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TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

Czarna dziura heleńskiego

Jolanta Bugajska
Z puderniczką

N

ie lubię mostu heleńskiego.
I to bynajmniej nie z powodu kobiecego „nie bo nie”.
Nie lubię tej drogi za… dziury. Po
którymś z kolei slalomie po serze szwajcarskim, pardon – heleńskim, uszkodziłam zawieszenie
w samochodzie. Oczywiście, masz
kobieto, trzeba było uważać. Tylko
że dziury w tym moście są zagadką
na miarę poważnej pracy badawczej. One ciągle zmieniają swoje
położenie. Tu nie można wpaść...
w rutynę. Jednego dnia wielka drogowa jama czyha tuż przy wjeździe,
ale nie cieszcie się, że zanotowaliście ją na mapie pułapek. Nie minie
kilka dni, a okaże się, że dziury już

Kto kupuje ten kit?

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

W

irtualny listonosz
w pierwszych dniach
września wrzucił do
elektronicznej skrzynki pocztowej atrakcyjną ofertę strojów
na Halloween. Trafił idealnie,
właśnie marzyłem o tym, żeby
się już w lecie przebrać za czas
przyszły niedokonany, stanąć
i nie ruszać się. Ludzie będą zdumieni: „No proszę, niby to czas,
a nie pędzi”. Zanim zdążyłem
się zorientować, czy w e-sklepie mają kostium czasu, przyszła
jeszcze ciekawsza oferta. Jakaś
firma oferowała mi świąteczne
REKLAMA

oświetlenie do ogrodu. O jakie
święta chodziło? Dokładnie tak,
o święta Bożego Narodzenia. Odjęło mi mowę i nie bardzo wiem,
co napisać? Obwoźni sprzedawcy, komiwojażerowie, dyskretni domokrążcy oferujący unikatowy towar w wyjątkowej cenie,
najlepszej jakości i w dogodnych
ratach, dziś zastąpieni przez jakiegoś anonimowego e-sprzedawcę, próbują mi ukraść kilka miesięcy życia, wmawiając,
że powinienem być już myślami
przy Bożym Narodzeniu. I pewnie udaje im się kogoś namówić
na ten blef, musi być na to klient
i zapotrzebowanie na robienie
ludziom bitej śmietany z mózgu, bo gdyby było inaczej, żaden
idiota latem nie wysyłałby świątecznej oferty. Ktoś kupuje ten
kit, który on nam wciska. Ale nie
z nami te numery Bruner. Jest
14 września i wypieprzaj z mojego ogródka, pardon z mojego

komputera. Gdybyś przyszedł
osobiście, to bym ci do portek
dokopał.
Z regularnością zegara na ratuszowej wieży, odprowadzamy w tym roku na cmentarz kolegów z branży, z których żaden
nie łapał się na wiek emerytalny, nawet gdyby go partia rządząca jeszcze ze dwa razy obniżała. Każdorazowy spacer na
Rejtana za kolejną dziennikarską
trumną, to skrócona wersja rekolekcji. Gdyby spróbować płynącą
z nich refleksję zapisać jednym
słowem, to brzmiałoby ono:
WOLNIEJ. Wszystko wolniej.
Oczywista oczywistość – jak
mawia klasyk. I kiedy już, już
udaje się odrobinę zwolnić obroty (choćby przebierając się za
czas przyszły niedokonany), nagle puka jakiś palant i zachęca
„kup pan światełka na choinkę,
bo święta idą”. No idą, ale według
moich mocno niedoskonałych
obliczeń będą tak jeszcze szły jakieś sto dni. A żadnych światełek
w tym roku ani myślę kupować.

tam nie ma, za to bach, gigantyczna
czeluść rozwiera paszczę kilka metrów dalej. Kobieto, uważaj! Sunąc
w korku heleńskim nie poprawisz
makijażu, bo skończy się to dramatycznie - maską z tragedii greckiej.
Z entuzjazmem przyjęłam więc
informacje o budowie nowego
mostu. Już widziałam gładką jak
lusterko nawierzchnię. Już odliczałam dni do maja, gdy budowa miała ruszyć z impetem…
I znów okazało się, że heleński to
jednak jakaś zagadka, kosmiczna czarna dziura. Oto właśnie
wchłonęła zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, powiedzmy wprost - zezwolenie, którego jeszcze nie ma. Zanim więc do
heleńskiego sita wyłoniona zostanie firma, która wygra przetarg na budowę, z dużym prawdopodobieństwem pojedziemy…
trzecim mostem przez Dunajec
– na wysokości ulic Piramowicza
i Węgierskiej. I to jest jednak optymistyczna wiadomość bez pudru.

Bajka dla bike`a

Iwona Kamieńska
Z drogi

C

entrum Helu, środek
sezonu, środek tygodnia, środek dnia:
wszędzie rowery. Z rzadka
przejeżdża samochód. Można
tu dojechać wygodną ścieżką
rowerową niezależną od drogi z oddalonego o 35 kilometrów Władysławowa. Bajka.
Trójmiasto, środek weekendu, siąpi deszcz: wszędzie rowery. Różne: szosowe, miejskie i „górale”.
Nawet „poziomka” przejechała. Nawet handbajki dwa. Na rowerach starzy, średni i młodzi, zdrowi

i niepełnosprawni, ubrani
w sportowe wdzianka,
w garnitury, czasem nawet
w sukienki. A pod znakami
zakazu, nakazu i ograniczenia – tak samo jak na Helu wszędzie charakterystyczne
tablice z napisem: „nie dotyczy rowerów”. To znaczy, że
rowerzystom wolno więcej,
bo miasto chce mniej aut,
mniej spalin, a więcej rowerzystów. Rowerzyści odwzajemniają tę sympatię i lubią
takie miasto.
Nowy Sącz, środek tygodnia, środek dnia, kawałek
całkiem miłej dla kół ścieżki rowerowej: prawie pusto.
Pal licho, że ścieżka znikąd
donikąd. Gorzej, że kończy
się pułapką ruchliwej ulicy Nawojowskiej. Druga też
w miarę miła dla kół kończy
się pułapką ruchliwej Tarnowskiej. Trzecia – pułapką

ruchliwej Lwowskiej. Ścieżką wzdłuż Alei Piłsudskiego przejeżdża w ciągu kwadransa pięciu cyklistów
i przechodzi dziesięciu piechurów. Jeden z „gościnnych” użytkowników ścieżki poruszający się na dwóch
nogach, na widok nastoletniego rowerzysty krzyczy wniebogłosy: „chodnik smarkaczu! Za jajca i do
Dunajca!”.
Pan tylko wtedy zrozumie swoją pomyłkę, gdy na
ścieżce będzie w zdecydowanej mniejszości. Będzie
w mniejszości, gdy rowerzyści zaczną lubić Nowy Sącz.
Zaczną lubić, gdy Nowy Sącz
pokaże, że lubi rowerzystów.
Odwrotnie nie będzie.
Miasto, które lubi rowerzystów poznasz niekoniecznie po ilości i długości
ścieżek, ale po tym, że trudno w nim zrobić takie zdjęcie, żeby w kadrze nie było
roweru.
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O tym się mówi

Polityczne i ekonomiczne dyskusje w Krynicy
Do „polskiego Davos” przybyło 4 tys. gości,
w tym głowy państw, przedstawiciele rządów i
parlamentów, prezesi największych spółek, samorządowcy, eksperci i reprezentanci świata nauki.
Wydarzenie relacjonowało 650 przedstawicieli mediów z kilkudziesięciu krajów. Na przedsięwzięcie
złożyło się 240 wydarzeń przygotowanych przez
organizatorów i 70 przez partnerów.
Największy błysk fleszy towarzyszył sesji plenarnej „Niedokończona integracja, a aspiracje
krajów europejskich” z udziałem prezydentów
Polski, Macedonii i Gruzji. Andrzej Duda, Gjorge Ivanov , GiorgiMargwelaszwili jednym głosem
stwierdzili, co skwapliwie cytowano, że integracja
europejska musi być kontynuowana, ale nie etapowo, bo UE ma być związkiem równych państw.
REKLAMA

Niemniejszą uwagę media poświęciły gali
wręczenia nagród, w czasie której tytuł Człowieka Roku odebrała premier Beata Szydło.
Nieco mniej akcentowani byli pozostali laureaci: Firma Roku został Alior Bank, nagrodę specjalną odebrał prezydent Gruzji Giorgi Margwelaszwili, a Nagrodę Nowa Kultura Nowej Europy
przyznano białoruskiej pisarce, noblistce Swietłanie Aleksijewicz.
Środki masowego przekazu zwracały uwagę,
że wśród dyskutantów tegorocznego Forum byli
m.in. Wiktor Juszczenko - były prezydent Ukrainy, Traian Băsescu - były prezydent Rumunii,
Stjepan Mesić - były prezydent Chorwacji oraz
Andrius Kubilius - były premier Litwy, Andrij Parubij - przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy.
Uwadze komentatorów nie uszło jednak, że brakowało przedstawicieli dużych europejskich krajów czy Rady Europy.
(EO)

REKLAMA

NOWY SACZ
Flisaków 1
33-300 Nowy Sącz
tel: 18 449 68 61
iveco@truckpartner.pl

KOMENTARZ

INŻ. BUDOWNICTWA LĄDOWEGO na stanowisku
INŻYNIERA BUDOWY lub MAJSTRA BUDOWY
BRYGADY CIESIELSKIE i MURARSKIE
na budowę Amfiteatru w Chełmcu
zatrudni
Generalny wykonawca - Kartel S.A. w Jędrzejowie
Atrakcyjne warunki zatrudnienia.
Aplikacje wraz z zgodą na przetwarzanie danych osobowych przesyłać na
e-mail: ka01@kartelsa.com.pl tel. 041 3866028
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Przez niemal tydzień za sprawą XXVII Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju Sądecczyzna nie schodziła
z czołówek ogólnopolskich mediów.
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PARTNERZY:
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MEDIALNI:
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ul. Lwowska 80
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Walczymy nie o ilość, ale o jakość
Jerzy Bochyński – prezes
Zarządu Fundacji Instytut
Studiów Wschodnich –
współorganizatora Forum Ekonomicznego
Sukcesem tegorocznego Forum była sesja
plenarna z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy oraz prezydentów Macedonii i Gruzji.
Sukcesem było też skuteczne zaproszenie pani premier Beaty
Szydło. Mocną stroną z pewnością był szereg ciekawych wydarzeń merytorycznych, zrealizowany program ponad 180 debat,
dyskusji, paneli. Cieszy również
bezpieczny przebieg imprezy.
Szczęśliwie udało się wybudować ponad 6 tys. metrów kw.
powierzchni obiektów tymczasowych i urządzić je w taki sposób, żeby goście czuli się w nich
jak w normalnych pomieszczeniach konferencyjnych, a nie
w namiotach – jak zwykliśmy je
nazywać. Pogoda może nie była
najlepsza, chociaż paneliści byli
zadowoleni, bo przelotne opady
deszczu zganiały gości z Deptaka do sal panelowych.
Nie zgodzę się z twierdzeniem, że tegoroczne forum wypadło słabiej. Planowaliśmy
w tym roku spotkanie premierów krajów Morza Bałtyckiego,
niestety nie udało się. Ale odbyła
się np. bardzo interesująca sesja

z ministrami zdrowia
z regionu Danii, Litwy, Węgier, Ukrainy. Gości europejskich na poziomie
ministerialnym nie
brakło. Na pewno
byli to goście merytoryczni, może nie ci, za
którymi biegają wszyscy reporterzy, ale wcale nie oceniałbym,
że przez to Forum było słabsze.
Ilość uczestników była porównywalna do tej sprzed roku.
Zresztą walczymy nie o ilość gości, ale ich jakość. Forum może
przyjąć maksymalnie 4 tys. osób,
które możemy obsłużyć, zapewniając hotele i całą infrastrukturę. Nie zamierzamy iść na ilość,
Krynica nie jest z gumy. Forum
to nie jest impreza masowa,
w przeciwieństwie do Festiwalu
Biegowego, gdzie się szczycimy,
że im więcej tym lepiej.
W ciągu jednej nocy tzw.
nocy cudów, musieliśmy przeobrazić Deptak z salonu w arenę sportową. To było wyzwanie! W tym roku na Festiwalu
Biegowym była rekordowa liczba biegaczy – ok. 11 tys. zarejestrowanych zawodników. Zaliczyliśmy nawet małą wpadkę
organizacyjną, zabrakło nam
numerów startowych, bo nie
byliśmy przygotowani na takie
zainteresowanie.
(JOMB)

Szanowni Państwo
28 września ukaże się dwujęzyczne polsko - słowackie wydanie "Dobrego Tygodnika Sądeckiego"
i "Bardejowskiego Reportera".
Skorzystaj z okazji - zaprezentuj swoją ofertę po dwóch stronach granicy.
Dorota Zając-Legutko
d.zajac@dts24.pl;
tel. 502 629 775

Katarzyna Magiera
k.magiera@dts24.pl;
tel. 530 032 633

Beata Ziemba
b.ziemba@dts24.pl;
tel. 889 020 766
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Hity tygodnia
Przed ekranem 

Plakat meczowy

Pies ci mordę lizał

Gość w dom, gospodarz w dom

Psy są ja Yeti. Nikt ich nie widział (przynajmniej
nie w TVN), ale wszyscy wiedzą, że one są i do tego są
uciążliwe. Gwiazdami tygodnia w ogólnopolskiej telewizji były sądeckie psy. Niektórzy twierdzą, że dzięki
satelitarnej transmisji przez chwilę świeciły jaśniej niż
Psia Gwiazda. Główni bohaterowie programu „Uwaga” nie dali głosu przed kamerą. Nadrabiali za nich ludzie – niektórzy warczeli, inni odszczekiwali się dyskutantom. Dzięki bezpośredniemu łączeniu z Nowym
Sączem psim swędem w Polskę poszedł przekaz, że my
tutaj nad Kamienicą i Dunajcem drzemy koty o psy. Pies
jest przyjacielem człowieka, ale akurat te z mieszkania przy ul. Zamenhoffa nie są, bo hałasują, śmierdzą

i sikają na podłogę, aż sufit przecieka. Z programu wynikało, że wszyscy chcą rozwiązać psi pat, ale efekt jest
taki, że z bloku przy Zamenhoffa zaczęli się wyprowadzać ludzie, psy mieszkają nadal. Na dodatek akcja filmu była bardzo dynamiczna, a krwiste dialogi pisało
życie na gorąco. Rolę jednej z bohaterek w telewizji niemal w całości trzeba było zastąpić dyskretnym piiiiiiiii,
ale tutaj możemy napisać, że odzywki w stylu „trącał
cię pies” i „psia mać” przy tamtej przemowie brzmią
niewinnie jak z teatrzyku przedszkolaków. Przesłanie
płynące z programu na obecnym etapie konfliktu można zamknąć w trzech słowach: na psa urok.
(DOG)

Liczba tygodnia
Nie rzucim ziemi…
W tym tygodniu liczby tygodnia nie da się określić. Nawet super inteligentne komputery NASA
przegrzały się i zawiesiły przy próbie policzenia uczestników tegorocznej Agropromocji. Reporterka DTS próbując oszacować liczbę odwiedzających niedzielną część rolniczej wystawy,
w desperacji skorzystała z bardzo pojemnej metafory – ocean zwiedzających. W sobotę było to tylko
„morze ludzi”. Sądecka Agropromocja kolejny raz
udowodniła, że nawet mieszkańcy wsi odczuwają
silną potrzebę obcowania z naturą, której w wyasfaltowanych i wybrukowanych na wysoki połyk
REKLAMA

przysiółkach dziś już jak na lekarstwo. Przy okazji
nie tylko miastowe dzieci miały okazję dowiedzieć
się, że mleczko jest od krówki, a nie od supermarketu, z kolei jajeczka znoszą kurki, a nie produkuje fabryka. Ludzkość wraca do korzeni i to w sensie
ścisłym. Jeszcze niedawno kto tylko mógł, porzucał pracę na ojcowiźnie i uciekał do fabryki w mieście, bo to osiem godzin i święty spokój - wiadomo.
Dzisiaj modny jest kierunek przeciwny – praca na
roli, choćby tylko na pięciu grządkach za domem,
jest tym, czym warto pochwalić się głośno u cioci na imieninach.
(AR)

Uwaga, uwaga, mamy przyjemność zaprosić Państwa na
jedyne w swoim rodzaju wydarzenie sportowe. Może nawet
jeden z najdziwniejszych meczów we współczesnym polskim
futbolu. Sandecja Nowy Sącz w najbliższą niedzielę o godz.
14.30 podejmować będzie u siebie Bruk Bet Termalicę Nieciecza. Ale po kolei, bo to wyjątkowo skomplikowane.
Sandecja zagra mecz u siebie czyli w Niecieczy. To akurat
dziecinnie proste. Na stadionie Termaliki gospodarzem będzie
Sandecja. Bruk Bet będzie na własnym boisku gościem. Gospodarze przyjadą z daleka, goście wyjdą z domów i już będą
na miejscu. Co dalej? Logika i dobre obyczaje nakazują, by
gospodarze po wyjściu z autobusu poszli do szatni z napisem
„Goście”, bo goście lepiej się czują w szatni z tabliczką „Gospodarze”. Pewnie tam w szafeczkach zostawili swój ulubiony
szampon, albo zdjęcie dziewczyny przykleili na wewnętrznej
stronie drzwiczek, więc co im ma ktoś grzebać.
Dalej będzie już tylko trudniej. Przyjezdni usiądą na ławce rezerwowych przeznaczonej dla gospodarzy, a gospodarze na ławce dla gości. Kibice gospodarzy, czyli ci z Nowego
Sącza, mogą siadać gdzie chcą i czuć się na nieswoim stadionie jak u siebie. Miejscowi kibice – ten jeden jedyny raz w historii – będę w pamiętną niedzielę musieli wejść na stadion
bramą dla przyjezdnych i zająć miejsca w sektorze gości. Dla
wszystkich miejscowych oczywiście miejsc nie wystarczy,
więc mogą próbować odkupić bilety na czarnym rynku od
przyjezdnych na sektory dla gospodarzy.
Żeby było już całkiem przejrzyście, to wyobraźmy sobie telewizyjnego sprawozdawcę, który po pierwszej połowie przywita nas słowami: „Witamy państwa ze stadionu w Niecieczy,
gdzie gospodarze z Nowego Sącza po 45 minutach prowadzą
1-0 z przyjezdnymi z Bruk Betu”. Do boju Sandecja!
(LOM)
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Człowiek tygodnia 

Senioralna stolica Polski
że już niebawem seniorzy (zwani
do niedawna staruszkami) będą
najliczniejszą grupą nie tylko
polskiego społeczeństwa. A to,
że w telewizji, internecie i na ulicach najmniej ich widać, to tylko fałszywy trop, który ma uśpić
naszą czujność. Na szczęście są
tacy ludzie jak Wiesława Borczyk
(szefowa Ogólnopolskiego Porozumienia Uniwersytetów Trzeciego Wieku), którzy od lat uparcie i konsekwentnie upominają
się o sprawy najstarszych Polaków, m.in. właśnie przez organizowanie Forum III Wieku. Gdyby
nie było mecenas Borczykowej,
to trzeba by ją wymyślić. Energia tej niepozornej sądeczanki
sprawia, że w jednym rzędzie i o
jednym czasie siadają obok siebie decydenci różnego szczebla

i najróżniejszych orientacji politycznych, by raportować co się
robi, aby naszym seniorom żyło
się choć odrobinę lepiej. Nie zawsze te referaty podobają się
uczestnikom Forum III Wieku patrz dyskretne wybuczenie wiceminister zdrowia Józefy Szczurek-Żelazko (sądeczanki!), kiedy
mówiła o bezpłatnych lekach dla
seniorów. Najważniejsze jednak,
że dzięki działalności Wiesławy
Borczyk Nowy Sącz jest nieformalną stolicą polskiej polityki
senioralnej. Ale kiedy już obywatele 65+ staną się faktyczną
większością polskiego społeczeństwa, może wówczas wreszcie
ktoś odważny przeniesie prawdziwą stolicę nad Kamienicę.

FOT. PIOTR DROŹDZIK

Nieco w cieniu Forum Ekonomicznego w Nowym Sączu od
lat odbywa się Forum III Wieku. W Krynicy wielka polityka, globalne problemy gospodarcze i ekonomiczne, a na tym
drugim forum w dużo wolniejszym tempie i z dala od telewizyjnych kamer rozmawia się o
sprawach i problemach seniorów. Wielcy gnającego przed siebie świata na senioralne forum
patrzą nieco z góry, bo jak się
mają staruszkowie do krajowego PKB, ekonomicznych prognoz
globalnych, finansowych sojuszy i wojen, których skutki odciskają swój ślad na światowych
gospodarkach.
Nic bardziej błędnego. Nie
trzeba tęgich ekonomistów, bo z
najprostszych obliczeń wynika,

(OLD)

REKLAMA

Zza linii bocznej 

W lidze pszenno-buraczanej
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

W Podegrodziu Gród haratał
w gałę ze Skalnikiem Kamionka
Wielka i wygrał 3:2. Niby nic wielkiego, bo jak kraj długi i szeroki,
cały czas ktoś piłkę kopie. Socjologowie i specjaliści od teorii wychowawczych bardzo to chwalą,
bo przecież młodzież po niedzielnej mszy zamiast iść do baru, wyżywa się w szlachetnej sportowej
rywalizacji.
W Podegrodziu szlachetnie nie
było. Było raczej jak pod barem. Już
cała Polska dzięki stadionowej kamerze zdążyła zobaczyć, jak piłkarz
z Kamionki Wielkiej, uderza z główki – ale nie piłkę – tylko zawodnika z przeciwnej drużyny. Czerwona
kartka, piłkarska koszulka czerwona od krwi i temat do dyskusji na
coraz dłuższe jesienne wieczory –
co zrobić z facetem, który nie panuje nad swoimi emocjami?
Kiedy to wydanie gazety trafi do Waszych rąk, Wydział Dyscypliny OZPN podejmował będzie decyzję o dalszych losach tego, który
tak chętnie gra głową bez użycia

tego, co w środku głowy mieć powinien. Radykałowie domagają się
dożywotniej dyskwalifikacji dla delikwenta. Liberałowie wręcz przeciwnie – ukarać, ale niech skruszony wraca do gry, bo inaczej
podobne numery będzie powtarzał
na ulicy. Jaki będzie wyrok, doczytacie już dzisiaj na dts24.pl.
Ostatni głośny przypadek podobnego zachowania miał miejsce
w maju 2006 r., kiedy to zawodnik LKS Zawada uderzył piłkarskimi korkami w twarz ówczesnego
burmistrza Limanowej Marka Czeczótkę. Wówczas nie bardzo było
wiadomo, kto pobił burmistrza,
bo choć winowajca widoczny był
na zdjęciu w gazecie, limanowianie podejrzewali, że Zawada wypuściła na boisko innych zawodników, niż wpisała do meczowego
protokołu. Ot, samo życie piłkarskich klas niższych, pieszczotliwie
nazywanych kiedyś przez redaktora Kazimierza Puszkarzewicza ligą
pszenno-buraczaną.
(LOG)

Pierwsza transmisja DTS
„Dobry Tygodnik Sądecki” z sukcesem rozpoczyna przygodę ze streamingiem live. Najpierw byliśmy z kamerą na konferencji prasowej aktorów wystawiających premierowy spektakl
„Kłamstwo”. Potem towarzyszyliśmy im w czasie próby spektaklu. Wojciech Malajkat osobiście zapraszał naszych Czytelników na spektakl. A wszystko w czasie rzeczywistym na facebookowym fanpagu „Dobrego Tygodnika Sądeckiego”. Wy - nasi
Czytelnicy, a teraz też Widzowie, mogliście oglądać, lajkować,
udostępniać. Nasze pierwsze transmisje wideo na żywo zebrały blisko 10 tys. wyświetleń!
Polubcie nasz profil na FB i śledźcie kolejne wideo relacje na żywo.
(RS)
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Opinie

Pod rękę z historią miasta

WSPOMNIENIE

Chłopaki z naszej ulicy...
Jerzy Wideł
Z kapelusza

S

Cztery ostatnie miesiące to odejście na
drugą stronę życia czterech dziennikarzy, którzy odcisnęli swoje wyraźnie
znamię na Nowym Sączu i całym regionie. Henryk Szewczyk, Leszek Horwath, Jerzy Leśniak, Daniel Weimer.
O każdym z nich mógłbym wiele powiedzieć i napisać jako osoba publiczna. Miałem z każdym z Nich wielokrotnie kontakt jako wiceprezydent czy
wicemarszałek. Nie taka jednak będzie
ta krótka opowieść. To będzie dykteryjka o chłopakach z mojej ulicy, z naszego podwórka, ze szkoły, z naszej parafii.
Znaliśmy się od dzieciństwa. Jurek Leśniak (pseudonim podwórkowy „Kujas”) mieszkał naprzeciw, Daniel Weimer („Główka”)
zamieszkiwał drugą stronę ulicy,
Leszek Horwath („Głowoc”) przecznica dalej blok na Batorego, a Heniu Szewczyk na Sienkiewicza.
Co zapamiętałem z lat młodości? Jurek-Kujas miał swoją pakę.
Należeli do niej również Tadek Leśniak („Luka”), Jacek Chomoncik („Haku”), Jan Lorek („Dingo”). Trzeba przyznać, że ta ekipa
wzbudzała respekt! Byli o rok starsi,
a bycie starszym o rok na podwórku
znaczyło wiele. Można było co najwyżej załapać się na podawanie piłek. Od tamtej pory pamiętam też
charakterystyczny, lekko bulgocący śmiech Kujasa. Z tej czwórki zostało dwóch - Luka i Dingo.
Z Leszkiem Horwathem („Głowoc”) chodziłem w podstawówce
do jednej klasy. Był bystry, wygadany i zawsze chodził swoimi ścieżkami. Basia Porzucek przypomniała mi, że Leszek w domu posiadał
rzecz bezcenną. Był to „Wielki Atlas
Świata”. Chodziliśmy do Niego
i leżąc na podłodze wędrowaliśmy
wraz z Nim przez cały świat.
Z Heniem Szewczykiem połączył mnie kościółek kolejowy, ministrantura, lektorowanie i... stan
wojenny. Wspólne zatrzymania, bibuła, NZS i Solidarność.
Daniel Weimer („Główka”).
Mieszkaliśmy na Żółkiewskiego.
Razem z Krzyśkiem Popielą („Kontuzja”) byli geniuszami wiedzy
o sporcie. Wygrywali w tej dyscyplinie wszystkie olimpiady miejskie, powiatowe, regionalne. Do

dziś wspominam klatkę schodową i ich „quizy”. Pytanie: kto grał
na lewej pomocy w Wigry Suwałki
i strzelił bramkę Zatoce Braniewo
w sezonie 1971/72 w 63 minucie? nie stanowiło większego problemu.
Czterech kolegów. Cztery historie. Cztery osobowości i charaktery. To, co mieli ze sobą z całą pewnością wspólnego, to świetne pióro
i piękną polszczyznę.
Często różniliśmy się w ocenach.
Spieraliśmy się, ale nad naszymi
sporami „nigdy nie zachodziło
słońce”. Odczuwaliśmy wzajemną życzliwość, jakąś nutkę ciepła
i nić serdecznej więzi podwórkowych kolegów.
Dziś, kiedy odeszliście z wiecznymi piórami w ręce do redakcji wydawnictwa „Niebiańskie Wiadomości”, dedykuję Wam Chłopaki słowa
Adama Kreczmara, z piosenki Włodzimierza Korcza znanej w wykonaniu Piotra Fronczewskiego:
„Znam ulicę niedługą, nieładną,
Która dla mnie została
stworzona,
Na podwórku piłkarski stadion,
Przy śmietniku Reduta Ordona.
Kto na lody w upał pożyczy,
Da parasol gdy pada deszcz?
Tylko chłopak z naszej ulicy
I dziewczyna czasami też (…)”

LESZEK ZEGZDA

OGŁOSZENIA DROBNE
Praca OPIEKUNKI SENIORÓW
w NIEMCZECH i w ANGLII.
Duża baza ofert, szybkie wyjazdy. Darmowe kursy j. niemieckiego od Podstaw w Nowym
Sączu! Zadzwoń Promedica24:
666-096-758
Matematyka korepetycje
504 699 482

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

Kontakt 789102786

taraniem Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu
i spółki Flexergis ukazała się
przed tygodniem „Historia Nowego Sącza” autorstwa Leszka Migrały. Ten 60-letni, znany sądecki historyk, absolwent Wydziału
Historii na Uniwersytecie Jagiellońskim, od kilkunastu lat jest
sekretarzem redakcji „Rocznika
Sądeckiego” a od kilkudziesięciu
lat szefem „Almanachu Sądeckiego” wydawanego przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas
Christiana. Aparat badawczy ma
więc Leszek Migrała znakomicie
opanowany, jest rzeczowy i sumienny w swoich dociekaniach
historycznych.
„Historia Nowego Sącza” Migrały w przeciwieństwie do wydanych w latach 1992-1996 „Dziejów Nowego Sącza” jest łatwiejsza
w lekturze, bardziej skondensowana i pozbawiona, chwała mu za
to, historycznego „wodolejstwa”.
Wreszcie – jest znakomitym prezentem na nadchodzące w listopadzie 725.urodziny królewskiego grodu Nowego Sącza. Prowadzi
nas Leszek Migrała przez dzieje
miasta za pan brat z Panią historią
i jest to wędrówka tyleż pouczająca, co bardzo interesująca i ciekawa.
Od założyciela miasta Wacława
II Czeskiego z dynastii Przemyślidów rozpoczęła się historia miasta
z jej licznymi wzlotami i upadkami. Miasta, które już na początku zaczęło odgrywać znaczącą
rolę w regionie, a bliskość terenów przygranicznych z Węgrami
sprawiła, że i za czasów królów
Władysława Łokietka, Władysława Jagiełły było miejscem spotkania na najważniejszym szczeblu. Nowy Sącz był łaskawie przez
nich postrzegany i dzięki takiemu
REKLAMA

patronatowi kwitł politycznie
i gospodarczo.
Co ciekawe, i mocno to podkreśla Leszek Migrała, Nowy Sącz
i Sądecczyzna w całości nigdy nie
były jednorodne narodowościowo
i etnicznie. Owszem Polacy stanowili większość, ale mocno zaznaczyli obecność osadnicy pochodzenia niemieckiego. W późniejszych
wiekach dołączyli do nich Żydzi.
Ukształtowanie architektoniczne miasta nastąpiło na przełomie XIII i XIV wieku i w zasadzie do dzisiaj pozostało mniej
więcej takie samo. Na dowód tego
Leszek Migrała w „Historii Nowego Sącza” skrupulatnie podaje, jakie nazwy nosiły ulice, czy
jak przemieszczano terytorialnie
siedzibę władz miasta. Rozkwit
na długie lata przystopował potop szwedzki. I tak od XVII wieku miasto popadło nie tyle w ruinę co w kompletny letarg, ni to
wieś – ni to miasto. Ten stan miał
trwać na dobrą sprawę do połowy
XIX w., kiedy to pod zaborem austriackim nastąpił tzw. okres autonomii galicyjskiej. A początek
nastąpił w 1867 r., kiedy ze szkół
zaczęto usuwać język niemiecki
i wprowadzać język polski.
W dalszej kolejności spolszczenie
następowało w urzędach i instytucjach. Miasto zaczęło rozkwitać. Przybywało mieszkańców,
powstawały zakłady przemysłowe na czele z Warsztatami Kolejowymi i przede wszystkim powstała linia kolejowa najbardziej
miastotwórczy element.
W tym momencie bierzemy
„Historię Nowego Sącza” do ręki
i wędrujemy z nią jako przewodnikiem turystycznym. Wędrujemy tak głównie po Rynku, Starym Mieście, ulicy Jagiellońskiej,
Plantach, gdzie słychać gwar kupców niemieckich, żydowskich,
polskich - wielonarodowościowy tygiel i wspólne życie. Krach
nastąpił 1 września 1939 r., by po
styczniu 1945 r. obudzić się w nowej „świetlanej rzeczywistości”.
Aż do 1958 r., kiedy to powstał
światowy projekt „eksperymentu

sądeckiego”, miasto spsiało będąc pospolitą dziurą powiatową.
Po 1958 r. zaczęło się budzić z marazmu. Leszek Migrała znakomicie oddaje tamtejszy klimat polityczny, gospodarczy, kulturalny,
sportowy. Ba, włącznie z podawaniem adresów co ciekawszych
obiektów. A potem nadchodzi rok
1980 i, jak to nazwa autor, dekada „Solidarności”. 1990 r. nowa
Polska i nowe wyzwania. Ten czas
braku dokumentów, nieudostępniania archiwów jest najsłabiej
opisany z oczywistych względów,
gdyż nastał pełną gębą kapitalizm
i wiele sztandarowych firm upadło. W ich miejsce powstały nowe
– prywatne.
Na zakończenie „Historii Nowego Sącza” jej autor pokusił się
na treściwe podsumowanie dziejów miasta niejako w telegraficznym skrócie. Ale znamienne jest
jego osobiste, publicystyczne odwołanie. Otóż, czyż nie znakomicie brzmią słowa Migrały: „Po
1989 r. sytuacja w pewnym stopniu przypominała tę, jaka miała
miejsce na początku zaboru austriackiego. Państwo ponownie
postawiło na środki metropolitarne rezygnując ze wspierania niniejszych centrów regionalnych.
Nowy Sącz starał się temu przeciwstawić... Innego rodzaju problem wynika z rozkwitłego ponad
wszelką miarę partykularyzmu samorządowego i ciasnego otoczenia miasta z trzech stron terenami
gminy Chełmiec, od dawna zintegrowanymi z organizmem miejskim, a niezbędnymi Nowemu Sączowi do dalszego rozwoju”.
W „Historii Nowego Sącza”
znaleźć można głównie przeszłość, którą każdy szanujący się
i mieniący sądeckim patriotą powinien poznać. Ale też są między
wierszami znakomite odniesienia do obecnych czasów. Historia
ponoć kołem się toczy. Jak potoczy się w przypadku królewskiego grodu Nowego Sącza? Czy będzie się rozwijał, czy popadnie w
marazm i letarg na najbliższe lata?
Czas pokaże...
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Podróże

Droga jest sensem, a nie cel drogi
Rozmowa z LESZKIEM
ZEGZDĄ i MARKIEM
SUROWIAKIEM – ludźmi,
którzy obeszli Polskę
pieszo
Wojciech Molendowicz: - Ludzie, którzy obeszli Polskę na piechotę i kilka
dni temu swoją wędrówkę zakończyli w Nowym Sączu. Stąd wyszli, a szli
12 lat. Skąd pomysł, żeby na piechotę
obejść Polskę i poświęcić na to 12 kolejnych urlopów?
Marek Surowiak: - Dwanaście
lat temu Leszek powiedział, że ma
pomysł, aby pieszo pójść nad morze. Mówił o pomyśle dla siebie. W
ciągu paru minut, wcale mnie nie
namawiając, przekonał mnie, żeby
ruszyć razem.
- Tak prostą drogą pójść nad morze?
MS: Tak, takie to było właśnie
proste – wziąć plecak, wyjść z
domu i pójść nad morze.
- Pan mieszka w dzielnicy Helena. Wychodzi Pan z domu i co? Którędy się
idzie nad morze?
MS: - Na północ się idzie. I to
z plecakiem, który ma 25 kilo.
Tak wyszliśmy i ledwie żeśmy go
dźwigali, bo w tym plecaku było
wszystko.
- Co się okazało dużym błędem?
MS: - Wróciliśmy z plecakami,
które ważyły 9 kilo, z czego 5 kg
ważył sam plecak.

- Powiedzieli sobie Panowie: idziemy nad
morze, ale do morza doszliście po kilku latach?
Leszek Zegzda: - Jak już wyszliśmy to nie szliśmy nad morze, tylko dookoła Polski. Nazwaliśmy ten
osobisty projekt „Polska na piechotę
i na przełaj”. Taka była idea. W ogóle
na początku myśleliśmy, że weźmiemy kompas, ustawimy go i tak jak będzie prowadził, tak pójdziemy. Okazało się, że tak się nie da, bo są rzeki
i inne przeszkody. Dlatego szliśmy
nastawiając się na kierunek i miasta, miasteczka, wsie, które po drodze będziemy mijali.
MS: - Podkreślmy, że z mapą w
ręku, bo w tamtych czasach nie było
jeszcze aplikacji w telefonie.
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Zajęcia prowadzi mgr rehabilitacji
i wychowania fizycznego – doświadczony instruktorr
pływania, sędzia pływacki, animator sportu
osób niepełnosprawnych

www.tomaszbaliczek.pl

Zapisy
mgr Tomasz Baliczek
tel. kom. 606 454 948

Więcej informacji na temat rehabilitacji

www.tomaszbaliczek.pl
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LZ: - Od trzech lat jest już aplikacja Google Maps. Uruchamiamy
opcję pieszo i wiemy dokładnie, ile
nas czeka kilometrów, o której godzinie będziemy na miejscu. To niezwykłe udogodnienie.
- Myślałem, że powiecie, że piękne były
te pierwsze pionierskie marsze, kiedy
mapa przemoczona na deszczu rwała się
w strzępy i nie wiedzieliśmy, gdzie iść…
MS: - Mapa mapą, był taki odcinek
na Mazowszu, gdzie szliśmy zgodnie
ze wskazówkami słońca, byliśmy w
lesie, nie mieliśmy kompasu.
LZ: - Mapy powodowały, że często
pakowaliśmy się w drogi krajowe, tir
za tirem, a my z plecakami.
- A jakie drogi są najbardziej przyjazne dla
piechurów?
LZ: - Ścieżki miedzą, wały wzdłuż
rzek to są najpiękniejsze miejsca, a w
drugiej kolejności gminne drogi od
wsi do wsi, bo tam ledwie raz na jakiś czas samochód przejedzie.
MS: - Mistrzem w znajdowaniu
dróg był Lech, stąd mianowany został
kierownikiem i mistrzem skrótów.
- Wróćmy do fundamentalnego pytania: po co?
LZ: - Miałem 47 lat, kiedy zacząłem marsz. Pamiętam jak dzisiaj, szedłem z moją żoną Lusi w Rytrze. Szliśmy sobie, a ja powiedziałem, że mam
świadomość upływania czasu. Zbliża się 50., trzeba by coś fajnego w
życiu zrobić. Wtedy urodził się ten
pomysł, żeby wziąć plecak i ruszyć
przed siebie.
- Jeszcze raz zapytam: po co?
LZ: - Bo droga jest sensem, a nie
cel drogi. Wędrować to znaczy żyć.
Jak się robi krok za krokiem, jak się
widzi, co się wokół dzieje, to się żyje.
Nie szliśmy do jakiegoś miasteczka, żeby go oglądać, tylko żeby tam
dotrzeć.
- Nie zwiedzaliście po drodze zabytków?
Nie robiliście sobie zdjęć po drodze?
MS: - Leszek namiętnie fotografował wszystkie kapliczki przydrożne, myślę, że ma ich około miliona.
Jedyne muzeum, które zwiedziliśmy przez 12 lat, to w tym roku
Muzeum Jana Pawła II w Wadowicach. Natomiast pytanie: po co - było
najczęściej zadawanym przez ludzi,
których spotykaliśmy pod drodze.
No właśnie po to, żeby iść. Człowiek od marszu zaczynał życie, nie
miał pojazdów, czy udomowionych

zwierząt, tylko dwie nogi i one go
prowadziły.
- Odrobinę statystyki. Ile to kilometrów,
ile to dni?
LZ: - Wystartowaliśmy 4 czerwca
2006 r. W pierwszym roku doszliśmy
do Sandomierza. W drugim do Maciejowic, w trzecim – Ostrów Mazowiecka, potem Pisz, z Pisza do Pisztynka – takiego przedsionka Warmii,
następnie były Stegna, Łeba, Ustronie
Morskie, wieś Goleniowo pod Szczecinem, Głogów, Strzeliny i stamtąd
wróciliśmy do Nowego Sącza. Polska jest niezwykle pięknym krajem,
trzeba trochę ją poznać na piechotę,
bo samochodem za szybko mijamy
miejsca. Nie mamy wtedy czasu zachwycić się widokami. Podam przykład – baliśmy się ściany zachodniej,
mówiliśmy, że przecież tam nic nie
ma. Byliśmy zdumieni kiedy tamtędy poszliśmy, jaka jest infrastruktura,
jak tam jest pięknie, jak tam można
fantastycznie odpocząć. Generalnie
mamy wrażenie pięknej Polski, ze
świetną infrastrukturą, gdzie można
się przespać i zjeść.
- A gdzie piechur śpi?
LZ: - Gdzie popadnie. Ale generalnie spaliśmy w normalnych warunkach, szukaliśmy agroturystyki, motelików, hotelików, czasem spaliśmy
na stacji paliw, w klasztorze, a czasem u ludzi, bo nas ktoś przygarnął.
- Ludzie nie mają oporów przed zapraszaniem nieznajomych?
LZ: - My spotykaliśmy się tylko z życzliwością. Spotykaliśmy też
bardzo ciekawych ludzi. Bywało,
że i trudnych ludzi, bo trafialiśmy
w miejsca, gdzie okazywało się, że
pokoje są wynajmowane na godziny,
musieliśmy zwiewać, bo czuliśmy się
nie w sosie. Albo spaliśmy w miejscu,
które wyglądało jak melina. Do dziś
wspominamy to jako ekstremalne
doświadczenie. Ale to były wyjątki.
Osobna kwestia to rozmowy z ludźmi przy piwie, bo nie ma co ukrywać,
po całodziennej wędrówce człowiek
był wysuszony, słońce przygrzewało,
więc piwo było jak zbawienie.
- Bo to zawsze się latem działo?
LZ: - Tak, zwykle chodziliśmy w
czerwcu. W większości lat wychodziliśmy w drugi dzień Zielonych Świątek, a kończyliśmy w Boże Ciało.
- Nie powiedzieliśmy, ile to kilometrów
było?

MS: - Około 2,5 tysiąca. Bywało, że
między jednym a drugim etapem to
było 25 kilometrów. Tak odfajkowywaliśmy. Ale bywało że od tego odfajkowanego miejsca do hotelu było
jeszcze z 5 km, a czasem trzeba było
jeszcze wrócić do miasta, żeby coś
kupić do jedzenia, więc tych kilometrów już nie liczyliśmy.
- I nigdzie nie podjeżdżaliście? Okazją,
autobusem…?
MS: - Ani metra! Pokusa była,
ale nie.
LZ: - Nie, bo zdradzilibyśmy siebie. Ale trzeba przyznać, że zdarzało się, że podjeżdżaliśmy do noclegu.
Jak okazywało się, że w tym miejscu
noclegu nie ma, ale jest kilka kilometrów dalej, to bywało, że tam podjeżdżaliśmy i na drugi dzień wracaliśmy
dokładnie w to samo miejsce, nawet
je zaznaczaliśmy.
- Żartujecie teraz…?
LZ: Nie. Chcę też w tym miejscu powiedzieć, że wiem, że w Nowym Sączu są piechurzy, którzy
nas wielokrotnie przebijają w swoich dokonaniach, odbywają wielkie wędrowania, czasem nawet są
to doświadczenia ekstremalne, bo
jeśli każdy dzień to 40 km z ciężkim pleckami, to doświadczenie, w
którym my nie konkurujemy. Ale z
drugiej strony chcielibyśmy powiedzieć do sądeczan: Kochani chodźcie! Weźcie małe plecaczki i wędrujcie po naszej Sądecczyźnie. Nigdzie
nie musicie wyjeżdżać. Wyjdźcie na
wały Dunajca i przejdźcie do Starego Sącza do mostu św. Kingi, wróćcie drugą stroną – to 15-17 km cudownej wędrówki!
- Po co?
MS: - Choćby do pracy, zamiast
jechać.
LZ: - Chodźmy, ubierajmy trampki, adidasy i w drogę!
- Do chodzenia w trampkach może nie
namawiajmy. Ile par butów Panowie
zdarli?
MS: - Dwie pary.
- Buty przechodziły z roku na rok?
MS: - Pewnie! I czekały zapakowane, odświeżone na kolejny rok.
LZ: - Ja przez 11 lat szedłem w butach górskich, ciężkich, powyżej kostek i w ostatnim roku się poddałem,
ubrałem zwykłe buty do biegania,
lekkie, przewiewne.
- Był moment kryzysu? Gdy patrzyliście
Panowie sobie w oczy i mówiliście: po co
to, wracajmy.
LZ: - Nie, nigdy, ale było dużo momentów zmęczenia.
MS: - Nigdy nie było kryzysu. Nie
było pytania o to, czy kontynuujemy. Przez te 12 lat stało się to częścią
naszego życia.
LZ: - Nauczyliśmy się inaczej spędzać wakacje i w ogóle czas wolny.
Jeśli w ciągu roku mam jakieś godziny wolne, to ubieram buty i wychodzę. Podjeżdżam samochodem np.
do Ryta i idę. Z sensem wypoczywa
się w drodze.
ROZMAWIAŁ
WOJCIECH MOLENDOWICZ
WYKORZYSTANO FRAGMENTY
WYWIADU DLA REGIONALNEJ
TELEWIZJI KABLOWEJ.
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Sądecka Mapa Rowerowa

Rower jest dla każdego!

Zasypaliście nas swoimi propozycjami, gdzie można wybrać się na rowerze. Przysłaliście materiały bardzo
różne: jedne skierowane do wytrawnych kolarzy, inne wręcz przeciwnie
– proponowały trasy dostępne dla
każdego, dla całych rodzin, dla wsiadających na rowery raz w tygodniu,
o niskim i umiarkowanym stopniu
trudności. Jedni autorzy wkładali
w swoje opisy mnóstwo pracy,

wzbogacając je o wiele elementów
pomocniczych (czasy, kilometrówkę, przewyższenia, profile, zdjęcia),
inni ograniczali się do dużo skromniejszych opisów. Jedni koncentrowali się na mijanych obiektach, zabytkach i przyrodzie, inni stawali
większy akcent na stronę sportową swojej jazdy. Nie szkodzi, wszyscy jesteście zwycięzcami! Po pierwsze dlatego, że jeździcie na rowerach,
po drugie dlatego, że chciało Wam się
potem usiąść przy komputerze i opisać Wasze dokonania. Wielkie brawa
i uznanie dla wszystkich!
Przede wszystkim jednak wspólnie pokazaliśmy, że Sądecczyzna to
region, gdzie samemu można wytyczać niezliczoną ilość tras rowerowych o przeróżnej konfiguracji
i stopniu trudności. Uwaga – nie

boimy się tego powiedzieć: żyjemy
w jednym z najatrakcyjniejszych
w Polsce zakątków dla uprawiania
kolarstwa i turystyki rowerowej.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom – ich listę oraz listę osób nagrodzonych publikujemy obok, opisy
wszystkich ponad 50 tras znajdziecie
na naszym portalu dts24.pl w zakładce Sądecka Mapa Rowerowa.
REDAKCJA

FOT. JOANNA BOGUCKA

Świetnie się wspólnie bawiliśmy przez
dwa miesiące. Zaproponowaliśmy naszym Czytelnikom tworzenie Sądeckiej
Mapy Rowerowej. Byliśmy ciekawi, jakie trasy rowerowe w regionie wybierają cykliści amatorzy i chcieliśmy, aby to
oni stworzyli coś na kształt rowerowego
przewodnika. Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę!

PROJEKT ZREALIZOWANO
PRZY WSPARCIU FINANSOWYM
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

ZWYCIĘZCY
Lista nagrodzonych osób w konkursie Sądecka Mapa
Rowerowa

Trasy Sądeckiej Mapy Rowerowej zaproponowane przez naszych Czytelników:

NAGRODA GŁÓWNA - Joanna Bogucka za trasę: Polsko-słowacki szlak wód
mineralnych. Nagroda: bon na zakupy w sklepie Bike Atelier w Nowym Sączu na 150 zł, bidon na wodę z owocami, bilet do Kina Helios w Nowym Sączu,
karnet OPEN na 1 miesiąc do Fitness Station.
POZOSTAŁE MIEJSCA:
2. Michał Zychowicz - Na Jaworze
Bon na zakupy w sklepie Bike Atelier w Nowym Sączu na 100 zł, bidon na
wodę z owocami, bilet do Kina Helios w Nowym Sączu, karnet OPEN na 1
miesiąc do Fitness Station.
3. Renata Chruślicka - Sądecki trójkąt
Bon na zakupy w sklepie Bike Atelier w Nowym Sączu na 50 zł, bidon na
wodę z owocami, bilet do Kina Helios w Nowym Sączu, karnet OPEN na 1
miesiąc do Fitness Station.
4. Sławomir Leśniak - Białowodzka Góra
Torba podróżna 4F, słuchawki małe, bilet do Kina Helios w Nowym Sączu,
wejściówka na zajęcia Spinning do klubu Fitness Station.
5. Natalia Kmak - Rowerem na Łabowską
Plecak 4F, słuchawki małe, bilet do Kina Helios w Nowym Sączu, wejściówka
na zajęcia Spinning do klubu Fitness Station.
6. Jacek Tarasek - Blisko natury. Pięknie ale będzie bolało
Bony na duży przegląd roweru w serwisie za Bike Atelier w Nowym Sączu na
150 zł, bidon na wodę z owocami, bilet do Kina Helios w Nowym Sączu, wejściówka na zajęcia Spinning do klubu Fitness Station.
7. Jacek Biel - Na Maślaną Górę
Bony na duży przegląd roweru w serwisie za Bike Atelier w Nowym Sączu
150 zł, bidon rowerowy, bilet do Kina Helios w Nowym Sączu, wejściówka na
zajęcia Spinning do klubu Fitness Station.
8. Agnieszka Obrzut - Rowerem po serpentynach Woli Kroguleckiej
Bony na średni przegląd roweru w serwisie za Bike Atelier w Nowym Sączu
za 100 zł, bidon rowerowy, bilet do Kina Helios w Nowym Sączu, wejściówka
na zajęcia Spinning do klubu Fitness Station.
9. i 10. Dawid Lelito - Dwa razy w górę, raz w dół; Krzysztof Wartak - Rodzinny relaks
Bony na średni przegląd roweru w serwisie za Bike Atelier w Nowym Sączu za
100zł, słuchawki małe, bilet do Kina Helios w Nowym Sączu, wejściówka na
zajęcia Spinning do klubu Fitness Station.
11, 12, 13 i 14 Iwona Pajek - Kierunek Brzezna; Wiesław Wcześny - Dolina Popradu; Blanka Czekalska - Czerwono-czarna pętla na Żeleźnikową; Aneta Borkowska - Wokół Jeziora Rożnowskiego
Bony na mały przegląd roweru w serwisie za Bike Atelier w Nowym Sączu za
50 zł, słuchawki małe, czapeczka z daszkiem, wejściówka na zajęcia Spinning
do klubu Fitness Station.
15. i 16. Bogusław Zięba - Krótka i przyjemna trasa Bodzio; Magdalena Kotlarz
- Handbajkowa rozgrzewająca ósemka
Bony na mały przegląd roweru w serwisie za Bike Atelier w Nowym Sączu
za 50 zł,
mała turystyczna soczewka fotograficzna, czapeczka z daszkiem, wejściówka na zajęcia Spinning do klubu Fitness Station.
17. i 18. Grażyna Zięba - Trasa Grażyna; Julia Mrzygłód - Z widokiem na
jezioro
Mały ręcznik turystyczny, przewodnik rowerowy autorstwa Leszka Migrały, opaska odblaskowa, wejściówka na zajęcia Spinning do klubu Fitness
Station.
19. i 20. Szymon Niepsuj - Trzy Powiaty; Konrad Kiwior - Wyprawka dla rozkręcających się wzdłuż Kamienicy
Przewodnik rowerowy autorstwa Leszka Migrały, opaska odblaskowa, wejściówka na zajęcia Spinning do klubu Fitness Station.
FOT. JOANNA BOGUCKA

Na Jaworze! - Michał Zychowicz; Cztery Góry: Paścia, Sałasz, Jaworz, Babia - Michał Zychowicz; Sądecki
trójkąt - Renata Chruślicka; Białowodzka Góra - Sławomir Leśniak; Eliaszówka z wierzą widokową - Sławomir Leśniak; Rowerem po serpentynach Woli Kroguleckiej - Agnieszka Obrzut; Wielki Rogacz z widokiem
na Tatry - Michał Zychowicz; Pętelka „trzynastka” - Agnieszka Obrzut; Dwa razy w górę, raz w dół… - Dawid Lelito; Rodzinny relaks - Krzysztof Wartak; Sądecki klasyk -Bartosz Borkowski; Blisko natury. Pięknie, ale będzie bolało… - Jacek Tarasek; Rowerem na Łabowską - Natalia Kmak; Kierunek: Brzezna! - Iwona
Pajek; Szlakiem architektury drewnianej - Joanna Bogucka; Rowerowy szlak baśniowy - Joanna Bogucka;
Polsko - słowacki szlak wód mineralnych - Joanna Bogucka; Szlakiem artystów, kapliczek i sadów - Joanna
Bogucka; Na Maślaną Górę - Jacek Biel; Górami bez granic - Michał Zychowicz; Dolina Popradu - Wiesław
Wcześny; Cerkiewno – miodowa - Joanna Bogucka; Śladami minionego czasu - Joanna Bogucka; Wokół Jeziora Rożnowskiego - Aneta Borkowska; Krótka i przyjemna trasa „Bodzio” - Bogusław Zięba; Trasa „Grażyna” - Grażyna Zięba; Czerwono - czarna pętla przez Żeleżnikową - Blanka Czekalska; Z widokiem na jezioro -Julia Mrzygłód; Handbajkowa rozgrzewająca „ósemka” - Magdalena Kotlarz; Alpejskie klimaty - Piotr
Gorzawski; Beskidzka pętla z Jaworzyną i Babówką - Anna Skrzypczak; Kierunek: Dubne - Mateusz Skrzypczak; Na Pasierbiec - Janina Musiał; Paproć - Barbara Śliwa; Malownicza pętla po sądeckich osiedlach - Bogusława Skoczeń; Łabowa x2 - Piotr Gorzawski; Krótka piłka - Piotr Gorzawski; Na Miejską Górę - Joanna
Biel; Na Mogielicę – Anna Hajdyła; Łysa Góra - Michalina Kowalska; Jabłoniec - Joanna Biel; Przez Piątkową do Mogilna - Jacek Tarasek; Trzy powiaty - Szymon Niepsuj; Gołkowice – Przehyba - Jacek Tarasek; Sądecka Toscania - Jacek Tarasek; Wyprawka dla rozkręcających się wzdłuż Kamienicy - Konrad Kiwior; Kilka razy przez rzekę - Nowy Żmigród-Radocyna - Jacek Prusak; Skansen - Skansen czyli przez Piątkową do
Mogilna - Krystyna Urban; Pętla wokół Mogilna - tylko dla Orłów - Anna Poręba Świgut; Bejory na kołach
czyli ryterskie klimaty z meta na Kramarce - Magdalena Kotlarz; Nawojowska przejażdżka - Adrian Kuśka.
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Rowerem po bajkowy widok:
Nowy Sącz - Jaworze (53 km)
Przebieg trasy:
Nowy Sącz - Kamionka Wielka,
Królowa Polska - Ptaszkowa - Jaworze
(882 m n.p.m.) - Bogusza - Królowa
Polska- Kamionka Wielka - Nowy Sącz
(dystans: około 53 km, suma przewyższeń: około 720 metrów, trudność: średnia).
Opis trasy:
Wyruszamy z Nowego Sącza i kierujemy się drogą w kierunku Kamionki
Wielkiej, a dalej Królowej Polskiej. Za
mostem w Królowej Polskiej skręcamy
w lewo na Ptaszkową, jedziemy około
4 kilometry lekko w górę.
W Ptaszkowej nieopodal zabytkowego, drewnianego kościoła skręcamy
w prawo w kierunku Centrum Sportów Zimowych i jedziemy asfaltowymi
serpentynami w górę, po czym wjeżdżamy w las.
W lesie trzeba „złapać” od razu
drogę gruntową (nieoznaczoną szlakiem) i jechać cały czas w górę. Po kilku kilometrach dołączamy do szlaku
niebieskiego, który zaprowadzi nas na
sam szczyt Jaworza, gdzie znajduje się
15-metrowa stalowa wieża widokowa
oferująca niesamowitą panoramę 360
stopni. Przy dobrych warunkach widać z niej Tatry, Beskid Sądecki, Beskid Wyspowy, Beskid Niski, Pogórze
Rożnowskie.
Następnym krokiem jest zjazd szlakiem zielonym w kierunku Grybowa.
Po około dwóch kilometrach od szczytu Jaworza, gdy dojedziemy do drogi szutrowej, skręcamy w prawo w tę
drogę i kontynuujemy nią podróż aż
do szlabanu przy Bacówce w Boguszy.
Za szlabanem kontynuujemy jazdę
asfaltem do drogi głównej i skręcamy
w prawo, a od tego momentu czeka nas
aż 20-kilometrowy, świetny zjazd w
kierunku Nowego Sącza.
MICHAŁ ZYCHOWICZ

Sześć mostów nad Popradem,
czyli szlakiem wód mineralnych
Wybierając się na tę wycieczkę korzystam z pociągu, aby dojechać do
Muszyny (wariant dłuższy) lub do Żegiestowa (wariant krótszy). Ponieważ
jest tutaj odcinek terenowy, gdzie po
deszczach może być sporo błota, lepiej
wybierać porę suchą. Podczas tej wycieczki nie trzeba troszczyć się o wodę,
ponieważ spotkamy na trasie kilka
źródeł wyśmienitych wód. Część szlaku wiedzie przez Słowację, należy mieć
więc dokument tożsamości.

Dojazd pociągiem do Muszny lub
do Żegiestowa
Muszyna – Legnava – Mały Lipnik - (lub Żegiestów) – Sulin - Zavodie – Medzibrodie - Mniszek – Piwniczna – Rytro – Barcice – Stary Sącz
– Nowy Sącz
Od Muszyny: 55 km, w tym teren
– ok. 6 km
Od Żegiestowa: 45 km, w tym teren ok. 5 km
Dojeżdżamy pociągiem do Muszyny, ze stacji kierujemy się na Zapopradzie, gdzie jedziemy koło ogrodów
sensorycznych, i zaraz za nimi spotykamy pierwsze źródło na naszej trasie
– mały park z pawilonem, gdzie można
zaczerpnąć wodę mineralną (o ile nie
jest zamknięty, otwierają o godz. 10.).
Jeszcze kawałek jedziemy asfaltem
i trzeba bacznie wypatrywać tablicy „Legnava” - tam należy skręcić w
szlak turystyczny pieszy. Czeka nas
ok. 1 km wędrówki przez las, po szlaku pełnym kamieni i korzeni – tutaj
wolę prowadzić rower niż na nim jechać. Gdy skończy się las, otwiera się
przestrzeń pól i łagodnych wzniesień i
za moment czeka nas wygodny asfalt.
Mijamy słowackie wioski, gdzie
widać, że jest to inny kraj, pomimo
tego, że od Polski dzieli nas tylko Poprad. Cały czas jedziemy brzegiem rzeki i na każdym skrzyżowaniu skręcamy w prawo. Aż dojeżdżamy do Sulina.
(W wariancie krótszym wysiadamy
z pociągu w Żegiestowie i kierujemy się na kładkę pieszo- r owe r ową
nad
Po p r a d e m ,
z niej zjeżdżamy prosto do Sulina).
W Sulinie znajduje się kolejne źródło pysznej, o bardzo dobrym składzie
wody mineralnej - Sulinka, kranik jest
w małej żółtej budce, ale nie sposób je
przeoczyć. Zaopatrzeni w wodę ruszamy dalej po pięknym nowym asfalciku, który niestety na kilka kilometrów
zmieni się w drogę ziemną, a właściwie
błotną (o ile jest po deszczu). Przejazd
nie jest uciążliwy, jednak trochę błota
na rowerze pewnie zostanie. Tam też
znajduje się kolejne, niepozorne źródełko, z podobizną Matki Biskiej.
Niedługo znów wjeżdżamy na asfalt, jedziemy pomiędzy urokliwymi
drewnianymi domkami, malowniczymi zagajnikami, aż ukazuje nam się
nowy most w Mniszku, a to oznacza, że
za chwilę powrócimy na polską stronę.
W Mniszku można przejechać przez
nowy most (piękna ścieżka rowerowa)
lub starą drogą na Piwniczną. Ja wybieram nowy most. Po przejechaniu

granicy z mostu skręcamy w lewo i cały
czas jedziemy prawą stroną Popradu,
nie przekraczając na razie rzeki. Dojeżdżamy do Piwnicznej – Zdroju, mijamy Pijalnię Artystyczną (gdzie można
wstąpić na kawę i oczywiście skosztować wody mineralnej), a zaraz za nią
jest kolejne ujęcie wody – mniej przefiltrowanej niż ta w Pijalni, ale równie
doskonałej. To już nasze ostatnie źródło trasie, warto więc napełnić bidony maksymalnie.
Jedziemy prosto w kierunku Głębokiego, mijamy kolejny most, nie wjeżdżamy na niego, kierując się w prawo
w górę w kierunku kościoła w Głębokim. Zaraz za kościołem skręcamy
w lewo na hollywoodzki napis „Słoneczny Stok”. Tam jedziemy cały czas
prosto, aż wyda nam się, że wjeżdżamy na podwórko czyjegoś gospodarstwa (gospodarze nie mają nic przeciwko przejazdowi tamtędy). I to jest
prawidłowa droga, bo stamtąd prowadzi wąska ścieżka w dół, którą musimy zejść, aby dostać się na dalszy ciąg
trasy. Znowu jesteśmy nad Popradem
na szerokiej drodze z płyt, która zaraz
przejdzie w asfalt i doprowadzi nas do
Rytra. Tam skręcamy na most i zjeżdżamy z niego w prawo na główną drogę.
Po ok. 2 km. skręcamy na mostek
na Życzanów. Zaraz na mostem zjeżdżamy w asfaltu ostro w lewo i kilkaset metrów jedziemy ziemną drogą. Za
chwilę pojawia się asfalt i wiedzie nas
bardzo spokojną trasa wśród łąk i pól
do Barcic z pięknym widokiem na kościół i kamieniołom.
Przejeżdżamy przez most w Barcicach, zjeżdżamy w prawo i jeśli nie
mamy ochoty jechać główną drogą,
skręcamy w drugą uliczkę w prawo

i jedziemy nią cały czas prosto aż do
skrzyżowania na Popowice. My skręcamy w przeciwnym kierunku, czyli w lewo i tak dojeżdżamy do obwodnicy Starego Sącza. Stamtąd już prosto
jedziemy do Nowego Sącza wjeżdżając
na ulicę Węgierską.
JOANNA BOGUCKA

Sądecki Trójkąt
Cała trasa ma ok. 27 km, lecz trzeba zaznaczyć na samym początku, że można rozpocząć i zakończyć
wycieczkę w dogodnym dla siebie
miejscu.
Punktem startowym jak i końcowym są Ruiny Sądeckiego Zamku.
Zamek został wzniesiony przez Kazimierza Wielkiego w latach 1350-1360.
Posiadał dwie baszty narożne, wieżę,
budynek mieszkalny i przedzamcze.
Do dzisiaj zachowały się resztki murów obwodowych oraz zrekonstruowana Baszta Kowalska. Do naszych
czasów nie dotrwały ani plany, ani
mury zamku z tamtego okresu . Obecnie na terenie ruin zamku znajduje się
park miejski. Kierujemy się w dół na
wały nad Dunajcem. Po lewej stronie
na wzgórzu znajduje się restauracja
„Panorama”.
Pojawia się przed nami most kolejowy ( trasa Nowy Sącz – Chabówka) oraz pomnik „Miejsce kaźni 180 rozstrzelanych 1939-45” (0,6
km) Jedziemy pod mostem i dalej obok boiska treningowego. Wyjeżdżamy na wał przy Instytucie

Kultury Fizycznej PWSZ. Jedziemy
dalej wałem (1,04 km). Po prawej
stronie znajdują się dawne tereny
przedwojennej „Wenecji”. Pomysł,
by powstał ten kompleks narodził
się ponad sto lat temu wśród sądeckich kupców . Na wysokości dzisiejszego obiektu WCKS „ Dunajec”
swoją siedzibę miało Towarzystwo
Wioślarskie .
Na brzegach Dunajca urządzone
były alejki spacerowe, które były otoczone kwiatami. Można było wypożyczać łodzie. Spacerowiczom przygrywała orkiestra. W 1912 r. ośrodkowi
wioślarskiemu przystani - na prawym
brzegu Dunajca 150 m. od mostu kolejowego w stronę górnego biegu rzeki
Towarzystwo Wioślarskie nadało oficjalną nazwę Wenecja.
Po lewej stronie jest Park Strzelecki. Pierwotnie znajdował się on
na obszarze lewobrzeżnej Kamienicy na wysokości późniejszego Białego Klasztoru . Podobnie jak w innych
miastach galicyjskich, Ogród Strzelecki był związany z działalnością Towarzystwa Strzeleckiego, stąd nazwa ogrodu: Towarzystwo Strzelecko
– Ogrodnicze.
Dalej zaczynają się ogródki działkowe aż do mostu na potoku Dąbrówka Polska przy ulicy Tłoki. Za mostem
wjeżdżamy na wał i dalej jedziemy
wzdłuż niego (3,06 km). Z wałów podziwiać można przy ładnej pogodzie
widok na pasmo Radziejowej...
RENATA CHRUŚLICKA

Ciąg dalszy w zakładce Sądecka Mapa Rowerowa na:

www.dts24.pl
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Wielkie serca dla małych serduszek
Marcin Strzelec, menedżer w firmie Wiśniowski:
- To wszystko o czym mówi profesor Skalski, jeszcze stosunkowo niedawno było mi całkiem obce. W ubiegłym roku ten ciężki los
dotknął moje dziecko. Ale miałem to szczęście, że trafiłem do Kliniki
Kardiochirurgii do profesora Skalskiego, a nie gdzieś do Niemiec albo
do innego kraju. Dzięki niemu i jego zespołowi, los mojego dziecka
został wyprowadzony na dobry tor. Wiem, że profesor często powtarza, iż nie można być czegoś absolutnie pewnym, ale wiele wskazuje
na to, że wszystko zmierza ku dobremu. Moje dziecko dostało szansę na normalne życie. Bardzo serdecznie za to dziękuję. Akcja „Razem ratujmy małe serduszka”, którą właśnie inicjujemy, jest efektem tego, że zostawiłem kiedyś na biurku profesora Skalskiego swoją
wizytówkę oraz tego, że zarząd firmy Wiśniowski tak pozytywnie
zareagował na pomysł wsparcia Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej.

PARTNERZY AKCJI
RAZEM RATUJMY MAŁE SERDUSZKA

Tegoroczna jesień upłynie w firmie
Wiśniowski pod hasłem „Razem ratujmy małe serduszka”. Pieniądze zebrane w ramach akcji charytatywnej,
poprzez Fundację Schola Cordis trafią
do Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej w
Krakowie, pomagając ratować życie
i zdrowie najmłodszych pacjentów.
Wiśniowski jest inicjatorem
i organizatorem akcji, ale darczyńcami będą przede wszystkim
partnerzy handlowi i klienci detaliczni firmy, którzy wybierając jej
produkty wspierają Klinikę Kardiochirurgii Dziecięcej.
- Firma Wiśniowski istnieje od 28 lat i od samego początku
wspiera różne, ważne inicjatywy
– mówiła prezes firmy Krystyna
Baran, podczas otwierającej akcję
konferencji w Warszawie. - Tym
razem chcemy umożliwić utrzymanie standardów leczenia i jednocześnie wspierać rozwój Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej, do
czego niezbędne jest ciągłe wzbogacanie sprzętowe oddziału. To
wymaga ogromnych nakładów
finansowych. Dlatego zainicjowaliśmy tę akcję i zachęcamy do
przyłączenia się do niej. Wierzymy, że wspólne działania pozwolą na bardziej skuteczną realizację celu, a co za tym idzie więcej
uratowanych dziecięcych serduszek. Sami, jako firma zadeklarowaliśmy konkretną wpłatę
na rzecz Fundacji Schola Cordis,
a teraz do wsparcia akcji zachęcamy naszych partnerów handlowych, a przede wszystkim klientów. W ofercie promocyjnej mogą
oni skorzystać ze specjalnych

warunków zakupu bram, drzwi
i ogrodzeń marki Wiśniowski
w wersji smartCONNECTED.
Dzięki temu nowoczesna technologia Inteligentnego Domu jest
na wyciągnięcie ręki i działa nie
tylko na rzecz większego komfortu i bezpieczeństwa użytkowników, ale także dla małych pacjentów Kliniki Kardiochirurgii
Dziecięcej w Krakowie – podkreśliła Krystyna Baran.
Ambasadorem akcji jest profesor Janusz Skalski – kierownik
Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej Instytutu Pediatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium
Medicum, prezes Fundacji Schola
Cordis, który w Warszawie mówił
o sprzętowych potrzebach kliniki
i sposobach zdobywania na ten cel
pozabudżetowych środków.
- Potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej są ogromne –
mówił profesor Skalski. - Sprzęt,
którym dysponujemy jest bardzo
dobry, ale – jak każda rzecz – zużywa się. On jest najwyższej klasy, zapewnia dziecku po operacji
serca odpowiednią opiekę, ale my
musimy cały czas obserwować
to, co dzieje się w tej dziedzinie
na świecie. Jesteśmy Europejczykami i powinniśmy otrzymać
usługę medyczną na takim samym poziomie, jak w innych krajach europejskich. Aby zdobyć konieczne pieniądze, robimy to, co
robią nasi koledzy w wielu innych krajach – organizujemy akcje charytatywne. To co robi od
lat Jurek Owsiak to piękna rzecz.
On zachęcił społeczeństwo, aby
sobie wzajemnie pomagać.

O idei akcji i zasadach jej prowadzenia opowiadała Katarzyna Świderska, dyrektor działu
marketingu:
- Z budżetu firmy, jaki regularnie przeznaczamy na różne działania w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, w tym roku
przekażemy pieniądze na akcję
„Razem ratujmy małe serduszka”.
Teraz wszystko zależy od naszych
partnerów handlowych, którzy
przystąpili do akcji. Oczywiście
najwięcej zależy od naszych klientów docelowych, którzy zdecydują się w czasie trwania akcji zakupić nasze produkty. Zasady są
proste – decydując się na udział
w akcji nasi partnerzy przekazują 0,5 procenta obrotu z firmą Wiśniowski w okresie od 1 września
do 30 listopada tego roku, na ten
szczytny cel. Marka Wiśniowski
odda drugą część kwoty będącej
równowartością środków przekazanych przez naszych partnerów
handlowych. Jednocześnie firma
Wiśniowski gwarantuje, iż kwota przekazana na cel dobroczynny
Fundacji Schola Cordis nie będzie
niższa niż 300 tys. zł. Cały dochód
trafi do Kliniki Kardiochirurgii
Dziecięcej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego
sprzętu medycznego, umożliwiając tym samym ratowanie życia
i zdrowia kolejnym małym pacjentom. Powodzenie i skala akcji w głównej mierze zależą oczywiście od tych, którzy zdecydują
się tej jesieni na zakup naszych
produktów.
(ICZ)

GRUPA ASTRUM Sp. z o.o.
PTAK Dorota Ptak
TEXO Sp. z o.o.
ZORBUD Ryszard Tochowicz
LAS Grzegorz Bigaj
ARTEX Petla Artur
BRAMET.PL Izworski Tadeusz
CENTRUM DOM Wojciech Cak
NOVATEC Marcin Świderski
DOM Aleksander i Krystian Kurzywilk
INSTAL-BRAM Dariusz Bożek
BRAM-FURT Sp. J. Adam Słaby, Bogdan Fałowski
HANBUD Rafał Stasiowski
BRAMTECH Andrzej Hawajski
EASY OPEN Daniel Abramowski
MAT-BUD Tarnów Robert Wójcik i Leszek Curyło sp.j.
RABPLAST Sp. z o.o.
NOVA-BUD OKNA I DRZWI Marcin Nowak
MAKROS M.M.Nowak
BRAMET Paweł Świerczek
TOMEX Tomasz Garbarczyk
Bramet Renata Świerczek Paweł Świerczek Sp. c.
TOMARKO Sp. c. Tomasz Mucha, Marcin Będkowski,
Konrad Grabowski
Umit ZUP SC M. Lubowicki i Z. Włodarczyk
OKNO-BUD PRZYTYK Kazimierz Kowalczyk
ARAMI Paweł Zieliński
GARDBIS S.C. Marian Wiśniowski, Krzysztof Słaby
BTS Ogrodzenia Bartosz Dudziński
IDEAL - Kłósek Andrzej
BOMARD Kędziora Czesław
AMMA Andrzej Siennicki
ARKADA PLUS s.c. Marzena Skalska, Dariusz Skalski
DREW-METAL Anna Grzeczyńska i Ska s.c.
BOMIR Różycki i Gabryś Sp. J.
ROMBUD Roman Mostowiec
NOWAK DOM P.Nowak & A.Popiół- Nowak s.c.
NOVA-BUD Mariusz Korczak
CARPENTER s.c. Rafał Penkowski, Waldemar Tews
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Ciągle się uczymy jak sobie pomagać
Profesor JANUSZ
SKALSKI – kierownik
Kliniki Kardiochirurgii
Dziecięcej IP UJ CM,
prezes Fundacji Schola
Cordis:
- Potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej są ogromne.
Sprzęt, którym dysponujemy, jest
bardzo dobry, ale on – jak każda
rzecz – zużywa się. Wszyscy wiemy, że nawet najlepszy samochód
kiedyś się zużywa i podobnie jest
również z naszym sprzętem. On
jest bardzo wysokiej klasy, zapewnia dziecku po operacji serca
odpowiednią opiekę, ale my musimy nieustannie obserwować to,
co dzieje się w tej dziedzinie na
świecie. Jesteśmy Europejczykami i powinniśmy otrzymać usługę
medyczną na takim samym poziomie, jak w innych krajach europejskich. Niestety znajdujemy
się w tej niefortunnej sytuacji, że
odpis na cele medyczne z naszego dochodu narodowego jest zbyt
skromny. Kwota, jaką otrzymujemy w ramach oficjalnych procedur, nie wystarcza, by zaplanować
zakup nowego sprzętu. Te pieniądze wystarczają na przeżycie,
na funkcjonowania oddziału, na
wypłaty dla personelu – choć dla

pielęgniarek są żenująco niskie.
Potrzeby są ogromne, potrzebne
są leki i wiele innych środków niezbędnych, aby bezpiecznie leczyć
pacjenta. Aby zdobyć konieczne
pieniądze, robimy to, co robią nasi
koledzy w wielu innych krajach –
organizujemy akcje charytatywne. To co robi od lat Jurek Owsiak
to piękna rzecz. On zachęcił społeczeństwo, aby sobie wzajemnie
pomagać. Nie jesteśmy dla siebie
konkurencją – raczej uzupełniamy się, a prywatnie przyjaźnimy.

Jestem przekonany, że robimy coś
bardzo pozytywnego. Przez ponad dziewięć lat dziania fundacji, udało się zgromadzić ok. 8 mln
zł. To naprawdę niezła suma, choć
pewne pomysły na gromadzenie
środków wyczerpują się.
Na szczęście udało się nawiązać fantastyczny kontakt z firmą,
która chce pomagać. Bo firma Wiśniowski autentycznie chce pomagać i rozumie nasze potrzeby.
Wierzę, że nam się ta akcja uda,
a ja już teraz obiecuję, że będziemy

leczyć dzieci najlepiej jak potrafimy. Nie da się całkowicie wyeliminować wrodzonych wad serca,
choć zły los powoduje, że mamy w
Polsce więcej wad wrodzonych niż
w Europie Zachodniej. Ale wady
serca da się leczyć i my to robimy. Nawet jeśli są to wady, których nie jesteśmy w stanie całkowicie wyeliminować, operujemy
je, darując dziecku 15-20 lat życia.
Przy obecnym nieprawdopodobnym postępie medycyny, po tych
latach będziemy mogli regenerować to serce, które jest tak wadliwie skonstruowane.
Jeśli w Europie wykonuje się
rocznie ok. 160 operacji ciężkich
wad niedorozwoju lewego serca, to
z tego w Polsce wykonuje się 80-90,
a w moim ośrodku w Krakowie 40 z
nich. To znaczy, że u nas operowane
jest co czwarte europejskie dziecko.
Jeśli słyszycie państwo w mediach,
że dokonuje się coraz więcej takich
operacji, to nie znaczy, że rodzi się
coraz więcej dzieci z wadami. Rodzi
się ich mniej więcej tyle samo, tylko
operacji przeprowadza się więcej.
Jeden mały pacjent często wymaga kilku operacji. A skoro przeprowadzamy coraz więcej operacji, to
znaczy, że leczymy coraz drożej i że
potrzebujemy coraz więcej sprzętu.
I pamiętajmy, że mówimy tu tylko o
najtrudniejszych wadach, które 20
lat temu w ogóle nie były operowane, a jeśli były, to nie przeżywały.

Mówimy o medycynie z najwyższej półki, o przypadkach, o których jeszcze niedawno podręczniki kardiochirurgii pisały drobnym
drukiem na marginesie. Mówiąc
z czysto ekonomicznego punktu widzenia, są to zabiegi przynoszące
szpitalowi deficyt. A skoro pojawia
się deficyt, to nie pozostaje nam już
środków na odnawianie sprzętu.
W takiej sytuacji musimy szukać
pieniędzy z innych źródeł, musimy
was wszystkich błagać, abyście pomogli nam leczyć te dzieci. A to są
dzieci z jednej strony pokrzywdzone
przez los, a z drugiej strony Opatrzność im to jakoś wynagradza, bo
wyrastają na bardzo mądrych i inteligentnych ludzi, którzy tak bardzo chcą żyć. Jakaż to radość, kiedy słyszę, że dziecko, które urodziło
się z ciężką wadą lewego serca, teraz uczy się jeździć na nartach, ma
świetne wyniki w szkole i zapamiętuje lepiej niż rówieśnicy. Jaki z tego
wniosek? Leczmy te dzieci, ale musimy sobie pomagać. My się ciągle
uczymy działań charytatywnych,
jakie inne społeczeństwa, np. Amerykanie, prowadzą od dawna. Tam
ludzie bardzo bogaci zapisują całe
swoje majątki na rozwój medycyny i badania, dla uniwersytetów.
Jeśli bogaci ludzie zapisują swoje
majątki na rozwój badań naukowych, żeby pomagać swoim bliźnim – to jest to prawdziwie chrześcijańskie podejście.

OFERTA SPECJALNA

Oferta obowiązuje od 18.09.2017 r. do 30.11.2017 r.

RAZEM RATUJMY
MAŁE SERDUSZKA

KUPUJĄC BRAMY, DRZWI I OGRODZENIA
MARKI WIŚNIOWSKI POMAGASZ
RATOWAĆ MAŁE SERDUSZKA!

Patroni medialni akcji Razem Ratujmy
Małe Serduszka:
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MATERIAŁ PROMOCYJNY

Wczesne stadium nowotworu zwiększa
szanse na jego wyleczenie
Na Oddziale Radioterapii, w Szpitalu Specjalistycznym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu leczy się rocznie średnio od
600 do 800 pacjentów. Korzystają z nowoczesnego sprzętu do naświetlań, których stosowanie jest jedną z metod leczenia
nowotworów. Pacjenci korzystają m.in. z nowoczesnego przyspieszacza (akceleratora) oraz symulatora rentgenowskiego.

- Jakiego rodzaju naświetlania są wykonywane na Oddziale?
- Nasz Oddział jest kompleksowym układem, jeśli chodzi o
leczenie pacjentów w warunkach szpitalnych oraz w warunkach ambulatoryjnych. Oddział jest wyposażony w 26
łóżek szpitalnych. Pacjenci leżą
w dwuosobowych komfortowych salach. W Zakładzie Radioterapii leczymy na dwóch
przyspieszaczach liniowych,
wysokoenergetycznych. Jesto to bardzo nowoczesny,
drogi sprzęt, wyposażony
w wiązki protonowe, jak i elektronowe oraz nowoczesne systemy obrazowania i weryfikacji
oraz monitorowania ułożenia
pacjenta. Leczymy szeroką
gamę pacjetów z rozpoznaniami nowotworów, które odpowiadają standardom leczenia napromieniowania. Leczenie
dotyczy jedynie teleradioterapii. Planujemy zakup sprzętu
do brachyterapii, czyli terapii,
w której źródło promieniowania jest w niedużej odległości od guza nowotworowego.
Jest to leczenie z wykorzystaniem źródła promieniowania jonizującego. Brachyterapia
jest uzupełnieniem teleradioterapii, chociaż przy niewielkich
zmianach lub zmianach, które

są dostępne napromieniowaniu bezpośredniemu, jest to leczenie z wyboru.
- Ilu pacjentów przyjmujecie
na Oddział w przeciągu roku?
- W granicach między 600
a 800 osób.
- Radioterapia jest jedną z metod leczenia nowotworów. Jak
bardzo jest ona skuteczna?
- Radioterapia to leczenie
miejscowe. Mniej więcej połowa pacjentów w swojej histoii leczenia nowotworu będzie
wymagała radioterapii. Z jednej strony jest to uznana metoda leczenia, z drugiej dość
skuteczna metoda leczenia
miejscowego. Różnica między
leczeniem chemioterapią a radioterapią jest widoczna właśnie w leczeniu ogólnoustrojowym i w leczeniu miejscowym.
Często stosujemy te dwie metody leczenia wspólnie, oczywiście z uwzględnieniem rozpoznania i wskazań leczenia.
- Co wykorzystujecie Państw
o w planowaniu leczenia?
- W planowaniu radioterapii, oprócz standardowego wykorzystania warstw tomografii
komputerowej, możemy również wykorzystać rezonans
magnetyczny. Połączenie tych
wszystkich bada daje możliwość wiarygodnego i precyzyjnego określenia obszarów,
które powinny być napromieniowane, a z drugiej strony daje
pewność, że ryzyko pomyłki
będzie jak najmiejsze. Napromieniowanie odbywa się pięć
razy w tygodniu.

ROZMAWIAŁA AGNIESZKA MAŁECKA

FOT. AGNIESZKA MAŁECKA

Rozmowa
z doktorem PAWŁEM
DYMKIEM, lekarzem
kierującym oddziałem
Radioterapii,
specjalistą radioterapii
onkologicznej.
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Rozmaitości

Mecz przyjaźni, o którym trzeba szybko zapomnieć

Po dwóch kolejnych zwycięstwach (z Lechią Gdańsk i Pogoń
Szczecin) sądecki zespół spotkał
się w Kielcach z zimnym prysznicem. Rywalizacja zapowiadała się bardzo ciekawie, bowiem
sympatycy obu drużyn mają piłkarską sztamę. Rzeczywiście na
trybunach odczuwalna była atmosfera piłkarskiego święta. Jednak na murawie powody do radości miała tylko Korona. Sandecja
doznała nieznacznej porażki (01), ale z przebiegu meczu rywale
prezentowali się znacznie lepiej

FOT. SANDECJA

Nieudany był powrót na ligowe boiska Sandecji Nowy Sącz po przerwie
spowodowanej spotkaniami reprezentacji Polski w eliminacjach Mistrzostw Świata. Podopieczni Radosława Mroczkowskiego na wyjeździe
z Koroną Kielce rozegrali najsłabszy
pojedynek w tym sezonie. Piłkarski
mecz przyjaźni zamienił się w duże
rozczarowanie sądeckiej drużyny.

i odnieśli zasłużone zwycięstwo.
Jeden stracony gol to najmniejszy wymiar kary dla gości za niefrasobliwość w obronie, niestety
w ofensywie również było słabo. Krytycznych uwag pod adresem swoich podopiecznych nie
krył szkoleniowiec beniaminka
z Nowego Sącza.

- Na pewno mecz z Koroną będziemy chcieli jak najszybciej zapomnieć, bo dla nas było to spotkanie trudne pod każdym względem
- mówił po spotkaniu trener Sandecji Radosław Mroczkowski. – Z pewnością sami sobie wszystko komplikowaliśmy, pojawiło się zbyt wiele
słabych punktów. Nie będziemy się

jednak biczować po tym meczu, musimy wspólnie wyciągnąć wnioski z
tego, co zaprezentowaliśmy i myśleć
już o następnym pojedynku. Na pewno po meczu w Kielcach mamy duży
materiał do analizy. Szukaliśmy
w trakcie spotkania różnych rozwiązań, aby nasza gra wróciła na
właściwe tory. Próbowaliśmy różne ustawienia, zmienialiśmy pozycje danych zawodników. Niestety nic
się nie układało i nie ma co tutaj pod
tym względem dalej dywagować.
Mieliśmy tylko jedną groźną sytuację po stałym fragmencie gry, gdy
bliski celu był Kraczunow.
Dobrą wiadomością jest powrót
do zdrowia Macieja Małkowskiego. 32-letni pomocnik był kluczowym zawodnikiem Sandecji
w ostatnich sezonach. Kilka miesięcy temu doznał jednak poważnej
kontuzji. Małkowski zakończył już
indywidualne treningi, ale w dalszym ciągu przechodzi proces rehabilitacyjny. W tej chwili jeszcze

trudno powiedzieć, kiedy będzie
mógł wrócić na ligowe boiska. Jeśli odzyska dawną formę, to będzie dużym wzmocnieniem ofensywnym dla swojego zespołu, który
na osiem spotkań w tym sezonie, aż
w pięciu nie potrafił strzelić gola.
W najbliższej 9. kolejce Sandecja zmierzy się u siebie z… Termaliką Bruk-Bet Nieciecza. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie
fakt, że Sandecja spotkania w roli
gospodarza rozgrywa na stadionie
swojego najbliższego rywala. Zatem tylko formalnie podopieczni
Radosława Mroczkowskiego będą
gospodarzami. Termalika po ośmiu
kolejkach ma 5 punktów i zamyka
ligową tabelę, Sandecja z 11 punktami jest dziewiąta. W kadrze drużyny z Niecieczy jest trzech wychowanków sądeckiego klubu: Kamil
Słaby, Przemysław Szarek i Bartosz
Szeliga. Mecz odbędzie się 17 września (niedziela) o godz. 15.30.
JACEK BUGAJSKI

Agnieszka - niewidomy anioł ze słuchem absolutnym
Agnieszka Wojtanowicz jest niewidoma od dziecka. Mieszka z mamą i rodzeństwem w Kurowie. Śpiew sprawia jej
ogromną radość. Mama jest dumna z utalentowanej córki.
Stwierdza, że Agnieszka jest w stanie zaśpiewać każdą piosenkę. Jej talent doceniany jest nie tylko przez domowników.
Na swoim koncie ma kilka nagród.
- Zdobyłam drugie miejsce na konkursie w Olkuszu, piosenką Blue Cafe „Czas nie będzie na nas czekał" oraz zwyciężyłam na Małopolskim Konkursie Piosenki dla osób niepełnosprawnych śpiewając w Gorlicach dwie piosenki „Dni,
których jeszcze nie znamy” Marka Grechuty i „Kasztany” opowiada Agnieszka.
- Dostała ogrom oklasków. Tak radosnego i promiennego
człowieka, jak Agnieszka, w owej chwili nie widział prawdopodobnie nikt, nigdy - wspomina moment wręczenia nagrody jej nauczyciel Andrzej Obtułowicz.
Muzyczna droga Agnieszki rozpoczęła się w szkole podstawowej dla dzieci niewidomych i słabo widzących w Rabce-Zdrój. Pobierała tam elementarną wiedzę na temat przystosowania do życia, uczyła się również śpiewać i grać. Należała
do grupy instrumentalno-wokalnej. Potem, już jako gimnazjalista, uczęszczała do szkoły w Laskach, koło Warszawy. Nauczyłam się grać na pianinie, chodziłam również na chór
- opowiada.
Po zakończeniu edukacji i powrocie do domu, w marcu
ubiegłego roku trafiła do Powiatowego Oddziału Wsparcia
w Zbyszycach. Znalazła się pod skrzydłami nauczyciela muzyki z 30-letnim doświadczeniem Andrzeja Obtułowicza.
W Zbyszycach dostała opiekę indywidualną, przez co znakomicie się rozwinęła.
- Agnieszka posiada tzw. słuch absolutny, dotyczący tylko wybitnie uzdolnionych muzycznie ludzi. To swoisty dar od
Boga. Taką umiejętność posiadali tylko co niektórzy, najwybitniejsi kompozytorzy i wielcy muzycy – ocenia jej nauczyciel.

Mateuszku,
zmiana kodu,
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FOT. Z ARCH. POW W ZBYSZYCACH

Kiedy śpiewa, wszyscy słuchają jak zahipnotyzowani. W jej głosie
jest pewna tajemnica, która magnetyzuje. 25-letnia niewidoma
Agnieszka Wojtanowicz urzeka swym talentem.

Wcześniej nauka śpiewu i gry na instrumentach była
w przypadku Agnieszki okazjonalna i wyrywkowa, a jej talent z całą pewnością zasługuje na uwagę. - Agnieszka wcześniej kompletnie nie orientowała się w nazwach podstawowych dźwięków, ogólnych sformułowaniach muzycznych,
czy też nazwach gam muzycznych - wspomina nauczyciel.
Współpraca z Agnieszką układała się dobrze, chętnie uczyła
się śpiewać i grać. Najbardziej pasował do niej repertuar Anny
German. - Robiła też duże postępy w nauce gry na keyboardzie. Chętnie też pojmowała teorię i zasady muzyki - opowiada Andrzej Obtułowicz.
Jednak w styczniu tego roku Agnieszka została wypisana z zajęć w Powiatowym Oddziale Wsparcia w Zbyszycach.
- Agnieszka ma już 25 lat i minął jej okres edukacji - wyjaśnia mama dziewczyny. - Jeździła na warsztaty w Zbyszycach, ale zrezygnowałam z nich, bo kierowcy przyjeżdżali

z przodu.

jak chcieli. Puszczałam ją tam, żeby nie siedziała w domu,
bo chciałam aby miała kontakt z innymi ludźmi i śpiewała.
Jak zaznacza matka, sama wychowuje dwoje niepełnosprawnych dzieci. Do sklepu ma 2,5 kilometra i nie chce być uzależniona od kierowcy.
- Jest też kwestia tego, że Agnieszkę muszę codziennie
wyszykować. To nie jest tak jak myśleli wychowawcy, że
córka się sama ubiera i myje. Muszę pomagać jej w tym,
a nie raz było tak, że przyjechał po nią kierowca i za dwie
godziny już dzwonił, czy jestem w domu, bo ją wiezie do
domu. Różne były sytuacje, miał kierowca być po 7, a był
po 10. Stwierdziłam, że się nie piszę na takie coś. Ja wiem,
że ona jest uzdolniona i byłam za tym, żeby uczęszczała na
warsztaty, ale nie będzie tak, że ja ją puszczę i znowu będę
uzależniona - wyjaśnia mama Agnieszki.
Były nauczyciel muzyki ma jednak nadzieję, że kobieta
zmieni zdanie.
- Chciałbym dalej kontynuować zajęcia z Agnieszką, tym
bardziej, że u mnie zaczęła grać na keyboardzie i wkraczać
w tajniki zasad muzyki – mówi.
Nauczyciel zapewnia, że gdyby doszedł do takiego poziomu, w którym nie miałby już nic do przekazania, to znajdzie
Agnieszce znacznie lepszego edukatora, żeby tylko dziewczyna nadal się rozwijała.
Agnieszka w ośrodku miała mnóstwo przyjaciół. Jej otwartość na ludzi i komunikatywność sprawiła, że nigdy nie była
sama. Wszyscy pomagali się jej przemieszczać, podtrzymywali ją za rękę, by nie upadła.
- Kiedy śpiewała to jej głos miał w sobie pewien magnetyzm, wszyscy słuchali jak zahipnotyzowani - opowiada nauczyciel. - Dziewczyna śpiewała w zakresie wysokiego kobiecego głosu - sopranu, z jakąś wrodzoną lekkością,
gdzie każdy dźwięk był odpowiednio trafiony i obsadzony na
swoim miejscu w linii melodycznej, co dawało odpowiedni
efekt artystyczny. To jest właśnie u niej ta wokalna muzykalność i absolutny słuch. Szkoda by było zaprzepaścić ten
niesamowity talent.
NATALIA SEKUŁA

Całuje żoneczka :)
PS I cały DTS :)
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MATERIAŁ PROMOCYJNY

Budżet Obywatelski Nowy Sącz Edycja 2018: poznaj listę projektów!
Głosowanie w dniach 30 września – 7 października
Głosowanie na zadania do Budżetu Obywatelskiego Nowego Sącza odbędzie się
w dniach od 30 września do 7 października 2017 r. Udział w głosowaniu mogą
wziąć mieszkańcy Nowego Sącza, którzy w 2017 roku ukończą co najmniej 16
rok życia oraz posiadają prawo wyborcze budżetu obywatelskiego lub posiadają zameldowanie stałe lub czasowe
w Nowym Sączu na dzień rozpoczęcia głosowania. Głosować będzie można wyłącznie elektronicznie za pomocą
interaktywnego formularza dostępnego na stronie www.bo.nowysacz.pl.
W tym roku uruchomione zostaną punkty do głosowania, w których
mieszkańcy będą mogli oddać swoje
głosy na wybrane przez siebie projekty. Punkty te zlokalizowane będą: Ratusz – Biuro Obsługi Mieszkańców (Rynek 1), Biuro Organizacji Pozarządowych
(ul. Nawojowska 17a), Wydział Komunikacji i Transportu (ul. Wyspiańskiego
22), Centrum Informacji Turystycznej (ul.
Szwedzka 2) oraz Punkt Informacyjno-Kasowy Urzędu Miasta (Galeria Trzy Korony, ul. Lwowska 80). Można zagłosować tylko jeden raz oddając 2 głos: jeden
na projekt ogólnomiejski oraz jeden na
projekt dzielnicowy. Zagłosuj, bo warto!

„Spacerem, rowerem lub biegiem nad Kamienicy brzegiem” –
czyli rewitalizacja Bulwaru Rysiów
na odcinku od ul. Głowackiego do
ul. Rzecznej
Typ zadania: Dzielnicowy
Dzielnica: Dzielnica I
Koszt po weryfikacji: 400 000 zł
Rewitalizacji Bulwaru Rysiów na
odcinku od ul. Głowackiego do ul.
Rzecznej. Przywrócenie walorów
estetycznych oraz użytkowych istniejącego ciągu pieszego, z uzupełnieniem jego funkcji o ścieżkę rowerową oraz przygotowanie nowych
miejsc odpoczynku dla mieszkańców Nowego Sącza.
"Niech szkoła bawi i uczy" - wykonanie ogólnodostępnego placu
zabaw przy Specjalnym Ośrodku
Szkolno – Wychowawczym przy ul.
Władysława Broniewskiego 1
Typ zadania: Dzielnicowy
Dzielnica: Dzielnica II
Koszt po weryfikacji: 346 400 zł
Wykonanie ogólnodostępnego placu zbaw przy Specjalnym
Ośrodku Szkolno- Wychowawczym.
Montaż zestawu urządzeń zabawowych tj. huśtawki (w tym bocianie gniazdo), zestawu rekreacyjnego „Quadro”, wesołej lokomotywy.
Montaż ławek, koszy, wykonanie
nawierzchni z poliuretanu. Plac zabaw dostosowany zostanie do osób
o ograniczonej sprawności ruchowej.
Budowa miejsc postojowych, zatoki autobusowej wraz z przebudową
ciągów pieszych, wzdłuż pasa zieleni
przed budynkiem mieszkalnym przy
ul. Romana Stramki w Nowym Sączu
Typ zadania: Dzielnicowy
Dzielnica: Dzielnica III
Koszt po weryfikacji: 110 000 zł
Budowa 30 miejsc postojowych
(o wymiarach 2,40 m x 5,00 m

każde) na długości ok 77 m, zatoki autobusowej (o wymiarach 20,00
m x 3,00 m) wraz z przebudową ciągów pieszych na długości ok 100 m,
wzdłuż ul. Romana Stramki w Nowym Sączu.
Budowa obiektów sportowo- rekreacyjnych na osiedlu Barskim
Typ zadania: Dzielnicowy
Dzielnica: Dzielnica II
Koszt po weryfikacji: 400 000 zł
Modernizacja i rozbudowa placu
zabaw na ul. Broniewskiego (dział.
ewid. 21/33 obr 19) wyposażonego
w urządzenia zabawowe tj. huśtawki, ściankę wspinaczkową, bujaki,
wspinaczkę linową, wielofunkcyjny zestaw zabawowy oraz urządzenia edukacyjne (m.in. tablice rysunkowe, połącz zwierzaki). Całkowita
modernizacja boiska na ul. Broniewskiego wraz z wykonaniem odwodnienia i oświetlenia terenu.
Budowa placu zabaw o pow.
300[m2]
Typ zadania: Dzielnicowy
Dzielnica: Dzielnica I
Koszt po weryfikacji: 395 700 zł
Budowa placu zabaw o powierzchni 300 m2 na terenie tzw.
Starej Sandecji (plac przy Al. Wolności) wyposażonego w urządzenia
zabawowe m.in.: zestawy wspinaczkowe z zjeżdżalnią oraz drabinką,
bujaki sprężynowe. Plac zabawa
wykonany zostanie z nawierzchni poliuretanowej oraz ogrodzony
żywopłotem.
Wykonanie projektu oraz budowa parkingu z kostki betonowej gr. 8
cm wraz z wykonaniem podbudowy
Typ zadania: Dzielnicowy
Dzielnica: Dzielnica III
Koszt po weryfikacji: 333 450 zł
Wykonanie dokumentacji i budowa parkingu z kostki betonowej przy
ul. Korzeniowskiego na os. Wojska
Polskiego.Parking na ok. 30 miejsc
postojowych.
"Kolorowe Jarmarki"- Nowosądecki smak i regionalny klimat świąt
- organizacja targów świątecznych
na sądeckim rynku
Typ zadania: Ogólnomiejski
Koszt po weryfikacji: 272 837 zł
Prezentacja tradycji oraz bogatego dorobku kulturalnego poprzez
organizację jarmarków: Wielkanocnego i Bożonarodzeniowego na sądeckim rynku. Degustacje potraw
połączone z pokazami zdobienia wypieków, kiermasz ozdób świątecznych, prezentacje wyrobów świątecznych, spotkania wielkanocne
i wigilijne, występy artystyczne
i atrakcje dla najmłodszych w tym
wynajem bajkowej karuzeli i loteria
świąteczna.
100. rocznica odzyskania przez
Polskę niepodległości - koncert
plenerowy dla mieszkańców miasta "W bieli i czerwieni z muzyką
wyzwoleni"
Typ zadania: Ogólnomiejski
Koszt po weryfikacji: 129 150 zł

Organizacja koncertu plenerowego w ramach Imienin Miasta dla
mieszkańców Nowego Sącza z okazji 100. rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości. Celem widowiska jest rozbudzenie dumy Nowosądeczan i gości z polskiej drogi do
wolności i przypomnienie polskich
zwycięstw, by nie tylko martyrologia kojarzyła się - zwłaszcza młodemu pokoleniu – z dziejami naszego narodu.
Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Gorzków przy ul.
Gorzkowskiej
Typ zadania: Dzielnicowy
Dzielnica: Dzielnica III
Koszt po weryfikacji: 396 000 zł
Budowa wielofunkcyjnego boiska o wymiarach 22 m x 40 m o nawierzchni poliuretanowej z natryskiem EPDM na osiedlu Gorzków
przy ul. Gorzkowskiej. Boisko do
gry w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę, badmintona.
BEZPIECZNE OSIEDLA-BEZPIECZNI MIESZKAŃCY czyli modernizacja infrastruktury (ciągów
pieszych, parkingów i dróg) na terenie os. Biegonice, Dąbrówka, Szujskiego, Poręba Mała, Kaduk, Wólki i
Przydworcowe
Typ zadania: Dzielnicowy
Dzielnica: Dzielnica IV
Koszt po weryfikacji: 398 740 zł
Projekt "Bezpieczne Osiedla Bezpieczni Mieszkańcy" zakłada
podniesienie komfortu życia mieszkańców oraz poziomu bezpieczeństwa na sądeckich osiedlach. Modernizacja infrastruktury bardzo ważnej
dla mieszkańców czyli ciągów pieszych, parkingów oraz dróg na terenie osiedli Biegonice, Dąbrówka, Szujskiego, Poręba Mała, Kaduk,
Wólki i Przydworcowe.
BEZPIECZNE OSIEDLA - BEZPIECZNY NOWY SĄCZ - czyli wzbogacenie infrastruktury ciągów pieszych, parkingów oraz miejsc
rekreacji i wypoczynku na terenie
osiedli Piątkowa i Falkowa
Typ zadania: Dzielnicowy
Dzielnica: Dzielnica II
Koszt po weryfikacji: 397 000 zł
Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez
oświetlenie 3 istniejących przejść dla
pieszych na ul. Lwowskiej. Budowa
bezpiecznego parkingu dla mieszkańców miasta korzystających z leśnego kompleksu Lasku Falkowskiego, ogródków działkowych i kaplicy
pod wezwaniem św. Antoniego
(dział. 1/10 obr 46). Budowa drewnianej altany z paleniskiem i kompletem 4 stołów przy ul. Botanicznej 15.
"Nowy Sącz przyjazny, życzliwy
i przychylny mieszkańcom"
Typ zadania: Dzielnicowy
Dzielnica: Dzielnica I
Koszt po weryfikacji: 385 400 zł
Budowa chodników z obrzeżami
na ul. Grabowej, Racławickiej, Brodowskiej. Remont wewnętrznych
pomieszczeń przy ul. Starowiejskiej

2 wraz z projektem. Modernizacja terenu sportowo -rekreacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 przy
ul. Tarnowskiej 109.
Bezpieczna szkoła - rozebranie
zniszczonego ogrodzenia i wykonanie
w jego miejsce nowego wraz z murem
oporowym przy Szkole Podstawowej
nr 11 w Nowym Sączu
Typ zadania: Dzielnicowy
Dzielnica: Dzielnica II
Koszt po weryfikacji: 307 962 zł
Zadanie ma na celu wykonanie
nowego ogrodzenia boiska oraz muru
oporowego przy Szkole Podstawowej nr 11 w Nowym Sączu. Wykonanie schodów zewnętrznych, murków gabionowych oraz przełożenie
gazociągu.
Sądecki Rower Miejski (SRM)–
zintegrowany system udostępniania rowerów dla mieszkańców dzielnicy II
Typ zadania: Dzielnicowy
Dzielnica: Dzielnica II
Koszt po weryfikacji: 169 435 zł
Zaprojektowanie i utworzenie zintegrowanego systemu wypożyczalni
rowerów miejskich dla osiedli: Barskie, Chruślice, Falkowa, Gołąbkowice, Piątkowa i Westerplatte. W skład
systemu wejdą 2 stacje wypożyczania
rowerów oraz aplikacja do pełnej obsługi systemu. Każda ze stacji wyposażona będzie w 12 stojaków z elektrozamkami i 8-10 rowerów.
Sądecki Rower Miejski (SRM)–
zintegrowany system udostępniania
rowerów dla mieszkańców dzielnicy I
Typ zadania: Dzielnicowy
Dzielnica: Dzielnica I
Koszt po weryfikacji: 169 435 zł
Zaprojektowanie i utworzenie
zintegrowanego systemu wypożyczalni rowerów miejskich dla osiedli: Centrum, Helena, Kochanowskiego, Przetakówka, Stare Miasto,
Zabełcze. W skład systemu wejdą 2
stacje wypożyczania rowerów oraz
aplikacja do pełnej obsługi systemu. Każda ze stacji wyposażona będzie w 12 stojaków z elektrozamkami
i 8-10 rowerów.
Sądecki Rower Miejski (SRM)–
zintegrowany system udostępniania rowerów dla mieszkańców dzielnicy III
Typ zadania: Dzielnicowy
Dzielnica: Dzielnica III
Koszt po weryfikacji: 169 435 zł
Zaprojektowanie i utworzenie zintegrowanego systemu wypożyczalni rowerów miejskich dla
osiedli: Gorzków, Kilińskiego, Millenium, Nawojowska, Wojska Polskiego, Zawada. W skład systemu
wejdą 2 stacje wypożyczania rowerów oraz aplikacja do pełnej obsługi
systemu. Każda ze stacji wyposażona będzie w 12 stojaków z elektrozamkami i 8-10 rowerów.
Sądecki Rower Miejski (SRM)–
zintegrowany system udostępniania rowerów dla mieszkańców dzielnicy IV

Typ zadania: Dzielnicowy
Dzielnica: Dzielnica IV
Koszt po weryfikacji: 169 435 zł
Zaprojektowanie i utworzenie zintegrowanego systemu wypożyczalni
rowerów miejskich dla osiedli: Biegonice, Dąbrówka, Kaduk, Poręba Mała,
Przydworcowe, Szujskiego, Wólki.
W skład systemu wejdą 2 stacje wypożyczania rowerów oraz aplikacja do
pełnej obsługi systemu. Każda ze stacji wyposażona będzie w 12 stojaków
z elektrozamkami i 8-10 rowerów.
Nasze osiedle na sportowo !
Typ zadania: Dzielnicowy
Dzielnica: Dzielnica III
Koszt po weryfikacji: 400 000 zł
Zadanie ma na celu budowę nowego placu zabaw przy Zespole Szkół
Podstawowo - Gimnazjalnych nr 1 na
osiedlu Nawojowska, budowę siłowni pod chmurką na terenie Zespołu
Szkół Samochodowych tzw. "Samochodówka" oraz rozbudowę obiektów sportowych na osiedlu Wojska
Polskiego i doposażenie placu zabaw
w urządzenia zabawowe.
Turniej Piłki Nożnej dla dzieci w wieku 10-12 lat "Sądecka Liga
Mistrzów"
Typ zadania: Ogólnomiejski
Koszt po weryfikacji: 3 650 zł
Organizacja turnieju piłki nożnej
dla dzieci w wieku 10-12 lat pod hasłem "Sądecka Liga Mistrzów", propagującego aktywną formę spędzania wolnego czasu, zdrowy styl życia
i dbałość o kondycję fizyczną oraz zasady uczciwej rywalizacji z poszanowaniem zasad fair play.
Miejsce do grillowania na stadionie Jedności Nowy Sącz
Typ zadania: Dzielnicowy
Dzielnica: Dzielnica II
Koszt po weryfikacji: 32 700 zł
Projekt zakłada posadowienie na
obiektach MOSiR przy ulicy Lwowskiej (stadion "Jedności") altany (wiaty) grillowej, utwardzenie podłoża
płytkami betonowymi oraz wymianę obecnych, przestarzałych ławek ze
stolikami (znajdujących się pod drzewami) na nowe stoliki - 4 szt. i ławy8 szt., a także montaż kosza na śmieci
i stojaka na rowery.
I Sądecki Disco Polo Folk Festiwal
Typ zadania: Ogólnomiejski
Dzielnica: Dzielnica I
Koszt po weryfikacji: 350 000 zł
Projekt polega na organizacji
dwudniowego festiwalu muzycznego promującego kulturę lachowską
z udziałem zespołów folklorystycznych oraz organizację festiwalu disco-polo z udziałem gwiazdy tego
gatunku muzyki. Imprezę zakończy
festiwal sztucznych ogni.
Rozbudowa chodnika wzdłuż ul.
Barskiej
Typ zadania: Dzielnicowy
Dzielnica: Dzielnica I
Koszt po weryfikacji: 400 000 zł
Budowa chodnika po lewej stronie ul. Barskiej wraz z wykonaniem
kanalizacji deszczowej.
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Nic o nas bez nas
W piątek 6 września w auli biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu odbyło się uroczyste otwarcie dziewiątej edycji Forum III Wieku. Liderzy uniwersytetów trzeciego wieku, organizacji pozarządowych, gminnych rad seniorów, a także przedstawiciele środowiska nauki,
polityki i biznesu przybyli na uroczystą galę, aby dać wyraz swojemu zaangażowaniu w szeroko pojętą problematykę senioralną.
Uroczystość otwarcia tegorocznej edycji Forum rozpoczęło przemówienie
Wiesławy Borczyk, prezes Ogólnopolskiej Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Sądeckiego UTW.
- Polska jest najszybciej starzejącym się państwem europejskim – przypomniała Wiesława Borczyk, odwołując się do danych GUS-u i Eurostatu.
– Obecnie w naszym kraju na 38,4 mln mieszkańców, ponad 9 mln osób to
ludzie w wieku 60 plus. W październiku dodatkowo ponad 300 tys. osób
uzyska uprawnienia emerytalne i jak wskazują prognozy, sytuacja ta będzie się w kolejnych latach pogłębiać.
O konieczności zwrócenia uwagi na szeroko pojętą problematykę senioralną przekonywali także zebranych w auli gości przedstawiciele świata polityki, w tym Wojciech Kozak, wicemarszałek Małopolski, Wojciech Piech, zastępca prezydenta Nowego Sącza oraz Marek Pławiak, starosta nowosądecki.
Forum III Wieku przyciąga gości reprezentujących rozmaite środowiska,
łącząc ludzi bez względu na ich sympatie polityczne. O wadze wspólnoty ponad podziałami przekonywał Władysław Kosiniak – Kamysz, lider Polskiego Stronnictwa Ludowego. Z kolei, prof. dr hab. Tadeusz Aleksander z Uniwersytetu Jagiellońskiego, wskazywał na zalety kształcenia ustawicznego,
którego częścią są także uniwersytety trzeciego wieku. Róża Thun, posłanka do Parlamentu Europejskiego, wskazywała na kwestię wspólnych cech
i różnic pomiędzy ludźmi oraz na bogactwo ludzkiej tożsamości.
(TB)

Srebrne pokolenie gospodarki

Międzynarodowa debata o zdrowiu

7 września w ramach Forum Ekonomicznego, w polskim Davos jak nazywa
się często Krynicę-Zdrój, spotkaliśmy się, seniorzy z całej Polski, na kolejnych,
zorganizowanych przez Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Ogólnopolską
Federację Stowarzyszeń UTW i Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego panelach dyskusyjnych Forum III Wieku. Forum poświęcone jest głównie ekonomii, więc o ekonomii i gospodarce dla seniorów, i z seniorami dyskutowaliśmy
w Pijalni Głównej, w obecności kilkuset słuchaczy - uczestników tego wydarzenia.
Moderatorem dyskusji była prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń
UTW i Sądeckiego UTW, Wiesława Borczyk. Zachęcać panelistów do szczerych
wypowiedzi nie musiała, bo wśród nich byli sami eksperci najwyższych lotów,
a to: członek zarządu niemieckiej Federacji Organizacji Seniorów dr Renate Heinisch, wiceminister w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dr Elżbieta Bojanowska, prezes UOKiK Marek Niechciał, Elżbieta Ostrowska, prezes
Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów, wiceprezes firmy Tauron
Sprzedaż Grzegorz Lot oraz wiceprezes GUS dr Grażyna Marciniak.
KRZYSZTOF NIEWIARA

7 września w czasie sesji plenarnej XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju poruszany był temat szczególnie interesujący seniorów – zdrowie a rozwój gospodarczy.
Ministrowie zdrowia z Litwy, Danii, Węgier, Ukrainy i Polski starali się odpowiedzieć na pytanie, czy
w działaniach poszczególnych rządów zdrowie obywateli jest priorytetem. Dyskutanci przedstawiali wyzwania, przed jakimi stają ich kraje w obliczu zmian demograficznych i starzejącego się społeczeństwa. Interesował ich także problem dużego ruchu ludności pomiędzy państwami i ucieczki wykształconych specjalistów, przede wszystkim lekarzy i pielęgniarek, do krajów, które nie ponosząc kosztów ich kształcenia
a czerpią profity z ich pracy.
Podkreślano, że w ramach Unii Europejskiej przyjęto pewne wspólne rozwiązania, np. w sprawie ograniczenia palenia tytoniu. Każdy z krajów idzie jednak własną drogą, starając się szukać najlepszych rozwiązań. Różnice, wynikające ze stopnia zamożności poszczególnych krajów, nie pozwalają na unifikację
dostępności do procedur medycznych w całej Unii Europejskiej.
Sesja na temat zdrowia, a więc temat szczególnie interesujący seniorów, pozwoliła poznać, jakie działania w tym zakresie podejmowane są w Polsce i porównanie ich np. z dobrze zorganizowaną służbą zdrowia w zamożnej, niewielkiej Danii, czy też na borykającej się z wieloma problemami Ukrainie.
MARIA HALINA STARZYK, BARBARA GIEROŃ
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Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza seniorów.
Nowy rok akademicki w Sądeckim UTW rozpoczyna się 28 września 2017
w MCK „Sokół” w Nowym Sączu o godz. 11.00.
Zapisy słuchaczy na rok akademicki 2017/2018 odbywają się w sekretariacie Sądeckiego UTW, w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 18, do dnia
20 września br. Zapraszamy!
Zarząd Sądeckiego UTW
REKLAMA
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Debata

Starsi nie mają czasu czekać
Po oficjalnym otwarciu Forum III Wieku 2017
rozpoczęła się merytoryczna debata „Seniorzy w procesie zmian demograficznych. Diagnoza sytuacji osób starszych. Rekomendacje
kierunków zmian w polityce społeczno – gospodarczej Polski”.
Wprowadzenia dokonała Elżbieta Bojanowska – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Minister przedstawiła prognozy demograficzne do 2050 roku, w którym ok. 40 proc.
polskiego społeczeństwa będzie w wieku
powyżej 60. roku życia. Wymusza to – jak
stwierdziła - prace nad programami dotyczącymi osób starszych oraz konkretne
działania w odniesieniu do tej grupy. Opracowana jest „Polityka społeczna do 2030
roku”, w której określone są przedsięwzięcia adresowane do osób starszych. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w dokumencie
uwzględniono osoby starsze niesamodzielne. Polityka ta obejmuje takie obszary jak:
kształtowanie pozytywnego postrzegania osób starszych, aktywność społeczna tych osób i wykorzystanie ich potencjału, ochrona zdrowia oraz profilaktyka,
solidarność międzypokoleniowa, edukacja, tworzenie przestrzeni przyjaznej seniorom. Bardzo ważnym zagadnieniem jest
konieczność uregulowania wsparcia dla
nieformalnych opiekunów osób starszych.
Elżbieta Bojanowska wyliczyła podejmowane obecnie przez rząd działania na
rzecz poprawy sytuacji seniorów: podniesienie najniższych świadczeń emerytalno-rentowych, prace nad zasadami przyznania dodatków 500+ dla osób starszych,
realizacja programu senior + (domy i kluby dziennego pobytu), kontynuacja programu ASOS.
- Rozwój usług dla osób starszych
jest priorytetem w działaniach resortu
- podkreśliła.
Informacje o działaniach Rady ds. Polityki Senioralnej przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiła przewodnicząca tej rady prof.
Józefina Hrynkiewicz. Komisja opiniowała założenia „Polityki społecznej do 2030
r.”, pozytywnie oceniając uwzględnienie
sprawy osób niesamodzielnych, najbardziej potrzebujących pomocy. Uregulowań
REKLAMA

prawnych wymaga wolny rynek świadczenia usług dla osób starszych. Rada odbyła
16 konferencji regionalnych dotyczących
polityki ludnościowej. W wielu wypadkach
stwierdzono brak aktywności samorządów
gminnych w zakresie działań na rzecz seniorów, dlatego zaapelowała do nich o zajęcie się problemami osób starszych. Rada
ds. Polityki Senioralnej w najbliższym czasie odbędzie konferencję dotyczącą systemu ubezpieczeń społecznych, ponieważ
uważa, że należy wypracować takie rozwiązania systemowe, które ludziom starszym, po bardzo wielu latach pracy, zapewnią godne świadczenia.
Działania Ministerstwa Zdrowia
przedstawiła podsekretarz stanu Józefa
Szczurek-Żelazko.
- W resorcie zdrowia trwają prace
m.in. nad weryfikacją świadczeń dla seniorów, zasadami działania przychodni, oddziałów geriatrycznych oraz rolą
lekarzy geriatrów w opiece nad osobami starszymi. Zakłada się, że jeden podmiot leczniczy ma się zajmować opieką
nad seniorem. NFZ podnosi wydatki na
opiekę i profilaktykę dla osób starszych.
Resort motywuje lekarzy podstawowej
opieki zdrowotnej poprzez przyznawanie
wyższych stawek za opiekę nad seniorami. Na program „Bezpłatne leki dla seniorów w wieku 75+” wydatkowano ok.
600 mln złotych, obejmując świadczeniem około 2 mln osób. Na koniec minister

poinformowała o realizowanym projekcie
„Dzienne domy opieki medycznej”, dofinansowanym ze środków unijnych.
Małgorzata Zwiercan przewodnicząca
sejmowej Komisji Polityki Senioralnej, mówiła o potrzebie akceptowania i wspierania
starości. Poprosiła uczestników o aktywne włączanie się w kształtowanie polityki senioralnej poprzez przekazywanie do
komisji sejmowej konkretnych wniosków
i propozycji. - Taka współpraca pozwoli
na podejmowanie działań faktycznie potrzebnych seniorom –zaakcentowała.
Dyrektor Centrum Projektów Społecznych, współprzewodnicząca Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych w Biurze
Rzecznika Praw Obywatelskich, Barbara Imiołczyk, nawiązała do poruszanych
wcześniej spraw osób niesamodzielnych,
uznając za konieczne włączenia tych osób
w życie społeczne, tak by mogły funkcjonować samodzielnie, ale nie samotnie. Konieczny jest system wsparcia osób
starszych w środowisku zamieszkania.
Przykładem pomocy osobom niesamodzielnym jest np. „telefon życzliwości”
prowadzony w Łodzi przez wolontariuszy, którymi są seniorzy. Wspieranie opiekunów nieformalnych osób starszych to
także ważny obszar działań. Komisja ekspertów jest gotowa do świadczenia pomocy radom seniorów i innym podmiotom w
zakresie edukacji ukierunkowanej na rozwiązywanie problemów osób starszych.

Pracuje też nad internetową ankietą, która pokaże przykłady dobrych praktyk, aby
je upowszechniać.
Marzena Rudnicka, prezes Krajowego
Instytutu Gospodarki Senioralnej przedstawiła działania Instytutu. Instytut przygotowuje rekomendacje dla rozwoju oferty
na rzecz osób starszych. - Gospodarka senioralna ma być odpowiedzią na potrzeby osób starszych i przyjazna wiekowi.
Budować i tworzyć trzeba wszystko tak,
aby podążało za wiekiem – mówiła. Instytut organizuje kongresy gospodarki senioralnej, prowadzi kampanie edukacyjne,
działania profilaktyczne. Realizuje obecnie
ważny program, utworzono trzy placówki – domy opieki dziennej dla seniorów.
Opracowano również wykaz przysługujących zniżek i ulg dla seniorów.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, Marek Niechciał, przestrzegał przed kupowaniem usług i towarów na odległość oraz na spotkaniach
łączących sprzedaż z badaniami leczniczo-profilaktycznymi. Podkreślił, że zawsze
jest możliwość wycofania się z transakcji
– odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni.
Za podsumowanie debaty można uznać
wystąpienie Marka Cytackiego, głównego specjalisty w Biurze Rzecznika Praw
Pacjenta. Zaprezentował on podstawowe
potrzeby osoby starszej w zakresie ochrony zdrowia. Starsi bowiem nie mają czasu
czekać, wymagają leczenia tu i teraz. Podkreślił, że marzy, by nie dzwoniły do niego osoby, które nie zostały przyjęte przez
lekarza, bo zabrakło numerku. By osoba
starsza po doznanej kontuzji nie musiała
oczekiwać na ofertę dokonania koniecznej
operacji kilka lat. By każda osoba w wieku
powyżej 60. roku życia mogła mieć sporządzony „bilans zdrowotny”. Przekazał
cenną wskazówkę możliwości prawnych
wpływania pacjenta na termin operacji czy
zabiegów - art. 20. ust.7 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Zapisy ustawy
o działalności leczniczej dotyczące opieki
geriatrycznej (art. 22) pozwalają na zdecydowaną poprawę ochrony zdrowia seniora.
Zdaniem Marka Cytackiego konsekwentna polityka z deklaracjami rządu znacząco
poprawiłaby sytuację starszego pacjenta.
MARIA BARAN
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Konferencje, panele, debaty
Wolontariat to
plusy działania

Badania wykazały, że do ludzi starszych w kontaktach,
w instytucjach publicznych,
a zwłaszcza w placówkach
opiekuńczych, szpitalach, także w rodzinie, używa się języka, jakim zwraca się zwykle
do małych dzieci. W związku
z tym ludzie starsi czują się traktowani protekcjonalnie, źle postrzegają siebie, tracą kontrolę nad
swoim życiem i wycofują się
z relacji społecznych. Każdy
z nas może być nadawcą lub
odbiorcą takiej mowy. Edukacja i kampanie społeczne powinny uwrażliwić na ten problem zarówno osoby starsze,
ludzi pracujących z seniorami jak i młodzież, która z założenia stara się unikać kontaktów z seniorami, uważając,
że w tym przypadku nawiązanie relacji umożliwiającej porozumienie jest niemożliwe,
a nawet obopólnie niesatysfakcjonujące. O tej problematyce
mówiła Danuta Parlak - psycholog, członek Zespołu Ekspertów ds. Osób Starszych przy
Rzeczniku Praw Obywatelskich
na sesji plenarnej „Małopolskie
Forum UTW”.
(SG)

Wolontariat to nie tylko filantropia, to wartości
wynikające z dzielenia siebie z drugim człowiekiem,
które może być terapią dla
każdego – mówiła profesor
Zdzisława Zacłona przewodnicząca Rady Programowo-Naukowej Sądeckiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku
- Wolontariat osób starszych to przede wszystkim
możliwość integracji, aktywności, usprawnienia
umysłowego i fizycznego. Człowiek jest tym, co
może dać. Musi dostrzegać plusy działania to
motywacja egocentryczna – twierdziła Joanna
Jachimowicz wiceprzewodnicząca Rady Fundacji Europejski Instytut
Rozwoju Obywatelskiego
w Nowym Sączu.
To głosy, które padały podczas ogólnopolskiej
konferencji „Wolontariat seniorów i dla seniorów - potrzeby, bariery, praktyka”,
która odbyła się 8 września
w Miasteczku Galicyjskim.
(KS)
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PIOTR DROŹDZIK

Językiem dzieci do
seniorów

Kultura potrzebą
wyższą
W panelu: „Z seniorami i dla
seniorów – kultura w Małopolsce” zaprezentowana została oferta kulturalna. Prelegenci
mówili o roli życia kulturalnego, możliwościach zwiększenia
dostępu seniorów do wydarzeń
kulturalnych, targach seniora
i korzyściach Ogólnopolskiej
Karty Seniora.
Ewa Piłat, dziennikarka, pełnomocnik rektora ds. Jagiellońskiego Uniwersytetu III Wieku wśród
czynników mających wpływ na
udział seniorów w kulturze wymieniała: uświadomione potrzeby
człowieka, środki pieniężne i czas
wolny. Za ważne uznała to, że niezaspokojone potrzeby wyższe rujnują zdrowie człowieka i skracają
jego życie.
(SG)

Federacja ma już 10 lat
W 2017 r. jubileusz dziesięciolecia istnienia obchodzi Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Organizacja ma siedzibę w Nowym Sączu. Jej oddziaływania dotyczą ok. 615 placówek UTW na terenie kraju a także ośrodków polonijnych UTW za granicą.
(SG)
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Seniorzy w Niemczech

BAGSO pośredniczy między seniorami a rządem

- Jest Pani członkinią Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Co
jest przedmiotem Waszych prac?
- Komitet nie jest ciałem politycznym, lecz organem doradczym i opiniotwórczym Unii
Europejskiej. Należą do niego
przedstawiciele pracodawców,
związków zawodowych, organizacji pozarządowych wszystkich
krajów Unii. Tu sytuuje się BAGSO
zrzeszające organizacje niemieckie, które reprezentują interesy
osób starszych. Doradzamy UE
w kwestiach polityki gospodarczej
i społecznej. Staramy się wypracować wspólne stanowisko dla
różnych grup.
- Jakimi problemami zajmują się niemieckie organizacje seniorów?
- W BAGSO zrzeszonych jest
ponad 110 takich organizacji – nasz
głos jest bardzo silny. Jeśli ministerstwa mają problem, to zwracają się do nas, BAGSO go opracowuje i przekazuje z powrotem. Jest
pośrednikiem pomiędzy seniorami
a rządem, opiniuje rządowe projekty. Dodatkowo przy ministerstwach są jego przedstawiciele.
W czasie kampanii wyborczej
BAGSO przedstawia wszystkim partiom konkretne zadania
do zrealizowania przez następny
rząd. Rząd corocznie przedstawia
sprawozdanie z opisem realizacji
zadań dotyczący osób starszych,

które mają sprawić, by „seniorzy
nie siedzieli za piecem”. Głównym celem organizacji jest podnieść lub zachować jakość życia
seniorów, których w Niemczech
jest 13 milionów. Szczególną wagę
przykłada się do opieki zdrowotnej, zwłaszcza na obszarach wiejskich, dostosowania innowacji
technologicznych do możliwości osób starszych, projektowania miast i mieszkań z myślą o zapobieganiu powstawania barier
architektonicznych.
- Jak duży jest wolontariat w tej grupie wiekowej?
- Niemieccy seniorzy bardzo
się angażują, masowo biorą udział
w wolontariacie, niekiedy wkładając w tę formę działania własne pieniądze. Jest program międzypokoleniowego kształcenia – seniorzy
idą do przedszkoli, szkół, kościołów, starają się przekazać młodszym
swoje doświadczenie, propagować
zdrowy styl życia. Znikły rodziny
wielopokoleniowe, trzeba młodym
zastąpić dziadków i równocześnie
pokazać, że starość jest zwykłym
etapem życia, który czeka każdego,
pokazywać pozytywny jej obraz. Są
programy współpracy z rodzicami,
przygotowujące ich do kontaktów
z dziećmi, programy muzyczne:
wnuki i dziadkowie. Jest duża liczba
organizacji przy kościołach, a ostatnio w związku z napływem uchodźców z małymi dziećmi, zaszła konieczność pomocy przy nauczaniu
w szkołach języka niemieckiego –
w to także angażują się seniorzy.
- Jak wygląda opieka nad osobami
niesamodzielnymi?
- W 80 proc. taka opieka jest
w domach, ale nie w rodzinach.

FOT. OFSUTW

Rozmowa z dr RENATE
HEINISCH - niemiecką
polityk i farmaceutką,
gościem specjalnym IX
Forum Trzeciego Wieku

Na zdjęciu: dr Renate Heinisch i Janusz Marszałek – prezes Polskiej Unii Seniorów
Zmiana modelu rodziny spowodowała, że takimi osobami zajmują się opiekunki, często z Polski.
W Europie dyskutuje się i szuka takich rozwiązań, aby Polacy
nie musieli masowo szukać pracy na Zachodzie - wyjściem byłoby podniesienie płac. Niemcy
mają Ustawę Pielęgnacyjną, która
zapewnia jednakową, na bardzo
wysokim poziomie opiekę. W Europie prawo opiekuńcze jest zróżnicowane. Niestety, nie wszystkie kraje mogą sobie pozwolić na
model niemiecki – barierę stanowią finanse.

- Niemieccy seniorzy mają bardzo bogatą ofertę zajęć, które pozwalają im
zachować sprawność fizyczną i intelektualną. Czy są pośród nich Uniwersytety III Wieku?
- Rzeczywiście, mamy bardzo dużo możliwości. Pozwala
to zachować dobrą kondycję fizyczną jak i sprawność umysłową. Jednak nie ma u nas czegoś
takiego jak UTW, z którymi zetknęłam się w Polsce i jestem pod
ich dużym wrażeniem. Kształcenie seniorów odbywa się na uniwersytetach, programy przygotowują profesorowie akademiccy,

metody nauczania są dostosowane do możliwości osób starszych. Problemem jest często komunikacja, gdy uniwersytet jest
zbyt oddalony. Są zatem tworzone Wyższe Szkoły dla Społeczeństwa – centra szkoleniowe organizujące różne kursy: szycia,
językowe itp. Kładziemy duży nacisk na rozwijanie swoich zainteresowań, kształcenie, uczestnictwo w życiu społecznym, dialog
z młodym pokoleniem.
ROZMAWIAŁY:
BARBARA GIEROŃ
I MARIA HALINA STARZYK
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TERAPIA OZONOWA
I WITAMINOWA
WLEWY DOŻYLNE

Adres Gabinetu:
ul. Gro gera 3, 33-300 Nowy Sącz
Fizykoterapia (8:00 – 16:00)
telefon: : +48 881 054 408
Terapia manualna (15:00 – 18:00)
telefon: +48 507 124 781

… nie musisz żyć w bólu ...
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Usuwanie skutków
długotrwałego stresu
Zabiegi ﬁzykoterapeutyczne
Masaż leczniczy
Reﬂeksoterapia
Terapia manualna
Gimnastyka lecznicza

TERAPIA FALĄ
UDERZENIOWĄ
NOWOCZESNY
I SKUTECZNY
SPOSÓB NA BÓL

Honorujemy
Nowosądecką
Kartę Seniora
(20% zniżki na zabiegi
ﬁzykoterapeutyczne)

strona WWW: www.szamlewska.pl
FACEBOOK:facebook.com/asuslugiﬁzjoterapeutyczne
e-mail: gabinet@szamlewska.pl
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W BROWARZE TRZY KORONY ŻYCIE ZACZYNA SIĘ PO 60
Bogata oferta potraw tworzonych z pasji do gotowania,
lokalne piwo warzone na oczach gości, miła oraz kompetentna obsługa i w końcu niepowtarzalny klimat sprawiają,
że liczba sympatyków Restauracji Browar Trzy Korony rośnie z każdym dniem.
Nie bez przyczyny nasz lokal zyskał miano MIEJSCA
SPOTKAŃ! Rodzinny obiad celebrowany w wyjątkowej
atmosferze, męskie spotkanie przy złotym trunku czy
gwarancja niezapomnianego przyjęcia urodzinowego to
powody dla których jesteśmy najczęściej wybieranym lokalem w całej Sądecczyźnie i jej malowniczych okolicach.
Odwiedzają nas liczne rodziny, wierni kibice sportu, grupy przyjaciół oraz coraz liczniejsze grona zacnych seniorów.
To właśnie z myślą o tych ostatnich przygotowaliśmy
specjalną, poniedziałkową niespodziankę-20 % zniżkę
na wszystko, dla emerytów i osób które, ukończyły 60ty rok życia.

Często wciąż aktywni zawodowo, z licznymi zainteresowaniami, łamiąc stereotyp nudnych starszych ludzi,
szukają nowych miejsc, w których mogą oderwać się od
problemów i bolączek dnia codziennego. Nasi sympatyczni seniorzy doskonale wiedzą, że to właśnie Restauracja
Browar Trzy Korony jest idealnym lokalem, gdzie przy kuflu zimnego piwa mogą wspólnie powspominać, zorganizować spotkanie z grupą dawno niewidzianych przyjaciół
czy po prostu spędzić miłe chwile przy filiżance aromatycznej kawy lub herbaty.
Z ogromną przyjemnością pragniemy więc zaprosić
wszystkich seniorów do Restauracji Browar Trzy Korony, zapewniając, że dzięki nam „jesień życia” stanie się
najpiękniejszym i najbardziej magicznym czasem Waszej
ziemskiej wędrówki. Czekamy na Was!
#DoZobaczeniaWBrowarzeTrzyKorony

