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Nowy S¹cz ul. Lwowska 154a, tel. 18 888 02 82   HURT-DETAL

Rękawice wampirki - 0,65 zł

Borówka amerykańska - 9,9 zł
Róża - 6,90 zł Gumofi lce - 23,99 zł

Tuja Szmaragd h=60cm - 6,50zł
Florowit  0,5 L - 3,99 zł
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Poczuć granicę strachu

24-letnia farmaceutka 
szaleje za kierownicą 
- str. 13
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– Są symbolem ekologii w rolnic-
twie. Tam, gdzie przebywają bocia-
ny, mamy pewność, że środowisko 
nie jest zatrute chemią – mówi są-
decki przyrodnik Grzegorz Tabasz.

Ptaki są właśnie w trakcie prze-
lotu do Polski. Aby do nas dotrzeć, 
muszą pokonać nawet 10 tysięcy 
kilometrów. Gdzieniegdzie można 
już spotkać na łąkach pierwsze pta-
ki, ale większość z nich zawita naj-
wcześniej końcem marca. 

Obserwacja ich powietrznej po-
dróży jest możliwa dzięki obrącz-
kom i nadajnikom satelitarnym. 
Białe lecą stadami, czarne poje-
dynczo. Omijają morza czy jeziora, 
lecą głównie lądem. Dziennie mogą 
pokonać nawet dwieście kilome-
trów. Teraz przelatują nad Bliskim 
Wschodem, potem na trasie jest 

Turcja, cieśnina Bosfor , Bułgaria, 
Rumunia, Słowacja lub Ukraina, 
aż w końcu dotrą do Polski.

– Nie wszystkie bociany będą 
miały szczęście do nas dolecieć 
– mówi przyrodnik. – W Libanie 
czy Syrii strzela się do wszyst-
kiego, co lata, głównie z powodu 
głodu. Według organizacji orni-
tologicznych, co roku ginie w ten 
sposób pół miliarda ptaków, w tym 
wiele bocianów.

Co dziesięć lat jest organizowany 
spis bocianów. Do tej pory naliczo-
no w Polsce 25 tysięcy par.

– Mówi się, że co czwarty bo-
cian w Europie ma polski paszport 
– dodaje Tabasz. 

(MCH)
Więcej ciekawostek przyrodniczych 

znajdziesz na dts24.pl

A TO CIEKAWE

W Syrii i Libanie jedzą 
nasze bociany

Maluj z nami alfabetem MORSa!
– Jak połączyć sztukę uliczną, która trafia do młodzie-
ży z tradycją polskiego języka, do którego poprawności 
przywiązują wagę już chyba nieliczni? Nasza akcja jest 
odpowiedzią na to pytanie – mówi Joanna Polańska, re-
daktor naczelna portalu wMediach.pl, który wraz z Mgr. 
Morsem realizuje akcję Street Art/Graffiti.

W ramach przedsięwzięcia odbędą się warsztaty 
Street Art. Każdy, bez względu na wiek, może wziąć 
w nich udział. Wystarczy tylko wysłać e–mail na ad-
res graffiti@wmediach.pl, w tytule wpisując „warsz-
taty street art/graffiti”, a w treści imię i nazwisko oraz 

dane kontaktowe. Warsztaty odbędą się 20 – 22 marca, 
a ich finałem będzie wspólne malowanie i zapisywanie 
miejskiego autobusu. 

– Jak połączyć sztukę uliczną, która trafia do mło-
dzieży z tradycją polskiego języka, do którego popraw-
ności przywiązują wagę już chyba nieliczni? Nasza akcja 
jest odpowiedzią na to pytanie – mówi Joanna Polańska. 
– Chcemy też pokazać, że wbrew temu, co przyjęło się 
mówić o mediach internetowych, my też dbamy o po-
prawność językową. Jeśli te dwie idee połączy się w jed-
no, to naturalnym partnerem dla naszej inicjatywy mu-
siał zostać Mors.

Znany sądecki grafficiarz zajął się bowiem ostat-
nio „przeprowadzaniem” lekcji poprawnej polszczyzny 
na sądeckich murach. 

– Jeśli ktoś wychodzi z inicjatywą, która mieści 
się w ramach moich upodobań i możemy w ten spo-
sób zrobić coś wspólnie dla sądeczan, to zawsze chęt-
nie na to przystaję – mówi Mgr Mors, który przeprowa-
dzi warsztaty.

Artyście trudno sprecyzować, jak jego dotychczasowe 
lekcje przekładają się na poprawność językową mieszkań-
ców Nowego Sącza, ale od znajomych, przyjaciół, rodzi-
ny i mediów wie, że akcja przypadła „uczniom” do gustu. 
– Na pewno sam się uczę. I teraz staram się staranniej 
używać polszczyzny – zastrzega i ze śmiechem dodaje: 
– Zrobiłem to dla siebie. W szkole zamiast się uczyć, ma-
lowałem. Ale na naukę nigdy nie jest za późno. Na pewno 
nie poprzestanę na dotychczasowych działaniach. Będę 
kontynuował swój projekt.

A akcja portalu wMediach.pl doskonale się w tę kon-
wencję wpisuje. 

Warto dodać, że na stronie wMediach.pl został uru-
chomiony serwis graffiti.wmediach.pl, czyli zaczątek 
Atlasu Sądeckich Murali.  Źródło: wMediach.pl 

WARTO WIEDZIEĆ

Partnerami akcji są: Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacji, „Dobry Tygodnik Sądecki” 

i Polska Platforma Multimedialna, 
a sponsorem firma DRIPSHOP.
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GOSPODARKA.  – Z dwóch czy 
trzech hektarów ziemi, to się nie 
wyżyje. One mogą być jedynie do-
datkiem do życia – uważa Stanisław 
Pasoń, radny Sejmiku Województwa 
Małopolskiego, który na swych wi-
zytówkach zaraz po nazwisku wpi-
suje słowo „chłop”. O kondycji są-
deckiego rolnictwa w kontekście 
ostatnich protestów w stolicy dys-
kutował w studiu Regionalnej Te-
lewizji Kablowej z Franciszkiem 
Kantorem z Zarządu Powiatu Nowo-
sądeckiego oraz Janem Dudą – re-
prezentantem Zarządu Krajowe-
go NSZZ Rolników Indywidualnych 
„Solidarność”.

W Warszawie wśród pikietujących 
rolników nie zabrakło nowosądec-
kich oraz limanowskich przed-
stawicieli branży. Chcieli zwrócić 
uwagę szczególnie na dwie istotne 
dla nich sprawy. 

– Po pierwsze zabezpiecze-
nia niekontrolowanej sprzedaży 
ziemi rolnej po 2016 roku – wy-
licza Jan Duda. – My twierdzi-
my, że polską ziemię mają upra-
wiać polscy rolnicy. Nie mówimy, 
że mają to być obywatele pol-
scy, ale ludzie wykonujący za-
wód rolnika. Nie może być tak, 
że kapitał spekulacyjny dobie-
ra się nam do ziemi, zwłaszcza 
na obszarze województwa za-
chodnio–pomorskiego czy lubu-
skiego. Druga sprawa – od wielu 

lat bezskutecznie domagamy się 
(od rządu – przyp. red.) możli-
wości sprzedaży przetworzonych 
w gospodarstwach rolnych pro-
duktów, tak jak jest to w Austrii, 
Czechach czy Słowacji.

Troskę o wprowadzenie odpo-
wiednich przepisów prawnych 
regulujących nabywanie terenów 
rolnych w Polsce wyraził rów-
nież Franciszek Kantor. – Ziemię 
sprzedaną raz traci się na za-
wsze i my wszyscy – ja jako sa-
morządowiec – sądzę, że popiera-
my w tej kwestii rolników. Moim 
zdaniem rząd powinien zrobić ta-
kie obwarowania, żeby w efekcie 
nie było możliwości kupna jakiś 
większych areałów przez obco-
krajowców. Tak to funkcjonuje 
we Francji, Skandynawii. Tam 
w praktyce o sprzedaży decydu-
ją samorządy rolnicze – wyjaśniał 

członek Zarządu Powiatu Nowo-
sądeckiego. Stanisław Pasoń pod-
kreślił, że problem nielegalnego 
wykupu ziemi jest zbyt wyolbrzy-
miany. – Przypominam, że ży-
jemy w państwie demokratycz-

nym i nabycie ziemi niezgodnie 
z prawem jest karane i takich lu-
dzi trzeba pociągnąć do odpowie-
dzialności – przekonywał. 

Radny z PSL dodał także, 
że dzisiaj należałoby raczej sku-
pić się na wzmocnieniu izb rolni-
czych, gdyż to one powinny być 
głównym podmiotem w negocja-
cjach z ministerstwem. Szybko za-
reagował na te słowa Franciszek 
Kantor. – Sam byłem prezesem 
Nowosądeckiej Izby Rolniczej, 
tworzyłem zręby tego samorządu 
i wydawało mi się, że rzeczywi-
ście będzie mógł on wiele zrobić 
dla rolnictwa, tak się jednak nie 

stało. W dalszym ciągu nie do-
czekaliśmy się nowelizacji usta-
wy o izbach rolniczych, a ona jest 
na dzień dzisiejszy bezwzględnie 
potrzebna – wyjaśniał.

W trakcie dyskusji adwersarze 
przeanalizowali również obecny 
stan sądeckiego rolnictwa. Pod-
kreślili, że jest on ciężki między 
innymi ze względu na rozdrob-
nienie gospodarstw. – To trochę 
nasza wina, bo nie potrafiliśmy 
– my jako rolnicy  po – wiedzieć 
politykom, że z dwóch, trzech 
hektarów ziemi to się nie wyżyje. 
Mogą być one jedynie dodatkiem 
do życia – przekonywał Stanisław 
Pasoń. Nie bez znaczenia na obec-
ną kondycję sądeckiego rolnictwa 
mają także wpływ aktualne zawi-
rowania zewnętrzne, m. in. rosyj-
skie embargo na produkty rolne. 

Oprac. ROSS
W studiu RTK rozmawiał 

WOJCIECH MOLENDOWICZ

Raz sprzedaną ziemię traci się na zawsze

OCIEPLENIA PODDASZY 
PIANKĄ POLIURETANOWĄ

MONTAŻ SUCHEJ 
ZABUDOWY

tel. 509 359 328
ATRAKCYJNE CENY
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WAŻNY TEMAT.  Ojcowie i matki 
drżą o 6-latków. Boją się, że dzieci 
nie poradzą sobie w szkole. Zgodnie 
z rozporządzeniem ministra eduka-
cji od 1 września do pierwszej klasy 
pójdą wszystkie maluchy urodzone 
w 2009 roku i te urodzone w dru-
giej połowie roku 2008, które nie 
rozpoczęły jeszcze nauki.

W poradniach psychologiczno–
pedagogicznych telefony rozgrza-
ne są do czerwoności. W placówce 
przy ul. Broniewskiego w Nowym 
Sączu każdego dnia pracownicy 
odbierają po kilkanaście z pyta-
niami od rodziców. 

– Pytają, co trzeba zrobić, by 
odroczyć dziecko od obowiązku 
pójścia do pierwszej klasy – wy-
jaśnia dyrektor poradni Andrzej 
Kasprzyk. – Większość rodziców 
obawia się trudności emocjonal-
nych dziecka. W sferze poznaw-
czej trzeba powiedzieć, że 6–lat-
ki świetnie sobie radzą. Bazując 
na danych z ubiegłego roku mamy 
potwierdzenie, że wiele dzieci 
nie osiągnęło jeszcze dojrzałości 
do rozpoczęcia nauki w szkole.

A chodzi dokładnie o 209 opi-
nii, na podstawie których 6–lat-
ki nie poszły do pierwszej klasy, 
bo nie były na to gotowe. Licz-
ba ta stanowi ponad 80 proc. 
wszystkich dzieci, które zgłoszo-
no do badania.

Tegoroczne badania w porad-
ni przy ul. Broniewskiego ruszą 
dopiero w maju, ale do psycho-
logów już ustawiają się kolejki 
oczekujących. 

– Mamy już 23 zgłoszenia o wy-
danie opinii odnośnie braku dojrza-
łości szkolnej – przyznaje Kasprzyk.

Rodzic, który nie chce cze-
kać do maja, może wykonać takie 
badanie w prywatnych palców-
kach. Opiekunowie już od stycz-
nia szturmują i te placówki, bo na-
bór do przedszkoli kończy się 
na przełomie marca i kwietnia. 
W tym przypadku czas działa więc 
na niekorzyść rodziców.

Matki, z którymi rozmawia-
liśmy, mają wiele wątpliwo-
ści i obaw, czy aby ich maluchy 
poradzą sobie w szkole. – Pa-
trzę na swojego syna i zastana-
wiam się, co będzie po wakacjach 

– mówi pani Dorota, mama 6–let-
niego Kacpra. – To mądry chłop-
czyk, ale jestem przekonana, 
że w szkole będzie miał proble-
my. To dziecko, które myśli o za-
bawie, a nie o nauce. 

Podobne obawy wyraża mama 
6–letniego Adasia. – We wrześniu 
moja kuzynka posłała swojego 
sześcioletniego syna do pierw-
szej klasy – opowiada. – Znam 
Wiktorka i wiem, że to bardzo 

skrupulatne i zaradne dziecko. 
Jak widzę, ile ten chłopczyk spę-
dza czasu nad zadaniami, jak 
trudno zmobilizować go do wyko-
nania protego rysunku, to aż mi 
się płakać chce. Rodzice wycho-

dzą z siebie, bo Wiktor myśli o za-
bawie, a nie o szkole. Od wrze-
śnia pewnie też będę mieć taki 
sam problem. 

(MAT)
Czytaj dts24.pl 

Rodzice 6-latków szturmują 
poradnie psychologiczne

W ubiegłym roku Poradnia 
Psychologiczno–Pedagogiczna w Nowym 
Sączu wydała 209 opinii, na podstawie 
których 6–latki nie poszły do pierwszej 
klasy, bo nie były na to gotowe. Liczba 
ta stanowi ponad 80 proc. wszystkich 
dzieci, które zgłoszono do badania.

Od wielu lat bezskutecznie domagamy 
się możliwości sprzedaży przetworzonych 
w gospodarstwach rolnych produktów, tak 
jak jest to w Austrii, Czechach czy Słowacji.
Jan Duda
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INWESTYCJE.  – To historyczne wy-
darzenie. Miejmy nadzieję, że zapo-
czątkuje szereg podobnych inwesty-
cji w całej Polsce – mówi Wojciech 
Węgrzyn, podsekretarz Stanu w Mi-
nisterstwie Sprawiedliwości. 5 marca 
podpisano umowę na budowę nowe-
go budynku Sądu Rejonowego w No-
wym Sączu.

Placówka powstanie przy ul. Grun-
waldzkiej, niedaleko Komendy Miej-
skiej Policji w Nowym Sączu. Obecnie 
siedziba Sądu Rejonowego w Nowym 
Sączu mieści się w aż czterech budyn-
kach na terenie miasta. – To rozpro-
szenie powoduje trudności w zarzą-
dzaniu i realizowaniu naszej misji 
– mówi Mieczysław Kamiński, prezes 
Sądu Okręgowego w Nowym Sączu. 
– Mieszkańcy Nowego Sącza na pew-
no wiedzą, jak ciężko zaparkować 
na ulicy Strzeleckiej, gdzie najczę-
ściej trafiają interesariusze. Miejsce 
do parkowania równie ciężko znaleźć 
w Rynku. Teraz Sąd Rejonowy będzie 
miał godną siedzibę z parkingiem. 

Inwestycja jest pionierskim pro-
jektem – została zaprojektowana 
w ramach funkcjonującej Platformy 
PPP, czyli opartej na partnerstwie 

publiczno–prywatnym. – Partne-
rzy prywatni chcą budować w for-
mule PPP. Banki zaś chcą finanso-
wać te inwestycje nawet do 25, 30 
lat. Brakuje nam tylko partnerów 
publicznych, którzy mieliby od-
wagę rozpisywać przetargi w for-
mule PPP – mówi Mirosław Józef-
czuk, członek zarządu Warbud 
SA, warszawskiej spółki, która 

wybuduje nowy gmach Sądu Re-
jonowego. – To formuła korzystna 
dla wszystkich stron. Partner pu-
bliczny może otrzymać nowy bu-
dynek, partner prywatny będzie 
odpowiedzialny za jego wybudo-
wanie, a co za tym idzie sfinan-
suje całą inwestycję. Mam na-
dzieję, że na końcu wszyscy będą 
zadowoleni.

Finansowanie zostało już za-
gwarantowane. Wykonawca do-
stał już promesy z dwóch banków. 
Na wybudowanie nowego gma-
chu Warbud ma 33 miesiące. Bu-
dynek musi być gotowy do 2018 r., 
ale Warbud zapewnia, że uda się 
go postawić wcześniej. Jednocze-
śnie spółka, która wybuduje nową 
siedzibę Sądu Rejonowego, będzie 
nią zarządzać przez 20 lat, czy-
li do 2038 r.

– Miejmy nadzieję, że w przy-
szłości takich budynków, które 
ulepszą infrastrukturę w Polsce bę-
dzie zdecydowanie więcej – mówił 
obecny na podpisaniu umowy Woj-
ciech Węgrzyn, podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości. 
– Szlaki zostały przetarte, trwało 
to kilka lat, ale tyle zajęły konsul-
tacje i analizy. Jestem przekona-
ny, że wybraliśmy najlepszego in-
westora, który przedstawił się jako 
wykonawca na najwyższym pozio-
mie. Pracuję w Wymiarze Sprawie-
dliwości od 1983 roku. To co było 
wtedy, a co jest dziś, to zupełnie 
inny świat. 

(MAT)
Bądź na bieżąco, czytaj dts24.pl

Sprawiedliwość w prywatnych rękach
Projekt „Budowa budynku Sądu 
Rejonowego w Nowym Sączu przy 
ul. Grunwaldzkiej” to pierwsza in-
westycja w Polsce realizowa-
na w formule PPP, gdzie po stronie 
partnera publicznego stoi jed-
nostka organizacyjna Skarbu Pań-
stwa. Prace nad projektem obej-
mują zaprojektowanie i budowę 
budynku sądowego o powierzch-
ni użytkowej ok. 5 500 m kw. wraz 
z parkingiem podziemnym, peł-
ną infrastrukturą techniczną, za-
gospodarowaniem terenu o po-
wierzchni netto ok. 8 200 m kw. 
oraz jego kompleksowym wypo-
sażeniem. Grunt jest wkładem 
w projekt ze strony publicznej. 
Partner prywatny jest zaś zobli-
gowany zaaranżować finansowa-
nie, zaprojektować, wybudować, 
utrzymywać oraz udostępniać bu-
dynek za ustaloną opłatą Sądo-
wi Rejonowemu w Nowym Sączu 
przez okres 20 lat. Z tego tytułu 
Sąd poniesie koszt w wysokości 6,1 
mln zł rocznie. Po upływie 20 lat 
zabudowana nieruchomość zosta-
nie przekazana na własność Sądu.

Źródło: Warbud 

Kursy językowe, tańca, podró-
że, warsztaty artystyczne, zajęcia 
sportowe czy kulturalne… Sposo-
bów na spędzenie wolnego czasu 
jest wiele, a ofert nieprzebrana 
ilość. Gdzie ich szukać? Proszę nie 
szukać, zrobimy to za Państwa.

Wydawnictwo Dobre, wy-
dawca „Dobrego Tygodnika Są-
deckiego”, organizuje I Sądeckie 
Targi Czasu Wolnego, a partne-
rem wydarzenia jest Polska Plat-
forma Multimedialna. 10 maja, 
odwiedzając Centrum Handlo-
we Gołąbkowice w Nowym Są-
czu, będzie można wybierać z wa-
chlarza ofert, które sądeczanom 
i wszystkim odwiedzającym re-
gion, proponują firmy oraz insty-
tucje publiczne.

– Jedni lubią czas spędzać 
z przyjaciółmi, inni preferują ak-
tywność, a niektórzy chcą wyko-
rzystać wolne chwile na przykład 
na dokształcanie się lub podróże. 
Organizując Targi, wychodzimy 
naprzeciw zarówno wystawcom, 
jak i ich klientom, którzy w jed-
nym miejscu na pewno wybiorą 
ofertę odpowiadającą ich ocze-
kiwaniom – mówi Wojciech Mo-
lendowicz, prezes Wydawnictwa 
Dobre.

Taki przegląd propozycji, jak 
spędzić czas wolny, może okazać 
się inspirujący, bowiem atrak-
cje, jakie proponują wystaw-
cy, są bardzo zróżnicowane. 
I po to organizujemy Targi – by 

je zaprezentować i jednocześnie 
pozwolić odkryć nowe pasje, ja-
kie drzemią przecież w każdym 
z nas, a które, być może, nie miały 
sposobności dać o sobie znać. Ktoś 
chciałby nauczyć się tańczyć, za-
stanawia się jednak, która z form 
tej aktywności będzie odpowia-
dała jego gustom, inny chciał-
by poznać miejsca, gdzie można 
wypić smaczną kawę w towarzy-
stwie znajomych czy pobawić się 
ze swoimi dziećmi, a jeszcze inny 
szuka właśnie towarzystwa osób 
o podobnych zainteresowaniach.

– To ma być swoista wymiana 
doświadczeń i pomysłów. Krót-
ko mówiąc – podróż po możliwo-
ściach, jakie oferuje Nowy Sącz 
i okolice – dodaje Molendowicz, 
zachęcając do udziału w Targach 
wszystkie firmy i instytucje, któ-
rych oferty mogą powiększyć wa-
chlarz sposobów na spędzanie 
wolnego czasu w regionie, a za-
interesowanych nimi zaprasza 
– 10 maja – do Centrum Handlo-
wego Gołąbkowice.

 (WD)

I SĄDECKIE TARGI CZASU WOLNEGO

Wymiana doświadczeń 
i pomysłów

Chełmiec sam 
chce odbierać 
i sortować śmieci 
mieszkańców
INWESTYCJE.  W Klęczanach ma 
powstać sortownia śmieci. Bernard 
Stawiarski, wójt Chełmca, zapewnia, 
że nie będzie to wysypisko śmieci, 
a tylko miejsce, gdzie mają być one 
selekcjonowane.

Sortowania miałaby powstać 
na terenie kopalni surowców 
wtórnych w Klęczanach, z dala 
od zabudowań mieszkalnych 
i w szczelnie zamykanych po-
mieszczeniach. Stawiarski sza-
cuje, że dzięki niej zatrudnie-
nie znalazłoby 30 osób. Wójt ma 
w planach również zakup śmiecia-
rek, dzięki którym gmina jako za-
kład komunalny mogłaby się zająć 
odbieraniem odpadów od miesz-
kańców, co pozwoliłoby obniżyć 
ceny za tę usługę. 

Bądź na bieżąco, czytaj dts24.pl 

O geotermii w Porębie Wielkiej mówi się już od 30 lat. Rozpoczętą in-
westycję budowy Centrum Rekreacji i Balneologii nazwano więc histo-
ryczną. Pierwszym jej etapem będzie stworzenie Zakładu Przyrodolecz-
niczego. Symbolicznego wbicia łopaty dokonano 9 marca przy Domu 
Wczasów Dziecięcych w Porębie Wielkiej. 

Więcej na dts24.pl i limanowa.in 
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WARTO WIEDZIEĆ

Straż Miejska 
na służbie 24 h
Od 10 marca Straż Miejska w No-
wym Sączu pełni 24–godzinną 
służbę. Ponadto otwarto jej po-
sterunek przy ulicy Nawojowskiej 
17a w celu przyjmowania zgło-
szeń od mieszkańców oraz reali-
zacji interwencji, w szczególności 

z osiedli Milenium, Wojska Polskie-
go i Przydworcowego. 

– Służba na tym posterunku peł-
niona będzie od godziny 15. do 23., 
natomiast przyjmowanie zgłoszeń 
od mieszkańców w siedzibie poste-
runku będzie miało miejsce od 17. 
do 19., od godziny 15. do 7. zgło-
szenia telefoniczne przyjmowane 
będą przez dyżurnego Miejskiego 
Centrum Zarządzania Kryzyso-
wego z siedzibą przy ulicy Rynek 

21 w Nowym Sączu, a nie jak wcze-
śniej przez dyżurnego Straży Miej-
skiej – informuje biuro prasowe UM 
w Nowym Sączu.

Więcej na dts24.pl 

Całodobowe telefony 
alarmowe Straży Miejskiej: 

986; (18) 440–56–00; 
(18) 443–70–54; 
662–164–630.
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Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Nowym Sączu ul. J. III Sobieskiego 16/2, 33-300 Nowy Sącz

Przekaż 1% podatku
KRS 0000 154454 koniecznie z dopiskiem ODDZIAŁ NOWY SĄCZ

numer konta: PKO BP 03 1020 3453 0000 8702 0060 9826

Dzięki TOBIE będziemy mogli pomagać.

dyżurujemy: poniedziałek 16.00-18.00, środa i piątek 10.00-12.00  telefon: 18 443 42 27, telefon interwencyjny całodobowy 600 04 31 31

napisz do nas: tozns@wp.pl, znajdź nas na FB www.facebook.com/TOZNS/

KONTROWERSJE.  Włodarze gmin 
uzdrowiskowych z całej Polski nie 
kryją oburzenia w związku z publi-
kacją raportu Fundacji ClientEarth 
„(O)cena powietrza w Polsce”. We-
dług nich zawiera nieprawdziwe in-
formacje na temat zanieczyszczenia 
polskich uzdrowisk. W Krynicy Zdro-
ju na Zwyczajnym Walnym Zebra-
niu Członków Stowarzyszenia Gmin 
Uzdrowiskowych RP podjęto decyzję 
o złożenie pozwu zbiorowego prze-
ciwko autorom raportu. Ma trafić 
do sądu jeszcze w tym roku. 

ROZMAWIAMY  z ILONĄ 
JĘDRASIK, rzecznikiem 
prasowym Fundacji 
ClientEarth

– Publikując raport, Fundacja spo-
dziewała się takiej reakcji uzdro-
wisk? Jesteście gotowi na sądową 
konfrontację? 

– Na razie nie otrzymaliśmy po-
zwu, więc nie mamy się do czego 
odnosić...
– Skąd środki na opracowanie raportu? 

– ClientEarth jest organizacją 
pozarządową działającą w intere-
sie publicznym w zakresie ochro-
ny środowiska. W ramach naszych 
działań statutowych zajmujemy się 
między innymi tematem poprawy 
jakości powietrza w Polsce. Pu-
blikacja raportu "(O)cena powie-
trza w Polsce" jest jednym z działań 
służących podniesieniu świadomo-
ści dotyczącej skali problemu oraz 
konsekwencji, jakie niesie zanie-
czyszczenie powietrza dla samo-
rządów i turystów. Raport został 
opracowany i wydany we własnym 
zakresie, co oznacza, że ani Fun-
dacja, ani sami autorzy raportu nie 
otrzymali żadnych dodatkowych 
środków czy wynagrodzeń za jego 
sporządzenie.
– Podczas spotkania w TVP Kraków, 
Państwa przedstawiciel miał stwier-
dzić, że dane zawarte w raporcie mie-
liście ze stacji pomiarowej z Muszy-
ny od Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska. Tymczasem ta-
kiej stacji w Muszynie nie ma. Na czym 
tak naprawdę oparliście swój raport?

– Jak Państwo wiedzą w Mu-
szynie nie ma stacji pomiarowej, 
co według władz miasta stanowi 
sam w sobie dowód na brak prze-
kroczeń czystości powietrza (!). 
Po otrzymaniu zarzutów ze stro-
ny pana burmistrza Muszyny, Jana 
Golby, rzeczywiście dotarliśmy 
do wyników pomiarów sporządzo-
nych metodą matematyczną dla ob-
szarów dwóch uzdrowisk znajdują-
cych się na terenie gminy Muszyna 

– Żegiestowa Zdroju i Muszyny. 
Z pisma od Wojewódzkiego Inspek-
toratu Ochrony Środowiska w Kra-
kowie wynika, że średnioroczne 
stężenie benzo(a)pirenu w Muszy-
nie waha się od 2,4 do 4,4 ng/m3, 
tzn. że wynosi od 240 do 440% nor-
my, a w Żegiestowie Zdroju od 1,3 
do 2,9 nm/m3, czyli wynosi od 130 
do 290% normy w latach 2009–
2014. Co warto zaznaczyć, dane, 
na które się powołujemy, są now-
sze od danych z operatów środowi-
skowych, na które powołuje się pan 
burmistrz, a które zostały zebrane 
w latach 2004–2007 i nie uwzględ-
niają benzo(a)pirenu, bo w latach, 
w których były sporządzane nie 
było jeszcze wymogu mierzenia stę-
żenia tej substancji w powietrzu.
– Czy Fundacja przeprowadziła bada-
nia w Muszynie, Żegiestowie, Krynicy? 

– Nasz raport powstał w opar-
ciu o badania i ocenę jakości po-
wietrza przygotowaną przez Gene-
ralny i Wojewódzkie Inspektoraty 
Ochrony Środowiska. Są to pań-
stwowe instytucje odpowiedzial-
ne za monitoring stanu powietrza 
w Polsce. Metody pomiaru czystości 
powietrza stosowane przez te in-
stytucje znajdują oparcie w prawie 
i stanowią podstawę do opracowa-
nia nie tylko corocznych ocen jako-
ści powietrza, ale także programów 
ochrony powietrza, na których 
podstawie inwestowane są publicz-
ne pieniądze. W naszej opinii nie ma 

podstaw, aby podważać wiarygod-
ność tych badań.
– Burmistrz Jan Golba podnosi, 
że w wyniku Państwa raportu pracę 
może stracić setki osób w regionie... 
To „cena raportu”? 

– Zupełnie gubione jest sedno 
sprawy, jakim jest fatalna jakość 
powietrza w Polsce. Z tego powo-
du w naszym kraju umiera przed-
wcześnie 45 tysięcy osób, a wiele 
innych doznaje trwałego uszczerb-
ku na zdrowiu. Dla porównania 
w wypadkach samochodowych gi-
nie każdego roku 3,5 tysiąca osób, 
czyli ponad 10 razy mniej. Mamy 
więc do czynienia z naprawdę po-
ważnym problemem, który przez 
lata był ignorowany, a którego roz-
wiązanie wymaga od nas natych-
miastowych i skutecznych dzia-
łań. Co trzeba zaznaczyć, działania 
zmierzające do poprawy jakości 
powietrza, takie jak termoizolacja 
budynków i wymiana źródeł cie-
pła, w szczególności szerokie wy-
korzystanie odnawialnych źródeł 
energii tworzą liczne, lokalne miej-
sca pracy. Takie działania można 
finansować ze środków unijnych 
w nowej perspektywie finansowej 
oraz środków krajowych i regio-
nalnych – z Narodowego i Woje-
wódzkich Inspektoratów Ochrony 
Środowiska. Wykorzystanie no-
woczesnych technologii energe-
tycznych i transportowych samo 
w sobie też buduje pozytywny 

wizerunek miejscowości wśród 
odwiedzających.
– Jaką alternatywę rozwoju proponu-
jecie Państwo gminom uzdrowisko-
wym, które zdyskredytował raport? 
Bo rozumiem, że w ramach szero-
ko rozumianego interesu publicznego, 
w ślad za raportem pójdą konstruk-
tywne wnioski albo propozycje środ-
ków naprawczych?

– Nie możemy zgodzić się z tezą 
zawartą w pytaniu, że raport zdys-
kredytował uzdrowiska, tak jak na-
głośnienie problemu jakości powie-
trza nie zdyskredytowało Krakowa. 
Wciąż jest on jednym z, jeśli nie 
najczęściej odwiedzanym przez 
turystów miastem w Polsce. Je-
śli problem jest, zadaniem władz 
publicznych, naukowców i społe-
czeństwa obywatelskiego jest o tym 
głośno mówić. Ludzie nie tylko za-
sługują, ale też mają prawo do in-
formacji na temat stanu środowi-
ska. Raport pokazał, że problem 
zanieczyszczenia powietrza doty-
czy całej Polski, choć skala proble-
mu jest różna w różnych miejscach.

Raport skierowaliśmy do władz 
państwowych i samorządowych 
wszystkich szczebli, żeby po pierw-
sze wykazać, że zanieczyszczenie 
powietrza nie jest wyłącznie kwe-
stią zdrowia ludzi i dbania o środo-
wisko naturalne, ale ma także wy-
mierne znaczenie prawne i co za 
tym idzie – może mieć także istot-
ny wpływ na finanse gmin i miast. 
Zwróciliśmy się też z apelem do sa-
morządów o wspólne podjęcie dzia-
łań skierowanych do władz pań-
stwowych, których celem jest 
wprowadzenie prawnie obowią-
zujących norm dotyczących jakości 
paliw używanych do celów grzew-
czych, wprowadzenie jasnego upo-
ważnienia ustawowego dla gmin, 
powiatów i województw do wpro-
wadzania lokalnych zakazów lub 
ograniczeń używania niektórych 
paliw do celów grzewczych. Dodat-
kowo, domagamy się przeznaczenia 
znacząco większej ilości środków 
funduszy strukturalnych Unii Eu-
ropejskiej, Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej oraz wojewódzkich fun-
duszy ochrony środowiska i gospo-
darki wodnej na ochronę powietrza 
w gminach, na rozwój energetyki 
prosumenckiej i termomoderniza-
cję budynków. Mamy świadomość, 
że walka z problemem nie jest ła-
twa, ale jest konieczna i przynie-
sie liczne korzyści w całej Polsce 
– ekonomiczne, rozwojowe i przede 
wszystkim – zdrowotne.

Rozmawiała EWA STACHURA
Śledź sprawę na dts24.pl 

Pozew zbiorowy – (O!) Cena raportu? Dobry 
rekord 
Guinessa!
MOŻESZ POMÓC.  Do 31 maja trwa 
akcja Kilometry Dobra, podczas któ-
rej Stowarzyszenie Sursum Cor-
da w Nowym Sączu prowadzi zbiórkę 
pieniędzy, mającą posłużyć jedno-
cześnie do bicia rekordu w układaniu 
ciągu monet i sfinansowania waka-
cji dla dzieci.

– Chcemy pokazać, że dobro moż-
na zmierzyć – wyjaśnia Katarzy-
na Tomoń, koordynator projektu. 
– A przy okazji Stowarzyszenie 
zbierze środki na organizację wa-
kacyjnych wyjazdów dla dzieci 
z rodzin będących w trudnej sy-
tuacji materialnej lub inaczej do-
świadczonych przez los.

– Każdy metr ma bardzo wy-
mierną wartość 44 złotych. Dwa 
metry to 88 złotych, czyli koszt or-
ganizacji jednego dnia pobytu, do-
jazdu i atrakcji – podkreśla Marcin 
Kałużny, prezes Stowarzyszenia.

W Polsce akcja organizowana 
jest po raz drugi. Podczas pierw-
szej sześć organizacji partnerskich 
w czasie trzech miesięcy zebra-
ło 246 800 złotówek, które two-
rzą ciąg o długości 5,7 km. Środki 
przeznaczone zostały m.in na budo-
wę ośrodka rehabilitacyjno–eduka-
cyjno–wychowawczego w Białym-
stoku, budowę nowego budynku 
„Dom Nadziei” w Bytomiu oraz 
funkcjonowanie Domu Rodzinnej 
Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem 
Mózgowym w Opolu. W tym roku 
uczestniczy w niej 30 organiza-
cji z całego kraju. Dotychczas wy-
nik zbiórki prowadzonej przez Sur-
sum na ternie południa, a przede 
wszystkim Sądecczyzny, plasuje 
nas na 14. lokacie. Kałużny zachęca 
wszystkich do podjęcia wyzwania, 
by udowodnić, że stać nas na wię-
cej. Pieniądze we wszystkich no-
minałach można wpłacać w trakcie 
zbiórek prowadzonych podczas im-
prez miejskich, kwest i za pośred-
nictwem internetu. Cała zebrana 
kwota zostanie wymieniona na zło-
tówki, a podczas wielkiego fina-
łu uczestnicy akcji ułożą je w ciąg, 
który zostanie zsumowany z wy-
nikami z pozostałych regionów. W 
ten sposób może uda się pobić re-
kord Guinessa w układaniu monet.

Aktualnie tytuł należy do au-
striackiej organizacji BG/ BORG 
Kirchdorf an der Krems i został po-
bity 9 grudnia 2011 roku. Austriacy 
zbierali pieniądze rok i z miliona 
jednocentówek ułożyli ciąg o dłu-
gości 75,24 km.  (ES)
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LUDZ IE .  – Są momenty zwątpienia. 
Idę wtedy na cmentarz, aby z nim 
porozmawiać, a czasem się nawet 
pokłócić. Mówię mu, że może tego 
jest już za dużo... Słyszę wtedy głos: 
„Kaziu rób tak dalej, bo wiesz dla 
kogo to robisz...” – opowiada 
KAZIMIERZ TISCHNER, brat księdza 
profesora Józefa Tischnera. 

– W tym roku będziemy obchodzić 
15–lecie śmierci wybitnego filozofa, 
etyka, kapłana. 15 marca rozpoczy-
na się kolejna edycja Starosądeckich 
Dni Tischnerowskich. Czy z per-
spektywy tych lat uważa Pan, że pa-
mięć o księdzu Józefie Tischnerze jest 
wciąż żywa? 

– Nie tylko jest żywa, ale mam 
wrażenie, że im szybciej czas bie-
gnie, to postać księdza Józefa Ti-
schnera jest coraz bardziej widocz-
na. Jakby odszedł tylko na chwilkę, 
gdzieś wyjechał. Jego duch jest cały 
czas obecny. Spełniając jego testa-
ment, staram się szerzyć jego my-
śli, aby dotarły do jak największej 
liczby odbiorców i widzę zainte-
resowanie. Wciąż spotykam ludzi, 
którzy albo go znali osobiście, albo 
poznali jego naukę z książek lub 
przez naszą działalność. A są spe-
cjalne wykłady, rekolekcje, pre-
lekcje, spotkania w bibliotekach, 
hospicjach czy w szkołach. Mój ka-
lendarz jest zapełniony w całości. 
Telefony się wciąż urywają…
– Jest też liczna rodzina szkół 
Tischnerowskich…

– Mamy już 38 szkół noszących 
imię księdza profesora, które kul-
tywują jego naukę. To są zarówno 
szkoły specjalne, jak i podstawo-
we, ponadgimnazjalne czy zawodo-
we. Są też różne inicjatywy w szko-
łach, między innymi projekt „Jak 
wyśpiewać mądrość księdza Ti-
schnera”. Młodzież układa melo-
die do jego tekstów. Są ogólnopol-
skie konkursy dotyczące wiedzy 
na temat jego życia i działalności. 
Nie tylko rozrasta się rodzina szkół 

Tischnerowskich, ale też zaprzy-
jaźnionych placówek. Spotykają się 
na rekolekcjach czy rajdach. 
– Myśli księdza profesora Józefa Ti-
schnera są szczególnie bliskie, bo bra-
kuje nam we współczesnym świecie 
autorytetów...

– To prawda. W dzisiejszym 
świecie nie ma ich zbyt wielu, dla-
tego tęsknimy za księdzem Tisch-
nerem czy Janem Pawłem II. Ich 
głos był ważny i wymowny. Dziś 

ludzie są bardzo zagubieni. Potrze-
bują przewodnika w swoim ży-
ciu. Wybierają prace, do których 
nie mają szczególnego sentymentu. 
Każdy zawód potrzebuje osób zaan-
gażowanych, z pasją. Dziś tego jest 
coraz mniej. Dużo narzekamy, ale 
niewiele robimy na rzecz innych. 
Potrzebujemy, aby nam ktoś wska-
zał właściwą drogę. 
– A jego nauka nadal odpowiada po-
trzebom naszych czasów…

– Dokładnie. Żyje całość, filo-
zofia, góralszczyzna. Jego kazania 
są aktualne dzisiaj. To, co najbar-
dziej akcentował, to wolność, która 
nie jest pojmowana jako swoboda, 
ale siła, która wyzwala człowie-
ka. Drugie to miłość do wszyst-
kich, również do samego siebie. Jak 
nie masz do kogo się uśmiechnąć, 
uśmiechnij się do siebie w lustrze. 
Od razu będzie lepiej. No i oczywi-
ście nadzieja, że jutro będzie lepiej. 
Daje nam on moc przetrwania trud-
nych chwil. Zawsze powtarzam, je-
żeli jesteś w dołku, coś ci nie wy-
chodzi, jedź do szkoły specjalnej. 
Wystarczy, że dziecko się do ciebie 
uśmiechnie, przytuli, a życie nabie-
rze nowego wymiaru. 
– Kontynuując jego działalność, od-
krywa Pan na nowo swojego brata? 
Między wami było 15 lat różnicy. 

– Znałem go przede wszyst-
kim jako brata, przyjaciela, ale nie 
znałem go jako filozofa czy gło-
szącego homilie. Mimo że rzad-
ko się widywaliśmy, miałem po-
czucie, że się mną opiekował 

i robi to do tej pory. Spotykali-
śmy się głównie przy okazjach 
rodzinnych. Może właśnie dla-
tego jest mi łatwiej teraz przyj-
mować, że on cały czas jest obok 
mnie. Kiedy spotykam się z ludź-
mi, wiem, co mam powiedzieć, 
bo on mną kieruje. Nie poruszam 
tematów filozoficznych, kościel-
nych. Od tego są specjaliści. Mó-
wię z pozycji brata, rodziny. 
Opowiadam na przykład, że gdy 

przyjeżdżał do domu, to brał mnie 
na ręce i pokazywał na niebie: 
– To jest wielki wóz, to jest mały 
wóz. Albo że gdy pisał pierwszą 
książkę, dał mi ją do przeczyta-
nia, chcąc poznać moje zdanie 
na jej temat. Wciąż mam w pamię-
ci, kiedy przed śmiercią nie mógł 
mówić, wówczas przytulił mnie 
gorąco. Ostatni patrzyłem, jak 
go zabierają z domu w Łopusznej 
do szpitala. On już wiedział, że nie 
wróci. Z jednej strony to smutne, 
z drugiej – piękne. Siał, siał i dziś 
drzewa wyrosły, dają owoce. Tymi 
ścieżkami idzie się wesoło. Im nas 
jest więcej, tym jest weselej.
– To trudna misja, nie ma Pan czasem 
chwil zwątpienia?

– Oczywiście. Są takie momenty. 
Idę wtedy na cmentarz, aby z nim 
porozmawiać, a czasem się nawet 
pokłócić. Mówię mu, że może tego 
jest już za dużo, że nie daję rady. 
Słyszę wtedy głos: „Kaziu rób tak 
dalej, bo wiesz dla kogo to robisz”. 
Wierzę w świętych obcowanie. 
Czuję nie tylko rękę mojego bra-

ta, ale też mojej zmarłej żony czy 
moich rodziców. Byłem wycho-
wany w szacunku i miłości do in-
nych. Przypomina mi się, jak brat 
głosił kazanie na Turbaczu. Przyszła 
wtedy straszna zawierucha, wierni 
rozpierzchli się po lesie. Został tylko 
jeden słuchający. Józiu wtedy po-
wiedział: „Chociażbym mówił tyl-
ko do jednej osoby, to i tak skończę 
kazanie”...

Rozmawiała MONIKA CHROBAK

Nie masz do kogo się uśmiechnąć? 
Uśmiechnij się do siebie

Kiedy spotykam się z ludźmi, wiem, co mam powiedzieć, bo on mną kieruje. 
Nie poruszam tematów filozoficznych, kościelnych. Od tego są specjaliści. 
Mówię z pozycji brata

Wierzę w świętych obcowanie. Czuję nie 
tylko rękę mojego brata, ale też mojej 
zmarłej żony czy moich rodziców.FO

T.
 (K

G)
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ROZMOWA.  – System edukacji 
w Polsce wciąż zbyt wolno reaguje 
na zmiany, które następują na ryn-
ku pracy. Szybciej na nie odpowia-
dają instytucje szkoleniowe, stąd tak 
prężny rozwój rynku tego typu usług. 
Jednak ilość realizowanych szkoleń 
nie zawsze odzwierciedla ich wyso-
ką jakość – mówi w rozmowie z nami 
MAŁGORZATA WALCZAK, doradca edu-
kacyjny Powiatowego Urzędu Pra-
cy w Nowym Sączu, współorganiza-
tora Sądeckich Targów Edukacyjnych, 
które odbędą się 17 marca w Miejskim 
Ośrodku Sportu i Rekreacji.

– Targi odwiedzają przede wszystkim 
maturzyści. Czy uczniowie nad wybo-
rem studiów nie powinni zastanawiać 
się wcześniej?

– Decyzja o wyborze zawodu wy-
maga poznania samego siebie, świata 
zawodów oraz sytuacji na rynku pra-
cy. Poznanie samego siebie jest pro-
cesem polegającym na odkrywaniu 
własnych preferencji, zainteresowań, 
uzdolnień, umiejętności, cech osobo-
wych, możliwości intelektualnych 
i fizycznych. Jest to wiedza, którą 
zdobywa się latami – gdyż wynika 
niejednokrotnie z różnego rodzaju 
doświadczeń życiowych i zawodo-
wych. Oprócz predyspozycji psycho-
fizycznych trzeba również uwzględ-
nić sytuację społeczno–ekonomiczną 
osoby. Informacje na temat świata 
zawodów warto pozyskiwać w jak 
najszerszy sposób – przeglądając nie 
tylko przewodniki po zawodach czy 
informatory na temat szkół, uczelni, 
ale i rozmawiając z przedstawicielami 
poszczególnych zawodów, uczniami, 
studentami i nauczycielami różnych 
instytucji edukacyjnych czy szkole-
niowych. Poznanie sytuacji na rynku 
pracy wymaga ciągłego śledzenia zja-
wisk, trendów i zmian, jakie na tym 
rynku zachodzą – dotyczy to mię-
dzy innymi poziomu bezrobocia, za-
potrzebowania na określone zawody 
i kwalifikacje, wymagań pracodaw-
ców w poszczególnych branżach czy 
zawodach, sposobów rekrutacji i se-
lekcji pracowników, form zatrud-
nienia, poziomu wynagrodzeń itp. 
Taka wiedza pozwoli na podejmo-
wanie bardziej racjonalnych decy-
zji zawodowych, a przede wszyst-
kim przygotuje do funkcjonowania 
na dynamicznie zmieniającym się 
rynku pracy. 
– Tylko skąd młody człowiek ma tę wie-
dzę czerpać? Czy system eduka-
cji w Polsce jest dostosowany do ryn-
ku pracy?

– System edukacji w Polsce wciąż 
zbyt wolno reaguje na zmiany, któ-
re następują na rynku pracy. Szybciej 
na zmiany na rynku pracy odpowia-
dają instytucje szkoleniowe, stąd tak 
prężny rozwój rynku tego typu usług. 
Jednak ilość realizowanych szkoleń 
nie zawsze odzwierciedla ich wysoką 
jakość. Silniejszemu powiązaniu sys-
temu edukacji z rynkiem pracy, jak 
również poprawie jakości oferowa-
nego kształcenia ma służyć tworzo-
na aktualnie na poziomie krajowym 
tak zwana Krajowa Rama Kwalifi-
kacji. Jej celem jest ułatwienie po-
równywania kwalifikacji zdobywa-
nych w różnym czasie, miejscach 

i formach oraz lepsze dostosowa-
nie kwalifikacji do potrzeb rynku 
pracy, a w efekcie wzrost mobilno-
ści pracowników, również w ska-
li europejskiej.
– PUP prowadzi działania profilaktycz-
ne, których celem jest uświadamianie 
uczniów w kwestii wyboru zawodu?

– PUP–y ustawowo realizują za-
dania z zakresu poradnictwa zawo-

dowego skierowane do osób doro-
słych, zarejestrowanych w urzędach 
pracy jako osoby bezrobotne lub po-
szukujące pracy. Poradnictwem za-
wodowym w szkołach zajmują się 
zatrudnieni tam doradcy zawodo-
wi, poradnie psychologiczno–pe-
dagogiczne oraz Ochotnicze Hufce 
Pracy. Zdarzało się, że doradcy za-
wodowi z PUP dla PN – na zaprosze-
nie szkoły (dotyczyło to przeważnie 
ostatnich klas szkół zawodowych 
oraz średnich) prowadzili spotkania 

informacyjne na temat czynników 
mających wpływ na wybór zawodu, 
sytuacji na lokalnym rynku pracy 
oraz oferty PUP. Celem takich spo-
tkań było uświadomienie młodym 
ludziom, czym powinni kierować 
się przy wyborze zawodu/szkoły, 
aby ich decyzja była jak najbardziej 
świadoma i racjonalna, oraz jak po-
ruszać się po współczesnym ryn-

ku pracy, aby pozyskać i utrzymać 
zatrudnienie.
– Czym zatem powinni się kierować? 
Jakie zawody doradca edukacyjny może 
polecić, tak by uczniowie w przyszło-
ści nie stali się bezrobotnymi klienta-
mi PUP?

– Warto oczywiście zapoznać się 
z trendami (nie mylić z modą) na ryn-
ku pracy, aby wybierany kierunek 
kształcenia stwarzał szanse na zatrud-
nienie. Punktem wyjścia przy wy-
borze zawodu powinna być jednak 

Na zlecenie portalu Forbes.pl fir-

ma doradcza Hays Polska wyty-

powała listę 10 najlepszych zawo-

dów 2015 roku.

Według ekspertów Hays bar-

dzo dobre perspektywy mają przed 

sobą programiści aplikacji mobil-

nych i Java. Na dobrze płatny etat 

nadal mogą liczyć także inni przed-

stawiciele sektora IT, w tym eksperci 

z zakresu migracji danych. W związ-

ku z dynamicznym rozwojem sekto-

ra farmaceutycznego w Polsce świe-

tlana przyszłość rysuje się również 

przed specjalistami do spraw badań 

klinicznych oraz specjalistami z sek-

tora nauk przyrodniczych. Rynek 

pracy nadal będzie także potrzebo-

wał inżynierów od wdrażania nowych 

technologii i procesów.

Dynamiczny rozwój kariery cze-

ka również w sektorze bankowo–fi-

nansowym. Według ekspertów Hays 

Polska, właśnie tam najbardziej po-

szukiwani będą specjaliści do spraw 

pomnażania majątku oraz optymali-

zacji procesów finansowych (audytu, 

kontrolingu). Rozkwit ma przeżywać 

także sektor e–marketingu.

ROSS
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REKLAMA

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego podsumowało wyniki 

rekrutacji na polskich uczelniach. 

Poniżej prezentujemy dziesięć 

najbardziej obleganych kierun-

ków studiów w  roku akademic-

kim 2014/2015.

Listę najpopularniejszych kierun-

ków ponownie otwiera informatyka. 

W 2014 roku startowało na nią po-

nad 30 tys. osób. Na 2. miejscu jest 

prawo, które utrzymało swoją po-

zycję w stosunku do poprzedniego 

rankingu. Podium zamyka zarządza-

nie, które w ubiegłym roku również 

było trzecie w klasyfikacji.

Dużym zainteresowaniem mło-

dzieży w 2014 roku cieszyły się rów-

nież kierunki inżynierskie m. in. bu-

downictwo, mechanika i budowa 

maszyn oraz automatyka i roboty-

ka. Wzrost popularności odnotowa-

ły ekonomia (awans z 6. na 4. po-

zycję) oraz finanse i rachunkowość 

(awans z 10. na 7. pozycję).

(ROSS) 

TOP 10 Lista najbardziej obleganych kierunków studiów

Miejsce Rok akademicki 2014/2015 

(w nawiasie liczba kandydatów)

1 Informatyka (30 309)

2 Prawo (20 418)

3 Zarządzanie (19 158)

4 Ekonomia (16 061)

5 Budownictwo (15 982)

6 Mechanika i budowa maszyn (15 178)

7 Finanse i rachunkowość (15 014)

8 Automatyka i Robotyka (14 914)

9 Psychologia (14 700)

10 Pedagogika (13 443)

Dane za: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, www.nauka.gov.pl

Nie wiesz, 
co studiować? 

Zobacz, jakie kierunki studiów wybierali inni

Dziesięć najlepszych

Najlepsze zawody w roku 2015 według Hays Polska
(Źródło:www.kariera.forbes.pl) 

 1. Ekspert z zakresu migracji danych (sektor IT)

 2. Programista aplikacji mobilnych i Java (sektor IT)

 3. Obsługa klientów Wealth Management (sektor bankowy)

 4. Specjalista ds. badań klinicznych (sektor farmaceutyczny)

 5.  Specjalista ds. sprzedaży w sektorze life–science (sektor 

farmaceutyczny)

 6. E–commerce manager (sektor e–marketingu)

 7.  Inżynier ds. produkcji z doświadczeniem w wysoko wyspecja-

lizowanych procesach produkcyjnych (sektor produkcyjny)

 8.  Inżynier ds. nowych uruchomień ruchu (sektor produkcyjny)

 9.  Specjalista ds. optymalizacji procesów finansowych (sektor 

finansowy)

10.  Specjalista ds. finansów z administracyjnym zapleczem (sek-

tor finansowy)

Ukończenie „przyszłościowego”    

– Końcem lutego w PUP dla PN było 
zarejestrowanych 4715 osób do 30. roku 

życia, w tym 2720 osób do 25. roku życia. 
Ogółem z wyższym wykształceniem jest 

zarejestrowanych 1580 osób, w tym osób 
do 30. roku życia – 1034.
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analiza własnych predyspozycji i po-
tencjału. Nie każdy przecież może 
i chce być lekarzem czy informaty-
kiem. Poza tym nawet ukończenie 
„przyszłościowego” kierunku nie sta-
nowi gwarancji zatrudnienia – ponie-
waż zależy to również od wielu innych 
czynników, takich jak na przykład 
posiadane doświadczenie, kompeten-
cje, nasza aktywność, region, w jakim 
szuka się pracy itd. Ważne, aby oso-
ba już na etapie kształcenia podej-
mowała różne działania, zdobywała 
nowe doświadczenia i umiejętności. 
Dzięki temu po ukończeniu studiów 
będzie na tyle elastyczna, aby wyko-
rzystać swój potencjał na wiele róż-
nych sposobów.
– A jakie są obecne trendy na ryn-
ku pracy? 

– Od wielu lat wśród tak zwanych 
„zawodów przyszłości” wymienia się 
między innymi te związane z nowo-
czesnymi technologiami. Nie oznacza 
to jednak tylko zawodów technicz-
nych, ponieważ nowe technologie, 
na przykład nowe media wymaga-
ją również umiejętności miękkich, 
kreatywności, projektowania, przy-
gotowywania ciekawych treści, ana-
lizy danych, zarządzania projektami. 
Tak więc również humaniści mają 

szansę sprawdzić się w tej dziedzinie. 
Niezależnie od wybranego kierunku 
kształcenia warto zdobywać kon-
kretne umiejętności, które wyma-
gane są w danej branży czy na danym 
stanowisku i nieustannie aktualizo-
wać posiadaną wiedzę. Informacji 
na temat innych trendów na ryn-
ku pracy można szukać np. na stro-
nach:http://zielonalinia.gov.pl/; 
http://www.obserwatorium.ma-
lopolska.pl/; http://www.manpo-
wergroup.pl/; http://www.rynek-
pracy.pl/; http://www.cogito.com.
pl; http://kariera.pracuj.pl/; http://
www.cedefop.europa.eu/ 
– Nowe technologie to jeden z trendów, 
drugi przywraca zawodówki do łask? 

– Kształcenie zawodowe zaczy-
na być wreszcie doceniane, po wie-
lu latach deprecjonowania jego war-
tości. Od 2012 roku trwa reforma 
systemu kształcenia zawodowego, 
która zmierza do podniesienia ja-
kości kształcenia zawodowego po-
przez między innymi ściślejsze po-
wiązanie tego kształcenia z rynkiem 
pracy. Poza tym jest coraz więk-
sza świadomość w społeczeństwie 
dotycząca kształcenia w ogóle: lu-
dzie zdają sobie sprawę, że czasa-
mi łatwiej o zatrudnienie dobremu 

fachowcowi niż absolwentowi wyż-
szej uczelni. Również wyniki badań 
dotyczące zapotrzebowania na pra-
cowników [raport firmy Manpo-
wer ”Niedobór talentów”, raport 
Komisji Europejskiej na temat za-
wodów trudno obsadzanych w UE 
i EOG, „Badanie zapotrzebowania 
na pracowników wśród małopol-
skich pracodawców” WUP w Kra-
kowie] – wskazują tzw. wykwalifi-
kowanych pracowników fizycznych, 
między innymi kucharzy, cieśli, hy-
draulików, jako grupę, na którą jest 
duży popyt, zarówno na rynku kra-
jowym, jak i europejskim. 
– Powiat nowosądecki ma trzeci naj-
wyższy poziom bezrobocia w Mało-
polsce. Kto najczęściej ma trudności 
ze znalezieniem pracy? Jaki jest w tym 
odsetek ludzi młodych, po studiach 
i z jakim wykształceniem?

– Końcem lutego w PUP dla PN 
było zarejestrowanych 4715 osób 
do 30. roku życia, w tym 2720 osób 
do 25. roku życia. Ogółem z wyż-
szym wykształceniem jest zareje-
strowanych 1580 osób, w tym osób 
do 30. roku życia – 1034. Wśród osób 
bezrobotnych z wyższym wykształ-
ceniem do 30. roku życia dominu-
ją absolwenci takich kierunków jak: 

pedagogika, ekonomia, zarządzanie, 
filologia, administracja, kierunki na-
uczycielskie (z wyłączeniem nauczy-
cieli praktycznej nauki zawodu). 
– Czy firmy składające ogłoszenia 
w PUP, znajdują pracowników dla sie-
bie bez problemu? Czy jednak wyma-
gania pracodawców nie odpowiada-
ją umiejętnościom zarejestrowanych 
bezrobotnych? 

– Wszystko zależy od stanowi-
ska, na które pracodawca poszukuje 
pracownika. W przypadku młodych 
osób największą barierą w podję-
ciu pracy jest wymagane przez pra-
codawcę doświadczenie zawodowe. 
Problemem bywa również znalezie-
nie osób z biegłą znajomością języków 
obcych – i to niekoniecznie języka 
angielskiego. Pracodawcy oczekują 
również często konkretnych upraw-
nień od osób ubiegających się o pracę. 
W wielu przypadkach PUP może uła-
twić kandydatom do pracy zdoby-
cie wymaganych przez pracodawcę 
uprawnień czy umiejętności np. po-
przez realizację szkoleń indywidual-
nych lub grupowych. 
– W Pani odczuciu szkolenia/kursy or-
ganizowane dla bezrobotnych przez 
PUP są adekwatne do potrzeb ryn-
ku pracy?

– PUP–y realizują zadania wyni-
kające z Ustawy o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy, 
zatem to ustawodawca szczegóło-
wo określił zakres i formę oferowa-
nego wsparcia. Poza tym wspar-
cie ze strony PUP jest uzależnione 
od ilości środków finansowych, jaki-
mi urząd dysponuje. Szkolenia reali-
zowane przez Powiatowy Urząd Pra-
cy dla Powiatu Nowosądeckiego mają 
charakter zarówno szkoleń indywi-
dualnych, jak i grupowych. Szkole-
nia indywidualne wynikają wprost 
z zapotrzebowania na rynku pracy, 
gdyż skierowanie osoby bezrobotnej 
na szkolenie indywidualne wiąże się 
z przedstawieniem deklaracji pra-
codawcy o gotowości zatrudnienia 
po zakończeniu kursu na stanowisku 
zgodnym z kierunkiem szkolenia lub 
oświadczeniem osoby bezrobotnej 
o uruchomieniu działalności gospo-
darczej o profilu zgodnym z odbywa-
nym szkoleniem. Plan szkoleń grupo-
wych powstaje w oparciu o analizę 
lokalnego rynku pracy pod kątem 
zapotrzebowania na określone za-
wody, specjalności i kwalifikacje oraz 
w oparciu o diagnozę potrzeb i ocze-
kiwań osób bezrobotnych. 

 Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ

   kierunku nie stanowi gwarancji zatrudnienia

Decyzja o wyborze zawodu wymaga poznania samego siebie, świata zawodów oraz sytuacji na rynku pracy

FO
T.

 S
PS
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Początek lat sześćdziesiątych, 
klimat popaździernikowej odwilży, 
poluzowana nieco cenzura. W tzw. 
„czarną serię” polskiego dokumen-
tu, podejmującą nie tylko propa-
gandowe, ale „ciemne” strony życia 
w PRL, wpisuje się filmowa „po-
wieść dokumentalna” pt. „Portret 
małego miasta”, nakręcony przez 
Władysława Ślesickiego. Zamysł 
jest prosty i spójny: przedstawić 
autentycznym, wrażliwym okiem 
obraz miasta od wczesnego ranka 
do zmierzchu. Komentator zza ka-
dru zapowiada: „W Nowym Sączu 
nie zdarzy się dziś nic, co mogłoby 
trafić na łamy gazet, nic, o czym 
mogłyby wspominać kroniki. Bę-
dzie to film o dniu powszednim”.

Dokument, pełen drobnych sy-
tuacji i nastrojów, powstał w okre-
sie wdrażania sławnego i przywo-
ływanego do dziś eksperymentu 
sądeckiego. W małym, zaniedba-
nym miasteczku, zaczyna się coś 
zmieniać: życie w centrum i sta-
rych dzielnicach na pozór jest jesz-
cze gnuśne i senne, ale pokazane 

są też place budów nowych osie-
dli (m.in. Łanów, nazwanych póź-
niej Przydworcowym), tętniąca 

gwarem i dwukierunkowym ru-
chem ulicznym Jagiellońska. Przed-
wojennym reliktem, niczym rana 
na ciele, jak zauważa sugestywny 
narrator, są zamieszkałe przez ko-
lejarską biedotę baraki w narożu 
ulic Kolejowej, Reja i Nawojowskiej 
(dziś w tym miejscu stoją wybudo-
wane przez prezesa Seweryna Le-
gutkę bloki spółdzielni „Semafor”).

Autorzy filmu sprzed ponad pół-
wiecza odwiedzili z kamerę m.in. 
ratusz, wieżę kościoła farnego, pie-
karnię w Rynku, zajezdnię PKS przy 
ul. Sienkiewicza, warsztaty kolejo-
we, cegielnię w Bielowicach, sły-
nąca z „płynnego owocu” i kiero-
wanych wtedy masowo na eksport 
owocowo–warzywnych frykasów 
„marmoladziarnię” w Dąbrów-
ce. Zarejestrowali dzieci biegną-
ce za starym listonoszem w rejonie 
ulic Żółkiewskiego i Limanowskie-
go, mleczarzy roznoszących kon-
wie z mlekiem, kolejarzy spieszą-
cych do pracy przez kładkę (służy 
do dziś!) nad torami kolejowymi, 

maluchy idące w gęsim szeregu 
z ogrodzonego betonowym par-
kanem żłobka kolejowego, gdzie 
dziś swoją siedzibę ma Zespół Szkół 
SPLOT, staruszkę zdejmującą kota 
z płotu, czy też malarza ze sztalu-
gami, chyba Adama Walczyńskie-
go, wielkiego oryginała i bywalca 
„Imperialu”, prekursora sądeckiej 
cyganerii artystycznej. 

Ekipa Ślesickiego sfilmowa-
ła zakamarki starówki, restaura-
cję „U Trembeckiej” (potem „Sty-
lową”), lodziarnię „Bajka” Jana 
Korala, kawiarnię zwaną potocz-
nie „Trupkiem” (bo posadowioną 
na miejscu dawnego cmentarza) 
koło dworca PKS i Domu Kultury 
Kolejarza, ekskluzywny wówczas 
coctail–bar na rogu ulic Lwow-
skiej i Sobieskiego. Utrwaliła wy-
gląd i aurę miasta sprzed jego roz-
budowy i modernizacji.

W sumie Ślesicki pozostawił nam 
starannie zrealizowany i świetnie 
zmontowany, cenny przyczynek 
do współczesnej, ale już odległej 

historii Nowego Sącza, choćby 
z tego powodu, że nie zobaczy-
my już w Rynku konnych furma-
nek i taksówek–warszaw (wyparł 
ich postęp cywilizacyjny), masze-
rujących koło Kapliczki Szwedz-
kiej wopistów w pelerynach (tych 
akurat wygoniły z miasta rządy 
premiera Tuska) i autobusów PKS, 
przewoźnika, który w szczyto-
wym okresie zatrudniał 1,1 tys. 
pracowników i przewoził rocznie 
11 mln pasażerów, a kilka tygodni 
temu, przy biernej postawie „gra-
barzy” z Urzędu Marszałkowskie-
go, dokonał żywota po 65–letniej 
działalności.

Gdyby nie Ślesicki, nie zobaczy-
libyśmy „ruchomych” (nie tylko 
na archiwalnych zdjęciach) posta-
ci sądeckiej władzy m.in.: towarzy-
szy Witolda Adamuszka, Kazimierza 
Węglarskiego, Ryszarda Wolnego, 
Henryka Miziantego, architek-
ta Zenona Remiego, animatorów 
z Teatru Robotniczego im. Bolesła-
wa Barbackiego, „króla turystów” 
(ślusarza kolejowego) Leona Szwe-
nika ps. „Wujek” w kapeluszu, 
w którym miał wpiętą niezliczoną 
ilość odznak turystycznych. 

Można też rozpoznać innych 
mieszkańców, znajomych naszych 
rodziców i dziadków, pracujących 
w przedstawianych zakładach i epi-
zodach kawiarniano–ulicznych. 
Ciekawe, kim jest (była?) pięk-
na kobieta z małą dziewczynką 
w oknie w którejś z kamienic przy 
Jagiellońskiej (a może w Rynku?).

JERZY LEŚNIAK

REKLAMA

REKLAMA

Równie  i Pa stwo mo ecie przyczyni  si  do  
przywracania normalno ci w ich ycie przekazuj c swój

 1% na rzecz Stowarzyszenia.
W zeznaniu podatkowym wystarczy wpisa  KRS: 0000016044.
Wszystkim, którzy nam zaufali – dzi kujemy z ca ego serca.

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjació  Dzieci Niepe nosprawnych 
„NADZIEJA”  w Nowym S czu wnosi rado  w ycie  i nadziej  

na popraw  zdrowia  dzieci i m odzie y niepe nosprawnej. 

Nowy S cz 
ul. Freislera 10, 

www.nadzieja.sacz.pl

Filmoteka sądecka (4)
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Portret małego miasta

X„Portret małego miasta” (1961), 
9 min., reż. Władysław Ślesic-
ki, zdjęcia Leszek Krzyżański, 
montaż Lidia Zonn, dźwięk Je-
rzy Szawłowski, Hanna Ciecier-
ska, narrator Włodzimierz Kmie-
cik, kierownik produkcji Jerzy 
Dorożyński; Wytwórnia Filmów 
Dokumentalnych.
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1.
Jak informuje jeden z branżo-

wych portali, zapowiada się kolej-
na wielka rewolucja w mediach. 
Słynna amerykańska agencja pra-
sowa Associated Press zapowie-
działa wprowadzenie do użytku 
programu komputerowego, któ-
ry bez udziału dziennikarza będzie 
pisał relacje z wydarzeń sporto-
wych. Ponoć powstał już specjal-
ny algorytm, który nie potrzebuje 
pomocy człowieka, by przygoto-
wać relację z meczu np. bejsbola. 
Oni tam jeszcze nie zaczęli grać, a ja 
już poczułem się jakbym dostał ki-
jem bejsbolowym w czaszkę. Zwa-
riowali? Pewnie tak, ale mam dla 
amerykańskich wynalazców złą 
wiadomość – nie będą pierwsi, któ-
rzy stworzą materiał prasowy bez 
udziału ludzkiego umysłu! Pierw-
si byli Polacy i to na dodatek w No-
wym Sączu. Problem w tym, że sła-
bo promowaliśmy to odkrycie, więc 
świat o nim mógł nie usłyszeć. Mało 
tego, nasi wynalazcy – w przeci-
wieństwie do amerykańskich – nie 
wydawali na ten rewolucyjny pro-
jekt ani złotówki, nie mówiąc na-
wet o milionach dolarów, jakie 
właśnie wyrzuca w błoto Associa-
ted Press. Nieważne. Najważniejsze, 
że to nad Dunajcem i Kamienicą na-
pisano pierwsze w historii teksty 
bez udziału człowieka. To znaczy 
człowiek być może coś tam maj-
strował przy ich poczęciu, siedział 
przy biurku, dotykał klawiatury, 
ale rozum ludzki to już z całą pew-
nością nie brał w tym udziału. Cał-
kiem niedawno wyrzuciłem na ma-
kulaturę osobisty zbiór numerów 
pewnej gazety, gdzie aż roiło się 
od tekstów, w których mózg isto-
ty myślącej nie maczał palców, więc 
musiała je pisać maszyna. Isto-
ta rozumna nie jest bowiem w sta-
nie pisać rzeczy, po przeczytaniu 
których najlepiej połknąć odbez-
pieczony granat. Ze wstydu. Teraz 
żałuję, że nie zachowałem tego bez-
cennego zbioru (ale na pewno oca-
liła tę twórczość jakaś biblioteka!), 
bo mógłbym wysłać to do Ameryki, 
żeby pyszałki z Associated Press nie 
myśleli sobie, że tylko oni potrafią 
pisać teksty bez udziału autora. Je-
dyna różnica pomiędzy Ameryką 
a Nowym Sączem jest taka, że u nas 
za pisanie bzdur płacimy wszyscy 
z publicznych pieniędzy, a Amery-
kanie wydają na to własne, ciężko 
zarobione dolary.

2.
Z innych sensacyjnych wiado-

mości. Pragnę uprzejmie poinfor-
mować, że jeśli dzisiaj jest czwar-
tek, to trenerem piłkarzy Sandecji 

jest Dariusz Wójtowicz. General-
nie na stadionie przy Kilińskiego 
nad bramą powinna znaleźć się ta-
blica z wymienialną tekturką in-
formująca, kto dzisiaj jest trenerem 
piłkarzy. Jest takie mocno wypło-
wiałe powiedzenie, że od samego 
mieszania herbata nie będzie słod-
sza. Podobnie z wynikami Sande-
cji – od samego mieszania w tre-
nerach biało–czarni nie wygrają 
Ligi Mistrzów. Mówi się, że Nowy 
Sącz jest miastem w kotlinie słabo 
wietrzonym, a jednak w ciągu kil-
ku ostatnich lat wiatr historii wy-
wiał stąd tylu trenerów, że palców 
u rąk może braknąć, żeby ich zli-
czyć. Przetrwać sezon w Sande-
cji to dla szkoleniowca duża sztu-
ka. Wójtowicz jest tu już drugi raz, 
podobnie było z Moskalem i Arasz-
kiewiczem, o innych nawet nie 
wspominam, bo gazeta nie jest 
z gumy. Gdybym miał zdiagnozo-
wać sytuację, to chyba jednak nie 
w trenerach tkwi problem tego 
klubu. Sandecja wygląda dziś jak 
objazdowy cyrk, do którego na go-
ścinne występy może się załapać 
każdy, kto napisze w CV, że potra-
fi żonglować piłką przez pięć mi-
nut. Gdybym był kibicem Sandecji, 
to powiedziałbym to jasno do lu-
stra: na Kilińskiego oprócz biało–
czarnych koszulek (i redaktora Da-
niela Weimera) nie zostało już nic, 
co wiązałoby się z tradycją tego 
klubu. Te nieustanne przeciągi wy-
stawiają Sandecję na śmieszność, 
więc kto chce, niech się śmieje.

3.
A co z Grzegorzem Doboszem? 

Dobosz z kolei, wystawiając się 
na strzały anonimowych snajpe-
rów zachował się jak rekrut, a nie 
jak stare, doświadczone wojsko. 
Problem powołania pełnomocni-
ka prezydenta do spraw inwesty-
cji najtrafniej chyba ujął mój ko-
lega Jerzy Wideł, mówiąc wprost 
do kamery, że Ryszard Nowak, 
próbując pokazać swoją niezależ-
ność od partyjnego układu i per-
sonalnych nacisków PiS, konse-
kwentnie buduje własny układ, 
w który Dobosz idealnie się wpi-
suje. Powszechna frustracja i zdzi-
wienie, jakie przetoczyły się przez 
Nowy Sącz po ogłoszeniu wyników 
konkursu na to stanowisko dzi-
wić nie mogą. W kampanii wybor-
czej kilka miesięcy temu Nowak 
powiedział, że m.in. o to walczy-
ła „Solidarność”, by młodzi mogli 
bez przeszkód wyjeżdżać za grani-
cę, np. szukając tam pracy. Pięk-
nie, ale czy ta sama „Solidarność” 
walczyła również o to, by do waż-
nych stołków magistrackich przy-
spawani byli jedni i ci sami ludzie? 
W świat poszedł kolejny sygnał 
– wyjeżdżajcie stąd, nie ma tu dla 
was miejsca, nawet gdybyście wy-
machiwali przed ratuszem nie 
wiadomo jak mocnymi papiera-
mi mówiącymi, że posiadacie wy-
kształcenie i kompetencje. Zaufani 
ludzie zrobią to lepiej. Niezaufani 
na zmywak.

Bardzo jednostronny 
przegląd prasy

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej G dy już „Ida” wygrała Osca-

ra, nie tylko okazało się po raz 
kolejny, że sukces ma wie-

lu ojców, lecz także matek, ciotek, 
wujków, w cholerę rodzeństwa i kupę 
znajomych z podstawówki. W dodat-
ku cały ten tłum im głośniej gadał, tym 
większe głupoty. Pani ministra kultu-
ry, Małgorzata Omilanowska, całkiem 
trafnie, choć niechcący skomentowa-
ła: „Wszyscy szalejemy z radości”. Za-
miast jednak potraktować owo spo-
strzeżenie jako diagnozę i wycofać się 
w miejsce, gdzie by można ze wskaza-
nego szaleństwa ochłonąć, postanowiła 
brnąć w nie jeszcze głębiej, bo przecież 
radość ci wszystko wybaczy.

Pani ministra wyznała więc w licz-
bie mnogiej – a że nie doprecyzowa-
ła w imieniu kogo dokładnie się wypo-
wiada, to zakładam, że był to po prostu 
pluralis maiestatis – iż to „największy 
sukces polskiego kina, jaki mogliśmy so-
bie wyobrazić” i „zasługuje na wszyst-
kie możliwe nagrody świata”. Dodała 
również: „Jeszcze za sto lat uczniowie 
szkół filmowych będą się uczyć, jak 
kręcić sceny odchodzenia człowieka 
z tego świata w oparciu o scenę z fil-
mu Pawlikowskiego. Ta scena to abso-
lutne mistrzostwo świata w pokazaniu, 
że śmierć jest częścią życia”.

Pani ministro, każda sztuka polega 
na tym, żeby zrobić coś lepiej, ładniej, 

oryginalniej, bardziej poruszająco, niż 
dotychczasowi twórcy. Zatem nauczy-
ciele mogą studentom „Idę” pokazy-
wać po to, żeby ją znali, a znając nie 
kopiowali ani nie naśladowali, bo mo-
gliby się narazić na słuszne oskarżenia 
o wtórność. I to dopiero będzie kom-
plement! Jeśli natomiast jest praw-
dą, że panu Pawlikowskiemu udało 
się pokazać, że „śmierć jest częścią ży-
cia”, to zgadzam się, że film „zasługuje 
na wszystkie możliwe nagrody świata”, 
włącznie z nagrodą Nobla w dziedzinie 
medycyny i biologii.

Różnej maści filmowcy z kraju nad 
Wisłą, rozochoceni tak gorącą posta-
wą pani ministry, wyobrazili sobie za-
pewne, że atmosfera udziela się urzęd-
nikom wszystkich szczebli, bo zaczęli 
coraz śmielej przebąkiwać o pienią-
dzach. Ściślej: o jeszcze większych pie-
niądzach. Dziesiątki milionów przecież 
już rok rocznie z Polskiego Instytutu 
Sztuki Filmowej dostają. Skoro więc, 
powiadają, dzięki tym milionom stali-
śmy się wreszcie kinematograficznym 
potentatem na skalę światową, to czas, 
by zwiększyć subwencje, abyśmy mo-
gli tę pozycję w sposób niekwestiono-
wany utrzymać. A może nawet jesz-
cze poprawić.

Przypomina to sytuację z Gierkow-
skiego PRL–u, gdy to jednego roku Pol-
ska pod względem wydobycia węgla 
kamiennego zdobyła czwartą pozycję 
na świecie. Sukces został przez ówcze-
sną propagandę odtrąbiony do granic 
możliwości, włącznie z „odkryciem”, 
że Rzeczpospolita Ludowa wdarła się 
przebojem do dziesiątki najpotężniej-
szych gospodarczo krajów świata. 
Pierwsze miejsce piastował, oczywi-
ście, Związek Radziecki, drugie Stany 
Zjednoczone, siódme Japonia, ósme 

zaś my. To pewnie dlatego później panu 
Wałęsie marzyła się „druga Japonia”, 
bo wspominał czasy, gdy byliśmy tak 
blisko (sic!)…

A wszystko przez to, że górnic-
two dostało u nas tak niebotyczne 
– z zagranicznych pożyczek rzecz ja-
sna – dotacje, iż nie dało się tego wę-
gla nie wydobywać. Tylko po co, skoro 
następnie nikt go nie potrafił z zyskiem 
sprzedać? Inwestowane na szybko, 
państwowe pieniądze poszły albo 
w przestarzałe technologie, albo nad-
mierną ilość sprzętu, albo na za wy-
sokie pensje i dopłaty do wszystkiego, 
co jakkolwiek wiązało się z kopal-
niami, albo wreszcie do prywatnych 
kieszeni komunistycznych kacyków. 
I tak się ten nasz sen o potędze ciągnie 
do dziś. Czarnego złota ci u nas dosta-
tek, ale póki państwo będzie się w jego 
wydobycie mieszać i swoje ochron-
ne parasole nad tym biznesem roz-
taczać, póty normalnego złota z nie-
go nie ujrzymy.

Jeżeli więc dziś ktokolwiek chce po-
móc polskim filmowcom, powinien 
postulować i walczyć nie o zwiększe-
nie, a właśnie zmniejszenie subwencji 
państwowych, aż do ich całkowitego 
zaniku. Kiedy się skończy „wspól-
na kasa” do podziału, upadną układy 
i układziki, a zacznie się wreszcie uczci-
wa konkurencja. Pojedynek na talen-
ty, wiarę we własne dzieło, inteligent-
ne pozyskiwanie inwestorów i twórczą 
wytrwałość.

Dokładnie tak, bez wsparcia mi-
nisterstw i państwowych instytu-
cji o wzniośle brzmiących nazwach, 
funkcjonuje dziś w Polsce rynek pro-
dukcji gier komputerowych […] 

Cały felieton przeczytasz na 
wMediach.pl 

O d ewidentnie „sfałszowa-
nych” wyborów samorządo-
wych na Sądecczyźnie, które, 

trzeba trafu, wygrało Prawo i Sprawie-
dliwość, minęło 100 dni. PiS rządzi nie-
podzielnie magistratem i starostwem 
powiatowym. Zatem wypadałoby do-
konać pewnego bilansu. W innych 
gminach, miastach kreśli się plany in-
westycyjne, projekty prospołeczne, 
edukacyjne, ale nie w sądeckim grajdo-
le. Tutaj trwa rozprawa z przeszłością, 
niekiedy zamierzchłą, a cechują w tym 
prominentni działacze PiS.

Przyczyną tego wzmożenia rozli-
czeniowego bez patrzenia w przyszłość 
było nadanie (pośmiertne) honorowego 
obywatelstwa Nowego Sącza śp. Józe-
fowi Oleksemu. Przyznano je (klękaj-
cie narody) większościowymi głosami 
radnych PiS. Radna z klubu PiS Ma-
ria Piprek, sprzeciwiając się propozy-
cji, stwierdziła, że śp. Józef Oleksy był 
członkiem i funkcjonariuszem organi-
zacji przestępczej (czytaj PZPR). Mnie-
mamy, że pani radna w swoim życiu 
i działalności w Grodzkiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej nigdy nie miała żadnej 
styczności z „przestępcami”. A propos, 
czy w przypadku radnej Piprek nie ma 
konfliktu interesów, wszak jest przed-
stawicielką władz miasta. Zasiada też 
w Radzie Nadzorczej i Grupie Człon-
kowskiej GSM. Ratusz i GSM często 
wchodzą ze sobą w konflikty prawne, 
w tym sądowe. Czyich interesów wte-
dy broni pani radna?

Casus śp. Józefa Oleksego i przede 
wszystkim powołanie przez prezy-
denta Ryszarda Nowaka jako swojego 
pełnomocnika ds. inwestycji Grzego-
rza Dobosza zapłodnił intelektualnie 
senatora Stanisława Koguta i kuriera 
z Warszawy posła Piotra Naimskiego. 
Emerytowany pułkownik Wojska Pol-
skiego Dobosz przyznał się publicznie 
do współpracy z Wojskowymi Służ-
bami Informacyjnymi, co nie powin-
no dziwić wszak pracował w Wojsko-
wej Komendzie Uzupełnień. To jednak 
nie powstrzymało senatora Stanisława 
Koguta przed następującym komenta-
rzem, który podchwyciły krajowe me-
dia „To jeden z największych skandali 
ostatniego 10–lecia. Zastanawiam się, 
czy Nowego Sącza nie opętał jakiś dia-
beł lub układ służb. Zaczynam tego nie 
rozumieć”. Koniec cytatu. A przecież 
przed paroma laty sam prezes PiS Jaro-
sław Kaczyński powiedział o Oleksym, 
że jest zdolnym lewicowym politykiem 

średniego pokolenia. A ponad 100 dni 
temu prezes Jarosław Polskę Zbaw oso-
biście wychwalał i komplementował 
kandydata PiS na prezydenta miasta 
Ryszarda Nowaka. Czy Nowak nie ma 
teraz prawa dobrać sobie współpra-
cownika, jakiego chce, chociaż Dobosz 
ma wykształcenie stricte wojskowe 
i dużą wiedzę na temat działania samo-
rządu lokalnego?

Tak to wysocy rangą politycy PiS 
podsumowali 100 dni nowych władz 
miasta. Ba, senator sięgnął pamięcią 
do 10–lecia. A czemuż by nie do 25–
lecia, ba, do zakończenia II wojny 
światowej?

W tej żenującej dyskusji nie ma 
mowy o przyszłości miasta, regionu. 
Nie rozmyśla się, jak rozwiązywać naj-
pilniejsze potrzeby mieszkańców (fa-
talny stan środowiska, brak dostęp-
ności komunikacyjnej, budowa ulic, 
chodników),  a jedynie bezrefleksyjnie 
rozlicza się przeszłość. Czyżby nota-
ble PiS nie wiedzieli choćby w zeszłym 
roku o pomysłach niektórych radnych 
miejskich dotyczących nadania hono-
rowych obywatelstw grodu nad Du-
najcem. Jak to nazwać, że dopiero te-
raz uderzają w dzwony lamentacyjne. 
W wielkim poście wypadałoby mieć 
więcej skruchy i pokory. Zresztą nie 
tylko w tym okresie. Diabeł ich opętał? 
Zapomnieli uczęszczać na gorzkie żale?

O prawdziwej naturze filmowej stop–klatki

100 „diabelskich” dni

Fabian Błaszkiewicz
wMediach.pl

Jerzy Wideł
Z kapelusza
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Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Szczegóły u sprzedawców.

NOWY SĄCZ / ul. Dojazdowa 20
tel. 18 444 11 44 • pon-pt: 10-19, sob: 10-15

„Sony”, „BRAVIA” są zastrzeżonymi znakami handlowymi Sony Corporation.   
Informacje zawarte w reklamie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 K.C.  Sony Centre zastrzega sobie prawo  
do zmian cen podanych w reklamie. Sony Centre zastrzega sobie możliwość błędów w składzie i druku reklamy. 

Więcej hitów cenowych znajdziesz w Sony Centre: sony.pl/SonyCentre

Innowacyjne wzornictwo,  
kinowy obraz i dźwięk

System głośników Long Duct Speaker

Wedge – forma idealna dla dźwięku

Procesor X-Reality Pro 

W855 60” 6 999 zł 5 999  zł–1000 zł

HIT CENOWY!

REKLAMA
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PASJA.  Na co dzień można ją spo-
tkać w aptece. Klienci nawet się 
nie domyślają, że 24–letnia far-
maceutka po pracy szaleje za kie-
rownicą. ANNA WOJEWODA z Tylicza 
jest już drugą wicemistrzynią Pol-
ski w wyścigach górskich, a w tym 
roku zamierza powalczyć o wyższe 
lokaty. Na razie sen z powiek spę-
dza jej budżet potrzebny do star-
tu. Jeśli się uda, na trasie zoba-
czymy ją w maju. – Chcieć to móc 
– mówi w rozmowie z nami zawod-
niczka, która jazdę zaczęła od... 
dachowania. 

– Pamiętasz chwilę, gdy pierwszy raz 
siadłaś za kierownicą?

– Pierwszego razu dokładnie 
nie, ale pamiętam, że kiedy by-
łam mała tato brał mnie na kola-
na (bo nie dosięgałam do pedałów) 
i pozwalał mi kręcić kierownicą. 
Miałam wtedy 7 może 8 lat.
– Już wtedy Ci się podobało siedzenie 
za kółkiem?

– Oczywiście! Kręcenie kie-
rownicą to zawsze była dla mnie 
frajda. Kiedy trochę podrosłam 
jeździłam po okolicznych par-
kingach i bocznych dróżkach. 
W pewnym momencie wręcz za-
częłam prosić tatę o więcej moż-
liwości siadania za kółkiem. Za cel 
postawiłam sobie zrobić prawo 
jazdy jak najszybciej się da. I tak 
dzień po 18. urodzinach byłam 
już po zdanym egzaminie. Miesiąc 
po zrobieniu prawka wystartowa-
łam w amatorskim rajdzie.
– I tak się zaczęła Twoja przygoda 
z rajdami?

– To był mój pierwszy start. 
Zakończony na pierwszej pró-
bie... dachowaniem. Ale na rajdy 

jeździłam dużo wcześniej jako ki-
bic. W sumie trzy lata przed zro-
bieniem prawa jazdy postanowi-
łam sobie, że muszę przynajmniej 
raz spróbować swoich sił w spo-
rcie motorowym.
– I nawet dachowanie Cię nie 
zniechęciło?

– Raczej zniechęciło moich ro-
dziców, którzy byli przeciwko 
dalszym startom. Ja na początku 
byłam przerażona, że zniszczyłam 
samochód, bo to był ukochany sa-
mochód dziadka. Zresztą, w każ-
dym sporcie zdarzają się wypad-
ki. Raczej podeszłam do tego w ten 

sposób: Wiem, jak to jest dacho-
wać, i muszę robić wszystko, by 
więcej nie popełnić tego błędu. 
– Udało się? 

– Dachowania już nie było...
– A zdarzyły się inne ekstremalne 
sytuacje?

– Na wyścigach często zda-
rzają się mniej lub bardziej eks-
tremalne sytuacje. W ubiegłym 
sezonie, na wyścigu w Siennej, 
w połowie sezonu poczułam się 
zbyt pewnie. Weszłam w zakręt 
zbyt wcześnie i uszkodziłam tył 
samochodu, uderzając o betono-
wą barierę.

– Jak udało Ci się przekonać ro-
dziców do tego, żeby móc znów 
wystartować?

– Pokazałam, jak bardzo mi 
na tym zależy. W wakacje zrobiłam 
licencję i tak naprawdę o pierw-
szym wyścigu w mistrzostwach 
Polski poinformowałam rodziców 
tuż przed samym startem. Musieli 
to przyjąć do wiadomości.
– Kto dba o stronę techniczną Two-
jego samochodu ?

– Samochód w zeszłym sezo-
nie udostępniał mi kierowca raj-
dowy Radek Pogan. On zajmował 

się przygotowaniem samochodu, 
przekazywał swoje doświadcze-
nie, uczył mnie sportowej jazdy. 
Dodatkowo na każdy wyścig jeź-
dziło z nami dwóch mechaników.
– To droga zabawa? 

– Żeby wystartować takim sa-
mochodem, jakim jeździłam w ze-
szłym roku, to jest koszt około 5 
tysięcy złotych za jedną rundę.
– Jaki jest największy sukces w tym 
sporcie, który chciałabyś osiągnąć?

– Chyba największym sukce-
sem byłoby znalezienie budże-
tu i możliwość wystartowania we 
wszystkich rundach. W zeszłym 

roku udało mi się wyjeździć tytuł 
II wicemistrza Polski w swojej kla-
sie. W tym roku chciałabym spró-
bować powalczyć o wyższe lokaty.
– Gdzie przygotowujesz się 
do wyścigów?

–Przed każdym wyścigiem 
przejeżdżam trasę kilkakrotnie. 
Natomiast między wyścigami tre-
nuję na lotnisku w okolicach Czę-
stochowy. Niestety w naszej oko-
licy brakuje torów do tego typu 
treningów.
– Płeć pomaga czy przeszkadza 
na trasie wyścigu? Kobiety chyba 
nie mają licznej reprezentacji w tym 
sporcie?

– Można powiedzieć, że ko-
biet jest bardzo mało. W wy-
ścigach górskich jesteśmy tyl-
ko dwie. W czasie wyścigu to nie 
ma znaczenia, bo jesteśmy klasy-
fikowane razem z mężczyznami. 
Wszyscy znamy się dosyć dobrze, 
bo w czasie wyścigu jest wiele 
okazji do rozmowy, a relacje mię-
dzy zawodnikami są zgodne z du-
chem fair play. Zazwyczaj wręcz 
można liczyć na pomoc innych za-
wodników w przypadku awarii. 
Chyba mężczyźni przyzwyczaili 
się do naszej obecności i wydaje 
mi się, że traktują nas jak rów-
nych konkurentów. Nie ma po-
działu kobieta – mężczyzna. Ale 
muszę przyznać, że jesteśmy bar-
dzo pozytywnie odbierane przez 
kibiców.
 – Co jest najlepszego w tym sporcie?

– Można poczuć granicę swo-
jego strachu. Do tego trzeba być 
precyzyjnym i skoncentrowanym 
w stu procentach, bo w tym spo-
rcie błędy mogą dużo kosztować....

Rozmawiała KRYSTYNA PASEK

REKLAMA

Poczuć granicę strachu

Miesiąc po zrobieniu prawa jazdy wystartowała w amatorskim rajdzie...

W wyścigach górskich 
Anna Wojewoda jest 
jedną z dwóch kobiet. 
Klasyfikowane są więc 
razem z mężczyznami.
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Byłeś świadkiem 
interesującego 

zdarzenia? Masz 
dobre czy złe 
informacje, 

o których powinni 
dowiedzieć się 
wszyscy? Zgłoś 

nam temat. 

REDAKCYJNY 
DYŻUR 

Tel. 18 544 64 41 
lub 785 340 411

E–mail: 

redakcja@dts24.pl
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P R O M O C J A 
OKNA 7 KOMOROWE 
OOKNNAA 77 KOOMOOROOOWWE 

W  C E N I E W  C EE N II E 
5 KOMOROWYCH 5 KKKOMMORROWWYCCCH 

TYLKO U NASTTTYLKKO U NNASSS

OKNA DRZWI BRAMYOKNA DRZWI BRAMY
PRIME PRESTIGE

•  potrójny system uszczelnienia z uszczelką środkową idealnie chroni przed wilgocią i chłodem 

P R  O  M  O  C  J  E

www. tomexokna .p l 

2500x2100 kolor złoty dąb, orzech 
z automatem. 
2490 zł brutto VAT 8% 
z montażem

Paszyn 478
tel. 18 440 20 14, 
e-mail: biuro@tomexokna.pl

Nowy Sącz
ul. Zielona 45, tel: 018 444 11 27, 
e-mail: zielona@tomexokna.pl
ul. Jagiellońska 57, tel: 018 444 11 01, 
e-mail: jagiellonska@tomexokna.pl

Nowy Targ
ul. Kolejowa 59, 
tel. 18 264 88 59, 
e-mail: nowytarg@tomexokna.pl

Tarnów
ul. Krakowska 131, 
tel. 014 627 26 32, 
e-mail: tarnow@tomexokna.pl

Limanowa
ul. Kopernika 14, 
tel: 018 330 11 67, 
e-mail: limanowa@tomexokna.pl

Jasło
ul. Kościuszki 44, 
tel: 013 445 23 29, 
e-mail: jaslo@tomexokna.pl

Krosno
ul. Liniarska 10, tel: 013 432 39 45, 
e-mail: krosno@tomexokna.pl
Gorlice
ul. Biecka 40, tel/fax: 018 354 69 11, 
e-mail: gorlice@tomexokna.pl
Szafl ary
ul. Zakopiańska 18, tel: 018 275 40 64, 
e-mail: szafl ary@tomexokna.pl

z  tym KUPONEM –  20% RABATU NA PRODUKTY Z FIRMY PORTA KOLEKCJA PASSIVE

•  listwa podparapetowa pięciokomorowa

•  barwiona w masie ścianka profi lu w okleinach zewnętrznych to estetyka i trwałość na długie lata 

•  głębokość zabudowy 93 mm, to najszerszy system z dostępnych na rynku 
o współczynniku izolacyjności Uw=0,78W/m2K 

•  Ciepła ramka SWISSPACER w wersji HS

•  Pakiet 3-szybowy w współczynniku U=0,5W2mK

•  Cienki zgrzew

Charakterystyka
•  7 komorowy profi l klasy A z wysokogatunkowego, bezołowiowego PVC, zapewnia 

najlepszą izolacją termiczną i akustyczną oraz bezpieczeństwo użytkowania 

•  doskonałe parametry termiczne o charakterystyce 
odpowiadającej wymogom budownictwa pasywnego 

•  dostępny w 19 standardowych kolorach

REKLAMA
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HOKEJ.  Wszystko wskazuje na to, 
że zawodników 1928 KTH Kryni-
ca zobaczymy w przyszłym sezo-
nie na najwyższym poziomie roz-
grywek hokejowych. Po drobnych 
nieporozumieniach na linii Pol-
ski Związek Hokeja na Lodzie a Klub 
decyzją Prezydium Zarządu PZHL 
w dnia 23 lutego – 1928 KTH Kry-
nica otrzymało ponowną moż-
liwość występów w hokejowej 
ekstraklasie. 

Decyzja PZHL jest spowodowana 
uregulowaniem należności za tzw. 
„podwyższone wpisowe”, co zna-
czy że klub po spełnieniu wszyst-
kich dodatkowych wymogów 
licencyjnych oraz po skompleto-
waniu budżetu może ponownie 
rozpocząć występy w ekstrakla-
sie w sezonie 2015/2016. 

Przypomnijmy tylko, że po fia-
sku i ostatecznym rozpadzie w li-
stopadzie 2013 roku projektu 
krynickiego hokejowego dream–
teamu, kiedy pod Górę Parkową 
sprowadzono znakomitych ro-
syjskich trenerów i najlepszych 
polskich zawodników, KTH sta-
rało się jednak o tzw. dziką kar-
tę na występy w ekstraklasie, 
bo taką możliwość dawały nowe 
zasady organizacji rozgrywek li-
gowych w Polsce. Wpłaciło pierw-
szą ratę wpisowego (50 tys. zł), ale 
ostatecznie klub nie dostał licen-
cji na występy w PHL. 

– Sprawa cały czas się toczy-
ła i była postawiona na ostrzu 
noża – mówi prezes 1928 KTH 
Krynica Daniel Kaszowski. – Te-
raz związek dał zielone świa-
tło. Mamy uregulowane sprawy 
składek do ZUS, sprawy z Urzę-
dem Skarbowym, więc z licen-
cją nie powinno być problemu. 
Taka dzika karta dawała pra-
wo do występów w ekstraklasie 
przez trzy lata, więc my mogli-
byśmy występować teoretycznie 
jeszcze przez dwa.

Nie od dziś problemem pol-
skiego hokeja są pieniądze, a ra-
czej ich brak. Sponsorzy, choć nie 
wiedzieć czemu, bo to sport wido-
wiskowy i dynamiczny, do hokeja 

na lodzie się nie garną. Dlatego 
zarząd klubu rozmawia z różny-
mi firmami. Szuka sponsora ty-
tularnego i jeszcze dwóch–trzech 
mniejszych. 

– Bez tego fundamentu, bez 
tej bazy o profesjonalnym ho-
keju, czy w ogóle o profesjo-
nalnym sporcie, nie ma mowy. 
Ta koncepcja skupienia niemal 
całej kadry w jednym klubie 
miała sens. Były wyniki. Gdy-
by ten zespół popracował przez 
dwa–trzy lata sukcesy na are-
nie międzynarodowej musiałyby 

przyjść. Sukcesy kadry zawsze 
ciągną dyscyplinę do przodu. 
Tak stałoby się z hokejem – Da-
niel Kaszowski nie ma co do tego 
żadnych wątpliwości. – Roz-
mawiałem na ten temat z Wia-
czesławem Bykowem i Igorem 
Zacharkinem – wspomina da-
lej. – Awans do hokejowej eli-
ty i pozostanie tam na kilka lat, 
a w związku z tym walka o mi-
strzostwo świata – to wszystko 
przełożyłoby się na zaintereso-
wanie hokejem. Tak jak za sukce-
sami siatkarek i siatkarzy poszli 

sponsorzy i olbrzymie pieniądze. 
Polska jest głodna takich sukce-
sów. Młodzi muszą mieć idoli, by 
garnąć się do tego sportu. Same 
kluby ich nie wykreują. Tak więc 
są dwa równorzędne warunki, 
które nie mogą w zasadzie ist-
nieć bez siebie – sukces repre-
zentacji i szkolenie młodzieży, 
tworzenie naturalnego zaplecza.

Roczny budżet siatkarek Mu-
szynianki pięć lat temu przekraczał 
5 mln złotych. KTH wystarczyło-
by 2,5 mln rocznie, by poważnie 
liczyć się w walce o tytuł mistrza 
Polski, a może nawet go zdobyć. 
Prezesowi Kaszowskiemu marzy 
się pełna hala w Krynicy i widowi-
ska na najwyższym poziomie. Nie 
obiecuje, że 1928 KTH będzie mieć 
dziesięciomilionowy budżet, ale 
chce, by region żył hokejem, chce 

sprowadzić reprezentantów Pol-
ski. Ta droga, którą próbowano już 
iść nie jest zamknięta. Dobre wi-
dowisko hokejowe to coś fajnego, 
na co region zasługuje i coś co jest 
łakomym kąskiem dla sponsora. 
Klient chce płacić tylko za odpo-
wiedni produkt. 

– Dlatego walczymy dalej. 
Szkoda byłoby zmarnować dwa 
lata ciężkiej pracy – mówi prezes.

(BOG)

REKLAMA

1928 KTH wróci do ekstraklasy?
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International 
Hockey Camp

W tym roku w lipcu rusza druga 
edycja International Hockey Camp, 
czyli jedynego takiego obozu 
szkoleniowego w Polsce. Zajęcia 
tak jak w ubiegłym roku prowa-
dzone będą przez światowej klasy 
profesjonalnych trenerów z Rosji 
na lodowisku w Krynicy. Skiero-
wane są one do wszystkich, którzy 
chcą podnosić swoje umiejętności 
oraz pogłębiać hokejowe rzemio-
sło. Unikalna szkoła przeznaczo-
na jest dla roczników: 1999/00, 
2001/02, 2003/04, 2005/06, 
a we wszystkich tych katego-
riach zarezerwowano po 30 miejsc 
dla zawodników z pola oraz 6 dla 
bramkarzy. International Hockey 
Camp 2014 odbędzie się w dwóch 
terminach: od 20 do 26 lipca oraz 
od 26 lipca do 2 sierpnia. A pro-
wadzić go będą: Wiaczesław By-
kow – trener konsultant, Igor Za-
charkin – trener główny, Andriej 
Parfionow – trener specjalista, Ki-
rill Korenkov – trener bramkarzy. 
Pod okiem rosyjskich szkoleniow-
ców szkolili się hokeiści z: Białoru-
si, Finlandii, Litwy, Polski, Szwecji, 
Rosji, Ukrainy. To pierwsza tego 
typu inicjatywa w Polsce. W cam-
pie prócz znakomitych rosyjskich 
trenerów wezmą udział zawodni-
cy z najlepszych klubów rosyjskich 
i europejskich lig. 

(BOG)

Przed 65 laty, 27 lutego 1950 r. drużyna Krynickiego Towarzystwa Ho-
kejowego po raz pierwszy i jedyny w swojej historii zdobyła tytuł Mistrza 
Polski. Trzeciego dnia mistrzostw w zawodach mających wyłonić zwy-
cięzcę turnieju spotkały się dwa, dotąd niepokonane zespoły, KTH Kryni-
ca i Górnika Janów. Pierwsza tercja zakończyła się przy stanie 1:1, po ko-
lejnej Ślązacy prowadzili już 4:1. Kiedy przy wyniku 5–2 dla janowian 
publiczność zaczęła opuszczać lodowisko, jakby na przekór, kryniczanie 
zmniejszyli przewagę do jednej bramki, a kilka sekund przed końcowym 
gwizdkiem zdobyli wyrównującego gola. Remis sprawił, że obydwa ze-
społy nadal miały identyczną liczbę punktów, o zdobyciu mistrzowskie-
go tytułu zadecydować musiał dodatkowy mecz, do którego doszło dzień 
później. W tym spotkaniu kryniczanie zagrali imponująco. Po pierw-
szej tercji prowadzili 2:1, a po dwóch już 7:1. Chwilę przed drugą przerwą 
zawody zostały przerwane, gdyż janowska publiczność w niewybred-
ny sposób okazywała swoje niezadowolenie z tak wysokiego prowadze-
nia krynickiego zespołu. Jak podają ówczesne media, po półtoragodzin-
nej przerwie spotkanie wznowiono, a kateheci zdobyli jeszcze trzy gole, 
ostatecznie pokonując rywali 10:1.
Mistrzowie Polski 1950 – KTH (Związkowiec) Krynica: Stanisław Szlendak, 
Edward Kocząb – Mieczysław Kasprzycki, Bolesław Prorok, Józef Zieliń-
ski, Zbigniew Skotnicki – Eugeniusz Lewacki, Marian Jeżak, Stefan Cso-
rich, Szymon Janiczko, Mieczysław Burda, Zdzisław Nowak, Roman Po-
ciecha, Alfred Preisner – trener Stefan Csorich 

Źródło: kth.i24.pl

Nie od dziś problemem 
polskiego hokeja 
są pieniądze, a raczej 
ich brak. Sponsorzy 
– choć nie wiedzieć 
czemu, bo to sport 
widowiskowy 
i dynamiczny 
– do hokeja na lodzie 
się nie garną. Dlatego 
zarząd klubu rozmawia 
z różnymi firmami. 
Szuka sponsora 
tytularnego i jeszcze 
dwóch–trzech 
mniejszych.
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