIK
- 18 lat, wzrost 170 cm, Nowy Sącz,
studentka I LO w Nowym Sączu

JULIA KIESIEWICZ
- 18 lat, wzrost 170 cm, Nowy Sącz,
uczennica I LO w Nowym Sączu

JUSTYNA LISOWICZ
- 19 lat, wzrost 167 cm, Łosie,
maturzystka Zespołu Szkół
nr 1 w Gorlicach

KINGA DYBIEC
- 20 lat, wzrost 171 cm, Łącko,
studentka II roku kosmetologii

GABRIELA KULIG
- 19 lat, wzrost 174 cm, Limanowa,
uczennica szkoły „ŻAK" w Nowym
Sączu

JULIA KORNAŚ
- 19 lat, wzrost 176 cm, Świniarsko,
maturzystka III LO w Nowym Sączu

KAROLINA ROLA
- 19 lat, wzrost 169 cm, Nowy Sącz,
maturzystka I LO w Nowym Sączu

www.dts24.pl
KLAUDIA SMOLEŃ
– 22 lata, wzrost 176 cm, Nowy Sącz,
studentka III roku pedagogiki
w Krakowie
REKLAMA

DOMINIKA GAWRON
- 19 lat, wzrost 174 cm, Chełmiec,
maturzystka Zespołu Szkół
Ekonomicznych w Nowym Sączu

SYLWIA KUBACKA
- 19 lat, wzrost 179 cm,
Chochorowice, uczennica Zespołu
Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu
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Opinie

Różne oblicza promocji
Jerzy Wideł
Z kapelusza

P

rzed tygodniem w tym miejscu anonsowałem szanownym
Czytelnikom znakomitą książkę Antoniego Kroha pt. „Za tamtą
górą”. Uznałem ją za bardzo cenną
i pożyteczną, promującą autora oczywiście, ale przede wszystkim Sądecczyznę. Jak się okazuje, wspomnienia Antoniego Kroha zostały właśnie
nagrodzone przez tygodnik „Polityka” w dorocznym konkursie Nagród
Historycznych organizowanym od
1959 r. Książka zajęła ex aequo pierwszą pozycję w kategorii pamiętników
i wspomnień. Uzyskała bardzo pozytywną opinię u jury, a zgłaszający ją do nominacji Wiesław Władyka
tak napisał: „Antoni Kroh jest wielką instytucją polskiej kultury – badaczem, wędrownikiem po wielu
pozornie rozszerzonych tematach,
tłumaczem, pisarzem, eseistą, etnografem, dziennikarzem. Można wyliczać jeszcze dłużej, ale jest przed
wszystkim wspaniałym bajarzem,
człowiekiem, który ma dar pięknego
REKLAMA

mówienia. Kroh wspomina, jak zbierał wspomnienia łemkowskie, gdzie
i kogo spotkał, o czym rozmawiał, jak
się zaprzyjaźnił, w jakich okolicznościach poznawał przeszłość wczorajszą i tą dawniejszą... Ta książka
wyłamuje się zatem z zastanych konwencji, konwenansów i rygorów gatunkowych, jak zresztą i sam Antoni Kroh”.
Zejdźmy nieco z wielkiego, warszawskiego świata na Sądecczyznę
i przypomnijmy nieco górnolotnie, że
gdyby Kroh się nie pojawił pewnego
dnia w Nowym Sączu w 1972 r., zapewne wspomnienia „Za tamtą górą”
nie ujrzałyby dziennego światła, bo
właśnie tutaj trafił na swój temat życia. Ale warto przypomnieć o innych
zasługach Kroha, przecież powiedzmy wprost „krzoka” na Sądecczyźnie. Urodził się bowiem w Warszawie
w 1942 r. Za czasów swojej działalności w Muzeum Okręgowym w Nowym
Sączu był organizatorem Karpackich
Konkursów Sztuki Ludowej, komisarzem świetnych wystaw „Łemkowie”, „Duchy epoki, czyli pierwsza wojna światowa trwa do dziś”
i „Spisz”. Jest autorem m.in. książek
„Sklep potrzeb kulturalnych”, „Starorzecza”, „Wesołego Alleluja Polsko Ludowa” i nowego, żeby nie powiedzieć nowatorskiego, tłumaczenia
„Losów dobrego żołnierza Szwejka

czasu wojny światowej” Jarosława
Haška. Tak więc pan Antoni, czy tego
chce czy nie, pracując intensywnie
w Nowym Sączu jest jego najlepszym
promotorem.
Tyle o strawie duchowej. Teraz będzie o igrzyskach sportowych a dokładniej o sądeckiej piłce nożnej, która też może się stać „rozsławiaczem”
pięknej i dumnej z urody Sądecczyzny. Promocja poprzez kopanie piłki? Czemu nie!
Sandecja, niczym szybkojezdny
Impuls z Newagu, mknie do ekstraklasy piłkarskiej. Mój Boże! Marzenie
tysięcy kibiców w ponad stuletniej
historii klubu! Oczyma wyobraźni
niektórzy, jak niepoprawny redaktor Jerzy Leśniak, na stadionie przy
Kilińskiego już widzą mecze z królewskim Realem, Barceloną, o Bayernie, czy Chelsea nie wspominając.
Nieciecza, wieś z 700 mieszkańcami, może grać w ekstraklasie, dlaczego nie Sandecja z królewskiego
grodu. A co? Nie wolno? Ktoś zapyta:
A skąd kasa na takie ekstrawagancje? W poniedziałek decyzją radnych,
z których mało kto chodzi na mecze,
powstała spółka akcyjna Miejski Klub
Sportowy Sandecja. Skoro taki jest
wymóg uczestniczenia w najwyższej
klasie rozgrywek to pewnie i kasa się
znajdzie. Prezes Sandecji Andrzej Danek jest wielkim optymistą i wierzy

LISTY DO REDAKCJI

w powodzenie tego historycznego
wydarzenia.
Przyznam szczerze, że dla człowieka, który został kibicem (wtedy nie
mówiło się – fanem) Sandecji w czasach, kiedy grali tacy wielcy piłkarze
jak Spiegel, Ziółkowski, Mandryk,
Grądziel, Gwiżdż, Czarnik, Pierzchała, Śledź, młody Zawiślan, Żabecki
a wcześniej Królikowski, Bucki to ekstraklasa brzmi, jak sen marzyciela
o niebieskich migdałach. No, ale czasy
mamy inne i dobrą zmianę. A propos...
w tych odległych czasach Sandecja
często grywała z Górnikiem Jaworzno, czy Górnikiem Brzeszcze. Brzmi
znajomo i swojsko?
Starzy kibice Sandecji marudzą, że
w klubie gra legia cudzoziemska nie
zaś rodzimi wychowankowie. To se ne
vrati, bo dzisiaj piłka nożna to biznes
pozbawiony sentymentów zaś piłka,
to współcześni najmici i bez znaczenia
dla nich, gdzie kopią skórzaną kiedyś
piłkę. Zawodowstwo nie zna granic.
A cały ten cyrk wywołuje nieprawdopodobne emocje. Często złe i naganne
jak to u polskich kiboli bywa. Miejmy
nadzieję, że tak nie będzie w Nowym
Sączu. Piłkarze i kibice promować
będą godnie Sądecczyznę.
Tak więc nie tylko chlebem człowiek żyje, bo pragnie czasami igrzysk
i przy okazji wykorzystania tych chwil
na promocję swojej małej Ojczyzny.

W tygodniku DTS w dniu 11 maja
2017 r. ukazała się informacja w ramach opinii – „Wszystko co należy
wiedzieć o Łemkach" podana przez
redaktora seniora pana Jerzego Widła.
Pan senior po przeczytaniu książki A. Kroha pt. „Za tamta górą” napisał informację o Łemkach, którymi
powinna zająć się Prokuratura i IPN.
Podał, że tragiczna wywózka Łemków
w ramach akcji „Wisła” miała znamiona ludobójstwa.
Również nazwał Hunami osadników z terenów powiatów nowosądeckiego i gorlickiego, którzy
otrzymywali zezwolenia na przejęcia
gospodarstw po Łemkach.
Tak nierozważna informacja dostanie się do prasy zagranicznej i RP będzie szkalowana.
Znamiona ludobójstwa są z racji prawa międzynarodowego ścigane dożywotnio, więc niebawem Redakcja DTS będzie miała co wyjaśniać.
Hunowie nie niszczyli cmentarzy, cerkwi, krzyży. To porównanie
ma znamiona braku wiedzy, oparte na filmach.
Proszę o sprostowanie i przeproszenie mieszkańców gmin powiatów
nowosądeckiego i gorlickiego, którzy
właściwie zagospodarowali pozostawione tereny, a wysiedleni Łemkowie doszli do bogactwa na ziemiach
odzyskanych.
LESŁAW MAJERSKI
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T E K S T S P O N S O R OWA N Y

Szkoły katolickie gwarancją jakości
kształcenia i wychowania
- Szkoły katolickie na całym świecie są
synonimem wysokiej jakości nauczania,
wysokich standardów wychowania i bezpieczeństwa. Rodzice wybierają te szkoły, gdyż dają ich dzieciom bogatą wiedzę
i solidne wychowanie, które stawia się jako
rzecz nadrzędną. Wychowanie oparte na
uniwersalnych chrześcijańskich wartościach, kładzie szczególny nacisk na patriotyzm i dziedzictwo kulturowe. Klimat
panujący w tych szkołach daje poczucie
bezpieczeństwa. Nie ma w nich narkotyków oraz innych zagrożeń współczesnego świata. Dzięki swej specyfice i dużej autonomii, szkoły te rezygnują z narzucanych
słabych programów i podręczników oraz
chronią dzieci przed nieprawidłowo pojętą
tolerancją, seksualizacją i ostatnio głośną
ideologią „dżender”.

- Takim przykładem jest obchodząca
w tym roku Jubileusz 20-lecia Katolicka Szkoła Podstawowa im. Sługi Bożego
Ks. Franciszka Blachnickiego oraz Katolicka Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia w Nowym Sączu. Od osiemnastu lat dyrektorem (menedżerem)
tych Szkół jest Zbigniew Małek wcześniej dyrektor Szkoły Sportów Letnich

i wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr
20. Pod jego nadzorem co roku od 15
lat obydwie szkoły uzyskują najwyższy
w Polsce wynik (9 stanin) w sprawdzianie szóstoklasistów.
Popularnie zwane „Katolik” nieprzerwanie od 15 lat wiedzie prym w Nowym Sączu i należy do najlepszych
szkół w Polsce w kryterium sprawdzianu szóstoklasistów. Szkoła ta posiada „Certyfikat jakości wychowania”
nadany przez Małopolskiego Kuratora
Oświaty. Obydwie szkoły, jako jedyne
szkoły podstawowe w Polsce i w Europie, uzyskały tytuł „Złotej Szkoły” nadany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w
Warszawie. Marszałek Województwa
Małopolskiego, wyróżnił je jako jedyne szkoły podstawowe z Nowego Sącza, w elitarnym konkursie „Małopolska
Szkoła z Pasją”.
Nową jakością w Nowym Sączu od
siedmiu lat jest Katolicka Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia. Jest
to jedyna tego typu Szkoła na Sądecczyźnie, w której jednocześnie w jednym miejscu, w tym samym czasie,
można realizo¬wać od pierwszej klasy

Aby dostać się do tej szkoły trzeba
poddać się badaniom uzdolnień muzycznych. Komisja sprawdza poziom słuchu
muzycznego, poczucie rytmu i pamięć
muzyczną kandydata.

szkoły podstawowej kształcenie ogólne i kształcenie muzyczne na poziomie
I stopnia. Uczniowie tej szkoły kończą
szóstą klasę ze świadectwem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tego typu szkoły znajdują się tylko
w dużych aglomeracjach miejskich.
Szkoła posiada własną, profesjonalnie
wyposażoną salę koncertową, chór oraz
najmłodszą w Polsce orkiestrę. Kompozytorem, aranżerem i dyrygentem orkiestry jest Amerykanin dr Paul Croom.
Orkiestra nawiązała współpracę z innymi szkołami muzycznymi w Polsce
i szkołami zagranicznymi na Słowacji
i Węgrzech.

Nabór uzupełniający do klasy
pierwszej dla siedmiolatków
odbędzie się 24 i 31 maja
o godz. 10.00 w sali nr 1 i 2
w budynku C.
Szkoła organizuje przedegzaminacyjne bezpłatne konsultacje muzyczne.

Wybierając dla swoich dzieci nasze szkoły, wybieracie Państwo:
• wysoki poziom wychowania i nauczania udokumentowany najwyższym 9 staninem we wszystkich 15 sprawdzianach szóstoklasistów
• duże bezpieczeństwo (pełny zewnętrzny i wewnętrzny monitoring - nad bezpieczeństwem czuwa dodatkowo pracownik ochrony z uprawnieniami pedagogicznymi)
• kreatywność i innowacyjność (w szkole realizowanych jest 30 innowacji pedagogicznych oraz 6 programów autorskich)
• jednozmianowość nauki, małe oddziały klasowe zapewniające indywidualizację nauczania (języki obce i informatyka z podziałem na grupy)
• nowoczesną bazę dydaktyczną (specjalistyczne instrumentarium oraz wyposażenie orkiestry i sali koncertowej, dwie pracownie komputerowe, pracownie
przedmiotowe z tablicami interaktywnymi i najnowocześniejszymi aktualnie na świecie monitorami interaktywnymi)
• od klasy pierwszej przez 8 lat możliwość nauki drugiego języka z sześciu języków obcych (języka niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego i rosyjskiego)
• od klasy pierwszej w każdym oddziale klasowym cotygodniowe obowiązkowe zajęcia nauki gry w szachy
• w klasie siódmej i ósmej rozszerzoną ilość godzin języka angielskiego w grupach wg stopnia zawansowania oraz matematyki, fizyki, robotyki (moduł ścisły), biologii,
chemii i geografii (moduł przyrodniczy), języka polskiego, historii i teatru (moduł humanistyczny)
• najwszechstronniejszą i najbogatszą w Polsce ofertę zajęć dodatkowych zarówno artystycznych jak i sportowych (w każdej klasie teatr – zajęcia prowadzone na profesjonalnej scenie), taniec towarzyski – prowadzi Szkoła Tańca WirDance, fakultet plastyczny – prowadzi znany plastyk Stanisław Szarek, jazda konna – prowadzi Firma REVE,
wspinaczka – prowadzi Nowosądecki Klub Wysokogórski, tenis ziemny – prowadzi Szkoła Tenisa Grzegorza Jeża, kick boxing – prowadzony przy współpracy z Centrum
Sportów Walki HALNY oraz prowadzone przez znanych trenerów i instruktorów pływanie, piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, tenis stołowy, szachy i strzelectwo
• Koła naukowe (z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki, fizyki, chemii, geografii, historii i informatyki) oraz koło modelarskie i koło fotograficzne
• wysoki poziom przygotowania do kolejnego etapu edukacyjnego w kształceniu ogólnym i muzycznym - możliwość kontynuacji nauki w Katolickiej Ogólnokształcącej
Szkole Muzycznej II Stopnia (aktualny poziom gimnazjum i liceum) oraz udział w koncertach i konkursach muzycznych o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim

18 442 26 00

www.ksp.nowy.sacz.pl

793 051 919
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Działając w interesie prawnym
i ekonomicznym proszę
o kontakt osoby,
które mają wiedzę nt.
powiązań biznesowych
i towarzyskich pomiędzy
panem Stanisławem Rapaczem
z firmy TransBet,
a panem Zdzisławem Kupiszem
z firmy Bazalt.
Wszelkich dodatkowych
informacji udzielimy w kontakcie
prywatnym. e-mail:
kancelaria.warszawa99@gmail.com
lub
tel.+48 792 611 001.
Zapewniamy anonimowość
i dyskrecję.
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T E K S T P R O M O C YJ N Y

Punkt Urzędu Miasta w Galerii Trzy Korony już działa
Uruchomiony został Punkt Informacyjno-Kasowy Urzędu Miasta Nowego Sącza
w Galerii Trzy Korony. Placówka mieści się
na poziomie -2, tuż obok stoiska Poczty
Polskiej. Działa przez 6 dni w tygodniu.
Punkt nie tylko przyjmuje podania,
wnioski i pisma od interesantów, ale
i udziela szczegółowych informacji, jak
załatwić sprawę. Można pobrać właściwe druki, a pracownicy Urzędu pomagają w ich wypełnieniu. Udzielają także
szczegółowych informacji, czym zajmują się poszczególne komórki Urzędu Miasta i kiedy są czynne.
- Otwarcie Punktu Informacyjno-Kasowego Urzędu Miasta w Galerii Trzy Korony to
wyjście naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, którzy przez 6 dni w tygodniu, do późnych godzin wieczornych, będą mogli załatwić sprawy urzędowe - mówi prezydent
Ryszard Nowak. - Chcemy, aby z czasem
mieszkańcy mogli coraz więcej spraw załatwiać właśnie tutaj. W wielu innych miastach takie punkty funkcjonują i cieszą się
powodzeniem. Galeria jest dzisiaj miejscem,
w którym wielu Sądeczan bywa i wydaje się,
że jeśli mieszkańcy będą wiedzieli, że taki
punkt funkcjonuje to będą z niego często
korzystać - dodaje prezydent.
Zakres działania Punktu Informacyjno-Kasowego Urzędu Miasta jest bardzo szeroki. Przyjmowane są wnioski
dotyczące między innymi Nowosądeckiej Karty Rodziny i Karty Seniora, a także udzielenia ulg podatkowych. Można
składać także wnioski dotyczące zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym, a także o wydanie odpisów
aktów stanu cywilnego, zaświadczeń

o stanie cywilnym, a nawet przyznawania odznaczeń za wieloletnie pożycie małżeńskie.
Dodatkowo punkt udziela informacji, jakie wydarzenia kulturalne i sportowe odbędą się w najbliższym czasie
w naszym mieście. Punkt nie prowadzi tylko działalności dotyczącej spraw
meldunkowych, dowodów osobistych

i praw jazdy, a także rejestracji pojazdów i działalności gospodarczej.
Placówka funkcjonuje także jako
punkt kasowy, w którym można wnieść
opłaty między innymi z tytułu należnych
podatków czy opłat lokalnych.
W najbliższym czasie w placówce
dyżur będzie pełnił Miejski Rzecznik
Praw Konsumentów, a mieszkańcy

posiadający elektroniczne bilety MPK
będą mogli je tam doładować. Placówka czynna jest przez 6 dni w tygodniu:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00 oraz w soboty
od 10:00 do18:00. Zapraszamy również
do kontaktu pod numerem telefonu 18
442-38-97, a także poprzez adres mailowy: bom3k@nowysacz.pl.
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Czytelnicy piszą
Wśród wielu sądeckich świątyń naszą
uwagę przykuwa kościół Matki Bożej
Niepokalanej, potocznie nazywany przez
wiernych Białym Klasztorem, który został
wybudowany jako wotum dziękczynne za
700 lat istnienia miasta Nowy Sącz. Znajdujący się trochę na uboczu miasta, przy
drodze wylotowej na Krynicę, przyciąga
naszą uwagę nie tyko rozmiarem i położeniem, ale również rozszerzającym się
kultem Świętej Rity. W kościele tym bowiem, po prawej stronie ołtarza głównego, rzec można na uboczu, znajduje się
obraz tej świętej, wokół którego zrodził
się kult już od samego początku konsekrowania świątyni.
Przedstawiając krótko życiorys
świętej Rity żyjącej na przełomie XIV
i XV wieku, warto zaznaczyć, że urodziła się w niewielkiej miejscowości
północnych Włoch, znajdującej się na
uboczu Umbrii, w niedalekiej okolicy
Asyżu, o nazwie Rocca-Porena. Mimo
pragnienia wstąpienia do zakonu św.
Augustyna, przeżyła trudne chwile
jako żona i matka, po śmierci męża
i synów wstąpiła do klasztoru sióstr
Augustianek w pobliskiej miejscowości Cascia. W klasztorze tym spędziła

Święta Rita od spraw beznadziejnych
resztę swojego życia, będąc wzorem
świętości życia. Tuż po jej śmierci i potem przy grobie miały miejsce nadzwyczajne zdarzenia. Sława
tych zdarzeń, a także sława świętości Rity zaczęła ściągać do grobu św.
Rity wielu pielgrzymów. Ciało św.
Rity mimo upływu czasu pozostało
nienaruszone. Uroczystej kanonizacji dokonał papież Leon XIII w 1900
roku. Nazwał wtedy św. Ritę „drogocenną perłą Umbrii”.
Kult św. Rity z Cascia w parafii
Matki Bożej Niepokalanej w Nowym
Sączu został zapoczątkowany przez
akt poświęcenia obrazu świętej 22
maja 1993 roku. Obraz namalowany
przez miejscowego artystę Bernarda Wójcika, ufundowała Sądeczanka
mieszkająca we Francji - Janina Habel-Juin jako wotum wdzięczności.
Nowenna do świętej Rity odprawiana jest w każdy drugi czwartek miesiąca o godz. 18. z udziałem zarówno miejscowych parafian,
jak też wiernych przybywających na

nowennę z Nowego Sącza i okolic.
O kulcie św. Rity świadczą wciąż stojące przed Jej wizerunkiem świeże
róże – kwiaty świętej – przynoszone
przez wiernych oraz zapalane przez
nich świece. Poświadczeniem otrzymanych łask są napływające świadectwa uzdrowień i otrzymanych łask
oraz liczne wota wdzięczności, które gromadzone są w gablotach w pobliżu obrazu świętej Rity.
W sądeckim kościele uroczysty
odpust z błogosławieństwem róż na
każdej mszy jest odprawiany w liturgiczne wspomnienie św. Rity (22
maja). Podobnie i w tym roku w niedzielę-21 maja-zapraszamy na odpust ku czci Świętej Rity, a w sobotę
poprzedzającą odpust - 20 maja- po
mszy wieczornej dla małżeńskich
jubilatów, zapraszamy na koncert
Eleni, odznaczonej nagrodą świętej Rity.
Dzięki staraniom księdza proboszcza i wiernych sądeckich czcicieli św. Rity, przy sądeckim kościele

powstaje „Ogród różany św. Rity”.
Punktem centralnym będzie figura św. Rity, w otoczeniu różanych
krzewów. Po początkowych pracach przygotowawczych przystąpiono już do praca bardziej zaawansowanych - rozpoczęto układanie
kostki na utwardzonych wcześniej
chodnikach i wylano beton pod kamień, na którym będzie umieszczona

figura świętej Rity. Ponadto została
już wykonana instalacja elektryczna do lamp i odpowiednio zabezpieczona. Rozpoczęte prace cieszą się
dużym zainteresowaniem wiernych
parafian oraz czcicieli kultu świętej Rity.
Więcej o kulcie Świętej Rity
w Nowym Sączu, o projekcie „Ogród
różany św. Rity”, innych przedsięwzięciach oraz o świadectwach
uzdrowień można przeczytać na
stronie http://sw-rita.pl.
IRENA MOGILSKA
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