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NOWOŚCI WYDAWNICZE

A TO CIEKAWE

Dzieje życia ocalonego Żyda
„Skrwawiony puch” to książka niezwy-
kła. Autor zabiera nas w podróż w cza-
sie - od przedwojennego Nowego Sącza 
do izraelskiego Ramat-Gan. To niezwykle 
wzruszająca opowieść o rodzinie, historii 
i miłości do małej Ojczyzny – pisze w sło-
wie wstępnym historyk Łukasz Połomski. 

Mordechaj (Markus) Lustig (Ka-
nengiser) urodził się w Nowym Są-
czu w 1925 r. Co roku wraca do ro-
dzinnego miasta, by uczestniczyć 
w uroczystościach związanych z upa-
miętnieniem likwidacji nowosądec-
kiego getta. Mieszkał przy ul. Pijar-
skiej 34, w samym sercu żydowskiego 
Nowego Sącza. Jego bliskich zamor-
dowali naziści, on cudem ocalał. Ży-
cie uratował mu Oskar Schindler. Lu-
stig jest Honorowym Ambasadorem 
Sądeckiego Sztetlu, prezesem Ziom-
kostwa Sądeczan w Izraelu. 

Na kartach jego książki „Skrwa-
wiony puch. Wspomnienia ocalo-
nego z Zagłady Markusa Lustiga”, 
bogatej w archiwalne i współcze-
sne fotografie, prześledzimy życie 
autora. Lustig zabiera nas do mię-
dzywojennego, wielokulturowe-
go Nowego Sącza, w którym przed 
wojną średnio co trzeci mieszka-
niec był Żydem. Autor dużo uwa-
gi poświęca wybuchowi II wojny 
światowej, okresowi niemieckiej 
okupacji, budowie i likwidacji no-
wosądeckiego getta, śmierci ro-
dziców i rodzeństwa. Przywołu-
je pobyty w obozach pracy, także 
w getcie rzeszowskim, obozie Mau-
thausen, wreszcie szczęśliwe życie 
u boku żony i nowej rodziny, któ-
rą założył w Izraelu, państwie po-
wstałym w 1948 r. Mieszka w Pa-
lestynie do dziś. Ciekawostką może 

być, że Lustigowi nieobca była ka-
riera filmowa – łącznie jako staty-
sta zagrał w 168 filmach.

Warto przeczytać książkę, któ-
ra jest świadectwem jednego 
z ostatnich „starszych braci w wie-
rze”, którzy przeżyli Holocaust. 

(AM)

Zwycięzcy zamieszkali pod 
oknami sądeckiej firmy
Od 25 czerwca na antenie TVN telewi-
dzowie śledzili budowlane zmagania 10 
par. W Starej Wsi pod Warszawą w ciągu 
trzech miesięcy powstał piękny, luksu-
sowy dom o powierzchni 315 m kw. Kil-
ka dni temu odbył się wielki finał progra-
mu „Dom Marzeń”, którego zwycięzcy 
zamieszkali pod oknami marki FAKRO.

To jedyny tego typu program 
w Polsce. Nigdy dotąd uczestnicy re-
ality show sami, od początku do koń-
ca, nie budowali domu.

- Wraz z zespołem FAKRO z zapar-
tym tchem śledziliśmy losy par w pro-
gramie „Dom Marzeń”, każdy miał 
swoich faworytów. Zwycięzcom – 
Marzenie i Richardowi Mitan –  ser-
decznie gratulujemy. Jesteśmy pewni, 

że nasze produkty ich nie zawiodą – 
podsumowuje Renata Damasiewicz, 
specjalista ds. reklamy w firmie FAKRO.

Do listopada na antenie TVN Sty-
le można obejrzeć powtórki pro-
gramu. - Wszystkich, którzy nie 
mieli jeszcze okazji obserwować 
zmagań uczestników oraz montażu 
i funkcjonalności produktów mar-
ki FAKRO, zachęcamy do obejrze-
nia powtórek. Program nie tylko ma 
charakter rozrywkowy. Za jego po-
średnictwem możemy dowiedzieć 
się wielu praktycznych rzeczy, nie-
zbędnych podczas budowania domu 
oraz poznać najnowocześniejsze  
technologie i produkty budowlane 
– komentuje Janusz Komurkiewicz, 
członek zarządu FAKRO. (JN)
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6. urodziny „Dobrego Tygodnika Sądeckiego”

Mówcie nam po imieniu: jesteśmy DETEES!
Najprościej byłoby zacząć banalnym zdaniem: „Jak 
ten czas leci”. Sami jednak przyznacie, że to chyba 
nieodpowiednie zdanie, przy tak poważnej okazji. 
No, ale jak zacząć inaczej? Ledwie był 30 września 
2010 roku i cieszyliśmy się wydaniem pierwszego 
numeru „Dobrego Tygodnika Sądeckiego”, a wła-
śnie wydaliśmy 308. numer gazety. Jak ten czas 
leci! Wtedy czuliśmy się jak bohaterowie, choć 
nasza robota pewnie nawet obok prawdziwe-
go bohaterstwa nie stała. Ale dumni to jednak je-
steśmy i jakoś specjalnie nie zamierzamy dzisiaj 
tego ukrywać.

***
Zacznijmy więc od dumy. Dumą chcemy się 

podzielić, bo w pierwszej kolejności dumni je-
steśmy nie z siebie, ale z Was. Tak, tak, to o Was 
i do Was piszemy teraz te słowa. Dumni jeste-
śmy z naszych Czytelników i Reklamodawców, 
choć kolejność wymienianych w tym zdaniu 
mogłaby być równie dobrze odwrotna. Wszy-
scy jesteście dla nas ważni – Czytelnicy, bo tak 
dobrze zareagowali na medialny produkt, po 
który w wielu miejscach ustawiają się kolejki 
w czwartkowe poranki. Dzisiaj w kolejce usta-
wiają się nie klienci do producenta, ale produ-
cenci do klienta. U nas jak za PRL-u – kolej-
ka stoi za towarem, który właśnie przywieźli. 
W Nowym Sączu jeszcze tylko do lekarzy i pod 
redakcją na Żywieckiej ustawiają się kolejki. 
Kto wcześnie wstaje, niech wpadnie, pstryk-
nie sobie fotę, wrzuci na Facebooka, znajomi 
się będą dziwić. Z kolei z Reklamodawców je-
steśmy dumni, bo nam zaufali uznając, że łamy 
DTS są dobrym miejscem na promocje ich pro-
duktów i usług. Zaryzykowaliśmy, zapropo-
nowaliśmy pewną formę medialnego ekspe-
rymentu i to się przyjęło.

***
Słowo o Czytelnikach. Trochę ich poznali-

śmy przez tych sześć lat. Wiemy, że są ciekawi 
świata, wymagający, poszukujący nieco am-
bitniejszych treści niż tylko proste: pani zabi-
ła pana i samochód, który przestawił drzewo. 
Dzisiaj o takie treści w mediach najprościej, 
wszystko zaś musi być podlane ostro-kwa-
śnym sosem sensacji i to – podobno – wy-
starcza, by znudzeni odbiorcy przez piętna-
ście sekund utrzymali uwagę na takim newsie. 
Ludzie to lubią, bo ponoć miło jest czytać, że 
innym jest gorzej niż nam i mają większe kło-
poty niż nasze. Ot, taka forma terapii. Nasi 
Czytelnicy są nieco inni. Nie piszemy, że lepsi. 
Po prostu są inni, coś innego ich w życiu inte-
resuje, a dobre historie, które przydarzają się 
bliźnim, nie zaburzają im dobrego samopo-
czucia. Nam też nie, więc chętnie piszemy, że 
ktoś czegoś dokonał, nie nabijając sobie przy 
tym guza. A Wy nas czytacie.

***
A czytacie nas chętnie. Sześć lat temu w 

najśmielszych snach nie marzyliśmy o tym, że 
będzie Was tak wielu. Przede wszystkim – za-
zwyczaj to nakład 15 tys. egzemplarzy – czy-
tacie nas w wersji tradycyjnej, papierowej, bo 
taką bardzo lubicie. Wiadomo, prawdziwa ga-
zeta to papier i wbrew apokaliptycznym wi-
zjom, to się jeszcze przez jakiś czas nie zmie-
ni. Ale lubicie też nowoczesne nośniki treści, 
a nasza gazeta chętnie jest „kartkowana” we 
wersji elektronicznej. Na samej tylko platfor-
mie ISSUU od września 2013 r. zajrzały do DTS 
1 313 534 osoby, czyli średnio, co tydzień daje 
to kolejnych niemal 9 tysięcy Czytelników, a za 
pośrednictwem Facebooka każdy numer czy-
ta dalsze 4 tysiące osób tygodniowo. Daje nam 
to potężny kapitał czytelniczego zaufania, bez 

wątpienia największy w regionie i trudny do 
pobicia, szczególnie, kiedy spojrzeć na rapor-
ty sprzedażowe płatnych gazet codziennych. 
Kto ciekaw, odsyłamy do lektury takich ze-
stawień, my ich tutaj nie cytujemy, bo kon-
centrowanie się na cudzej klęsce nie przyno-
si nam satysfakcji.

***
My udostępniamy nasze treści bezpłatnie. 

Bieżące i archiwalne. Taką przyjęliśmy stra-
tegię i ona się sprawdza. Tak pewnie musi być 
w czasach, kiedy odbiorca przyzwyczaił się, 
że tak wiele materiałów dziennikarskich do-
stępnych jest w internecie bezpłatnie. Szcze-
gólnie jednak naszą formułę dostępności i jej 
skuteczność cenią Reklamodawcy. Na nich 
możemy liczyć od dawna, bardzo wielu wra-
ca do nas regularnie od lat ze swoimi kampa-
niami. Szczególnie polubiliście – Szanowni Re-
klamodawcy – dodatki i wydania tematyczne, 
drukowane nierzadko w nakładzie 30 tys. eg-
zemplarzy i kolportowane w całej Małopolsce. 
Uznajemy to za nasz wspólny sukces – redakcji 
DTS oraz tych wszystkich, którzy nasze łamy 
przy takich okazjach traktują, jako dobre miej-
sce promowania własnych treści. Firmy oraz 

instytucje powierzające nam swoje reklamy 
podkreślają, że to nie tylko nakład tygodni-
ka i satysfakcjonujący stopień dotarcia do od-
biorcy, ale również wysoki poziom publiko-
wanych przez nas materiałów zachęcają ich 
do skorzystania z naszej oferty. Co ciekawe, 
w tzw. środowisku funkcjonuje opinia, iż re-
klama u nas do tanich nie należy, widać jednak 
bardzo wielu przedsiębiorców uznaje za bar-
dzo atrakcyjną relację jakości do ceny i wybie-
ra właśnie nas, choć pewnie wieszanie ulotki 
na jakimś płocie byłoby dużo tańsze.

***
„Dobry Tygodnik Sądecki” jest wydawany 

przez spółkę z polskim kapitałem. Dla wielu 
(w tym dla nas przede wszystkim) to bardzo 
ważne w czasach, kiedy większość mediów – 
ale głównie gazet – należy do zagranicznych 
grup, w większości niemieckich. W dużej 
mierze zawdzięczamy to miejscu, w którym 
przyszło nam tworzyć naszą gazetę. Działamy 
przecież w regionie słynącym z wielkich firm 
o europejskim i światowym zasięgu. Potrafią 
one docenić rodzime wydawnictwo, które od-
ważyło się konkurować z zagranicznymi kon-
cernami o niewyobrażalnie większym kapitale 

i możliwościach. Polskie i sądeckie przedsię-
biorstwa w swojej działalności stają przed iden-
tycznymi wyzwaniami jak my, choć oczywiście 
w zupełnie innej skali. To ważne, że decydenci 
i przedsiębiorcy nie poprzestają na sloganach 
typu „Kupuję polskie produkty”, „Wspieram 
rodzime przedsiębiorstwa”, tylko realizują 
to w swojej działalności. Przy okazji naszych 
urodzin chcemy sądeckim przedsiębiorcom – 
tym bardzo dużym i tym jednoosobowym fir-
mom – powiedzieć bardzo wyraźnie: Dzięku-
jemy za Wasze zaufanie! Jesteście najlepszym 
miernikiem naszej jakości. Przecież żaden biz-
nesmen nie wydawałby w głupi sposób swo-
ich pieniędzy, na które musiał wcześniej cięż-
ko zapracować.

***
Oczywiście każda firma to ludzie i tak jest 

również w przypadku DTS. Rok temu przy 
okazji piątych urodzin opublikowaliśmy listę 
osób, które w różny sposób przyczyniły się do 
powstania i funkcjonowania naszego Wydaw-
nictwa. Już wówczas było to ponad sto osób, 
a przez miniony rok ta lista znacząco się wy-
dłużyła. Mamy niezwykłe szczęście do ludzi: 
ambitnych, pracowitych, oddanych, kreatyw-
nych, podchodzących do swojej pracy z pasją. 
Na co dzień (a może raczej co tydzień) tego nie 
widać, ale Wydawnictwo Dobre to nie tylko 
„Dobry Tygodnik Sądecki”, ale również cała 
masa usług świadczonych przez naszą firmę 
z zakresu szeroko pojętego marketin-
gu, promocji, działalności wydawniczej 
i sprzedażowej.

***
A przecież „Dobrego Tygodnika Sądeckie-

go” miało nie być. Czasami jeszcze ktoś pyta, 
skąd wziął się taki nietypowy tytuł gazety, 
a inni złośliwie uśmiechają się pod nosem 
„a niby dlaczego on taki dobry, ten tygo-
dnik?”. Otóż tytuł powstał przypadkiem, 
oczywiście jeśli ktoś w przypadki wierzy, bo 
my akurat nie wierzymy. Kiedy sześć lat temu 
byliśmy gotowi do wydania pierwszego nume-
ru „Tygodnika Sądeckiego”, kiedy wszystko 
było już dopięte na ostatni guzik, z sądu przy-
szła spóźniająca się informacja, że… gazety 
o tytule „Tygodnik Sądecki” wydawać nam nie 
wolno, bo taki jest już przez kogoś zastrzeżony. 
Chwilowa panika, a zaraz potem nasz grafik 
przytomnie jednym kliknięciem w klawiaturę 
komputera przerobił gotową już makietę gaze-
ty na „Dobry Tygodnik Sądecki”. Najprościej 
i najszybciej było przeorganizować wszystko 
dodając maleńką literkę „d” w winiecie. Ta-
kiego tytułu nikt w sądzie nie zastrzegł, a DO-
BRY, bo wydawany przez powstałe wcześniej 
Wydawnictwo DOBRE. Dzisiaj zresztą niemal 
wszyscy mówią o nas w skrócie i „po imie-
niu” czyli DETEES. I tak to się zaczęło, a potem 
była cała masa przygód (bo robienie gazety to 
jedna wielka przygoda), czasami potencjalnie 
niebezpiecznych i kosztownych. Jak z pew-
ną panią, która żądała od nas w sądzie… mi-
liona złotych zadośćuczynienia, za to, że po-
dobno naraziliśmy na szwank jej dobre imię. 
Na szczęście sąd w pierwszej kolejności zajął 
się dokonaniami naszej bohaterki, która sama 
swoje dobre imię gdzieś zapodziała, skazał ją 
prawomocnym wyrokiem, a nami i żądanym 
milionem już się nie zajmował. I w ten oto spo-
sób zastały nas szóste urodziny, z okazji któ-
rych, naszym Czytelnikom i Reklamodawcom 
życzymy wszystkiego dobrego. 

„DOBRY TYGODNIK SĄDECKI”
WYDAWNICTWO DOBRE

Nasi Czytelnicy są nieco inni. Nie piszemy, że lepsi. 
Po prostu są inni, coś innego ich w życiu interesuje, 
a dobre historie, które przydarzają się bliźnim, nie 
zaburzają im dobrego samopoczucia
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To powinien być Najlepszy Tygodnik Sądecki
Każdy numer „Dobrego Tygodni-

ka Sądeckiego” staram się przeczy-
tać „od deski do deski”.  Chociaż tak 
naprawdę powinien się on nazywać 
Najlepszym Tygodnikiem Sądeckim. 
To świetna gazeta, z artykułami na 
wysokim poziomie, o który trudno w 
dobie dzisiejszej, dość powszechnej 
„bylejakości” dziennikarstwa. 

Bardzo cenię to, że DTS nie zapomniał, jak ważna jest rola pra-sy w rozwoju społeczeństwa lokalnego i porusza tematy nie tylko nośne i przyjemne, ale także te trudniejsze, a równocześnie bardzo ważne.  
Życzyłbym sobie i wszystkim Czytelnikom, żeby DTS tej swojej tożsamości i ducha prawdziwego dziennikarstwa nigdy nie zagubił i nadal był taki, jaki jest teraz.

BARTŁOMIEJ ORZEŁ - OŚRODEK STUDIÓW O MIEŚCIE I SĄDECKI ALARM SMOGOWY
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Czytają od dziecka

Od małego staram się przyzwyczajać córki do czytania. DTS ide-

alnie się do tego nadaje. Sama często sięgam po „Dobry Tygodnik 

Sądecki”. Opisujecie inspirujące ludzkie historie, trudne tematy, nie 

brak też ciekawostek. Gazeta dostępna jest za darmo, łatwo ją do-

stać. Jedyne co bym zmieniła, to ilość tekstów – mogłoby być ich 

nieco więcej, no ale to pewnie zależy od możliwości wydawniczych 

i fi nansowych redakcji. 

KATARZYNA WOJCIECHOWSKA
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Źródło lokalnych wiadomości
DTS czytam chętnie. Kie-
dyś w formie papiero-
wej, gdy docierał do mnie 
w ciekawy sposób po-
przez kuriera rowerowego, 
teraz bardziej w formie 
elektronicznej. Z reguły 
w środy wieczorem w mo-
jej skrzynce elektronicznej 
pojawia się informacja, że 
właśnie jest nowy numer. 
Wtedy przeglądam tytuły 
i od razu czytam interesują-
ce mnie artykuły.

W gazecie od zawsze podobały mi się felietony. Z reguły od nich zaczynam czytanie gazety, gdyż one zawierają komentarz do najważniejszych wydarzeń lokalnych lub stanowią ich streszczenie w pigułce. Brakuje mi tych numerów, które się nie ukazały. Bo cza-sami się zdarza, że jest przerwa wydawnicza większa niż tydzień.W czasach, gdy zauważa się ograniczenie ilości informacji lokal-nych w ogólnopolskich tytułach, lokalne wydawnictwa nabierają większego znaczenia. Lubię dowiadywać się o tym, co się dzieje w mieście i regionie z ofi cjalnego wydawnictwa niż z tzw. poczty pantofl owej.

ST. BRYG. MGR INŻ. PAWEŁ MOTYKA - ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W NOWYM SĄCZU 
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Satyrycznie o sądeckiej rzeczywistości

„Dobry Tygodnik Sądecki” czytam re-

gularnie, choć po zaprzestaniu dowozu 

przez Pana Wiesława Wcześnego do 

naszej szkoły, mam problem ze zdoby-

ciem wersji papierowej.

W DTS najbardziej interesują mnie tek-

sty dotyczące historii miasta i wywiady 

ze znanymi sądeczanami, którzy działa-

ją w naszym mieście bądź też przyzna-

ją się do swego pochodzenia w Polsce 

i na świecie. Lubię czytać kronikę wy-

darzeń, lubię rysunki komentujące saty-

rycznie sądecką rzeczywistość, czekam 

na każdy tekst red. Jerzego Leśniaka, 

który podnosi poziom tygodnika i żałuję, że skończył się jego cykl 

o fi lmach i fi lmowcach związanych z naszym miastem.

W DTS chętnie widziałbym teksty dotyczące sądeckich zabyt-

ków, wielokulturowości naszego miasta na przestrzeni dziejów, 

przypomniałbym sobie sądeckie legendy i sylwetki zasłużonych lu-

dzi, spoczywających na sądeckich cmentarzach. Cenne dla młodzie-

ży szkolnej, ale i dla starszych - sięgających do pamiątek przeszłości 

- byłyby zdjęcia naszego miasta z ubiegłych stuleci oraz fotografi e 

miejsc, które już dzisiaj wyglądają inaczej. Z kolei współczesność 

mogłyby przybliżyć czytelnikom prezentacje sądeckich władz, 

łącznie z urzędnikami różnych wydziałów, szefami instytucji kul-

turalnych, sądów, policji, wojska, służby zdrowia, duchowieństwa, 

ludźmi nauki czy sportu.
Słabą stroną tygodnika są felietony, z natury subiektywne, narzu-

cające autorski i niekoniecznie ciekawy dla sądeckich Czytelników 

punkt widzenia. Luminarzy naszego dziennikarstwa, którzy piszą 

dla DTS, czytałbym chętniej w bardziej godnych ich talentu i wie-

dzy tekstach.
Oczywiście za dużo też w tygodniku reklam, ale takie są pewnie 

realia rynku, który nasz DTS utrzymuje.  Życzę wielu kolejnych ju-

bileuszy. 

BOGUSŁAW KOŁCZ - DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ 

AKADEMICKICH IM. BOLESŁAWA CHROBREGO 
W NOWYM SĄCZU 
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Przyjeżdżam po gazetę 
na rowerze

DTS staram się czytać co ty-
dzień. Bardzo lubię Waszą gaze-
tę. Czasem przejrzę też tę drugą 
darmową, ale tam są same rekla-
my. U Was natomiast znajduję 
świetne artykuły. Pan redaktor 
jest, tak jak ja, cyklistą, darzę 
jego pióro szczególną sympatią. 

Macie także ciekawe konkur-
sy, można wygrać bilety do kina, 
czasem jakieś gadżety, czasem 
książki. Proszę Boga, żebym da-
lej mogła jeździć na rowerze po 
Waszą gazetę, w każdy czwartek 
o 8. rano.  Życzę Wam wszyst-
kiego co najlepsze na 6. urodzi-
ny a w przyszłości co najmniej 
60. urodzin!  

NINA ŁUKASIK

N O W Y  S Ą C Z  |  L I M A N O W A  |  G O R L I C E  |  K R Y N I C A  |  M U S Z Y N

Czarno na białym jak
Oczywiście czytam DTS.ściej „wertuję” elektroniczne Waszego tygodnika. 
W gazecie podoba mi się Wdejście do wielu tematów. Niecie się tendencyjnie na pisaniukomuś bądź czemuś. Staracie obiektywni. Piszecie dosłownno na białym jak jest. Towarzwielu akcjom, wspieracie inispołeczne. Piszecie o pasjach inciekawostka.

„Tygodniówka Marka Stawoko bawią, czasem do łez, ale teżBrakuje mi u Was „Rubryki czakładka „Wy tu piszecie”. Możkiego mogłoby się pojawić?
30 września będziecie świętoWam gratulacje! 6 lat istnienia, pw ich codzienności to całkiem spTo Wasza mocna strona, którachęca Was do szukania tematów, na stronach DTS. 

Jesteście też zawsze w tych samplarze rozchodzą się jak świeże b– zawsze mam wrażenie, że mogłzemplarzy DTS. Czasem słyszę smDlatego życzę Wam, abyście zaniem i byli poszukiwani.
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Lektura do kawy

„Dobremu Tygodnikowi Są-
deckiemu” kibicuję od samego 
początku. Prezes wydawnictwa 
to profesjonalista z ogromnym 
doświadczeniem. Ambitny dzien-
nikarz, który potrafi ł stworzyć 
komercyjny tygodnik bez wsparcia pieniędzy publicznych. Chwała 
Jemu i całemu zespołowi DTS za to, że jest co poczytać przy kawie 
i… można poczuć zapach farby drukarskiej. 

LUDOMIR HANDZEL 
- ZAŁOŻYCIEL KOALICJI NOWOSĄDECKIEJ
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To nasza gazeta

Lubię DTS i piszę to nie dlatego, aby sie Wam przypodobać lecz 

dlatego, że faktycznie tak jest. To, co szczególnie cenię w tygodni-

ku to to, że jest nasz tj. nowosądecki i mogę poczytać  o sprawach 

z mojego regionu, a nie o sprawach dalekiej Warszawy.

Tym, co szczególnie lubię w DTS, jest obrazek satyryczny na 

drugiej stronie, a także teksty redaktora Jerzego Widła, choć nie za-

wsze się z nimi zgadzam. Oczywiście także fakt, że tygodnik jest 

bezpłatny, również mi się bardzo podoba. 

Jeśli natomiast chodzi o to, czego mi brakuje w DTS, to chętnie 

poczytałbym recenzję choćby jednego fi lmu wyświetlanego aktual-

nie w kinach w Nowy Sączu, aby wiedzieć, na co się wybrać albo 

czego unikać.  Poza tym bardzo brakuje mi krzyżówki. Fajnie by-

łoby zakończyć czytanie numeru właśnie rozwiązując krzyżówkę. 

 
GRZEGORZ DĄBROWSKI
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Darmowa i opiniotwórcza

„Dobry Tygodnik Sądecki” jest 
gazetą powszechnie dostępną, 
można ją dostać niemal wszędzie. 
Jak tylko mam chwilę, chętnie ją 
czytam. Jest darmowa, a to bardzo 
duży plus. Zwiększa świadomość 
sądeczan. Dzięki niej mogą inte-
resować się polityką, mają wiedzę 
o wydarzeniach kulturalnych. 
Sporo jest też historii, co mnie 
szczególnie cieszy a nie jest tego 
typu informacje nie są zbyt częste 
w darmowej prasie. 

DTS jest gazetą w pewnym sensie opiniotwórczą. Może mogliby-
ście się w ogóle ukierunkować w tę stronę? Mieliście chyba ostatnio 
studentów, którzy przyjechali z Ukrainy. Bardzo mi się podoba, że 
jesteście otwarci na współpracę z młodymi ludźmi, to bardzo cenne. 

ŁUKASZ POŁOMSKI - HISTORYK, NAUCZYCIEL, 
PREZES SĄDECKIEGO SZTETLU
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Nie ma sobie równych

„Dobry Tygodnik Sądecki” można 
lubić lub nie, ale na pewno nie można 
przejść obok niego obojętnym. DTS nie 
ma sobie równych na sądeckim rynku 
wydawniczym. Konkurencję dystan-
suje przede wszystkim nowoczesnym 
i atrakcyjnym dla czytelnika layoutem. 

DTS chce się po prostu jak najszybciej wziąć do ręki. To, co po-
doba mi się najbardziej, to fakt, że jest on przejrzysty, ma nieprze-
ładowaną szatę grafi czną, a reklamy są tak wkomponowane, że nie 
kłócą się one z tekstami redakcyjnymi. Sięgając po DTS wiem, że 
jest to gazeta a nie kolejna broszura z reklamami. 

TOMASZ MICHAŁOWSKI 
- PREZES STOWARZYSZENIA DLA MIASTA 

C Z N A  |  S T A R Y  S Ą C Z  |  M S Z A N A  D O L N A  |  G R Y B Ó W  |  B O B O W A  |  B I E C Z

GAZETA 
BEZPŁATNA
Nr 39 (308), 
29 września 2016
Nakład 15 000
www.sacz.in

N A  |  P I W N I C Z N A  |  S T A R Y  S Ą C Z  |  M S Z A N A  D O L N A  |  G R Y B Ó W  |  B O B O W A  |  B I E C Z

GAZETA 
BEZPŁATNA
Nr 39 (308), 
29 września 2016
Nakład 15 000
www.sacz.in

k jest

. Najczę-
wydania 

Wasze po-
e skupia-

u przeciw 
się być 

nie czar-
zyszycie 
icjatywy 
nnych ludzi, zawsze pojawia się jakaś 
owczyka” czy „Z kapelusza” nie tyl-ż dają do myślenia i to jeszcze jak!czytelników”. Na portalu sacz.in jest że w formie drukowanej też coś ta-
ować kolejny jubileusz. Należą się pisania i towarzyszenia sądeczanom pory kawałek czasu. 
a, mam nadzieję, każdego dnia za-o których chcielibyśmy przeczytać 
mych miejscach, z których egzem-bułeczki. Ale jest też i słaba strona łoby być więcej drukowanych eg-mutne: „Ooo, już nie ma”. awsze cieszyli się takim powodze-

ATA BELSKA, SPOŁECZNIK 

N O W Y  S Ą C Z  |  L I M A N O W A  |  G O R L I C E  |  K R Y N I C A  |  M U S Z Y N A  |  P I W N I C Z N A  |  S T A R Y  S Ą C Z  |  M S Z A N A  D O L N A  |  G R Y B Ó W  |  B O B O W A  |  B I E C Z

GAZETA 
BEZPŁATNA
Nr 39 (308), 
29 września 2016
Nakład 15 000
www.sacz.in

DTS nie boi się dobrych informacji
DTS czytuję regularnie, 
choć nie zawsze od deski 
do deski. Atutem tygodnika 
jest dla mnie to, co zawarto 
w nazwie. Wbrew tenden-
cji, która zdaje się domi-
nować w mediach, nasz 
DTS nie boi się dobrych 
informacji. Jako czytelnik 
dowiaduję się od Was fak-
tów z mojego najbliższego 
i regionalnego otoczenia. 
Jest wśród nich dużo pozy-
tywnych informacji, dzięki 
czemu odpoczywam od lansowanego przez wiele mediów wraże-nia, że zewsząd otacza nas jedynie spisek, korupcja, niekompetencja i marazm. Czytam, że podobnie jak ja, ludzie mają plany, marzenia, pomysły i wielu z nich udaje się je realizować. Oczywiście jeśli dzieje się coś niedobrego wiem, że ekipa DTS czuwa i przedstawi racje wszystkich stron. Cieszę się, że prócz in-formacji są w tygodniku również felietony. Podoba mi się, że często piszecie w lokalnym wymiarze o ciekawych ludziach, ich pasjach, sukcesach, niezwykłych wydarzeniach, które wykreowali, albo o wyzwaniach, którym sprostali w nadzwyczajny sposób. To bardzo ciekawe, a często inspirujące.

Często z racji mojej rozwichrzonej natury, zwłaszcza w okre-sach, gdy intensywnie pracuję nad własnymi projektami, miewam przerwy w komunikacji. Nie wiem, co się dzieje w mieście, o regio-nie nie wspominając. Gdy chcę te braki szybko uzupełnić, sięgam po DTS, często również po archiwalne numery w sieci. I to nie jest laurka na Wasz jubileusz. Tak po prostu mam.

MAŁGORZATA BRODA - DYREKTOR INSTYTUTU EUROPA KARPAT MCK „SOKÓŁ” W NOWYM SĄCZU 
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Mówiąc o budżecie obywatelskim na ogół 
mamy na myśli place zabaw, ścieżki ro-
werowe, miejsca parkingowe. Nie w Sta-
rym Sączu. Tutaj wśród pomysłów znalazła 
się… budowa pomnika słynnego gitarzy-
sty, Jimmy’ego Hendrixa. Pomysł spotkał 
się z dużym zainteresowaniem nie tylko 
w internecie. 

Z inicjatywą wyszedł Andrzej Rams, 
znany fotograf. - Pomysł zrodził się 
spontanicznie kilka tygodni temu. Po-
myślałem, że skoro niewielkim kosz-
tem można zrobić coś ciekawego, to 
czemu nie? Boiska czy drogi, czyli te 
sprawy, z którymi zgłaszają się oby-
watele, to zadania własne gmin. Tym-
czasem ja chciałbym pokazać mło-
dzieży, że można zdziałać coś fajnego, 
pokazać kontrast obecnej rzeczywi-
stości. W Starym Sączu potrzeba ży-
cia. Sądzę, że nie byłoby trudno wy-
grać, bo pomysł cieszy się dużym 
zainteresowaniem, a w ogóle się tego 
nie spodziewaliśmy - mówi pomysło-
dawca projektu.

Dlaczego akurat Jimmy Hendrix? 
- Był wielkim, wspaniałym muzy-

kiem. Stary Sącz powinien kojarzyć 
się z muzyką. Mamy w klasztorze naj-
starszy wielogłosowy zapis nutowy 
a w konsekwencji Starosądecki Festi-
wal Muzyki Dawnej. Jest świetny fe-
stiwal Pannonica. Jak przejeżdżamy 
przez Bardejov, w oczy rzuca się dom, 

którego elewacja i najbliższe otoczenie 
mają upamiętniać The Beatles. Niech 
w Starym Sączu będzie coś podobne-
go. Potrzeba nam życia, pokażmy to 
młodym ludziom. Poza tym, projekt 
ten może również sprowokować dys-
kusję nad budżetem obywatelskim w 
ogóle - dodaje artysta. 

Burmistrz Jacek Lelek nie chce ko-
mentować inicjatywy.

- Od zgłaszania pomysłów w ra-
mach budżetu obywatelskiego są wła-
śnie obywatele. To oni są od myśle-
nia nad projektami. Nie leży w moich 
kompetencjach ocenianie jakiego-
kolwiek zgłoszonego projektu - mówi 
włodarz Starego Sącza. 

Mimo sporych emocji, jaki wzbu-
dziła inicjatywa, projekt w tym roku 
nie trafi pod głosowanie w budżecie 
obywatelskim.

- Projekt zgłaszany do budżetu oby-
watelskiego musi być poprawny me-
rytorycznie i formalnie. Na to potrzeba 
więcej czasu oraz kilka osób poważnie 
zaangażowanych. Szczerze mówiąc, 
nie spodziewaliśmy się aż takiego za-
interesowania, co bardzo nas cieszy. 
Nie składamy zatem broni, projekt bę-
dziemy przygotowywać w przyszłym 
roku - obiecuje Andrzej Rams.

W ramach tegorocznego budżetu 
obywatelskiego starosądeczanie mogą 
zgłaszać pomysły jeszcze do 30 wrze-
śnia.  (AM)

REKLAMA

Grzegorz Krychowiak, po udanym występie na Euro 2016, podpisał kontrakt z klubem 

Paris Saint-Germain i przeprowadził się do Paryża. Po ulicach francuskiej stolicy po-

rusza się niezawodną hybrydową RAV4. Pionier segmentu SUV znakomicie spisuje się 

w jednej z największych aglomeracji Europy.

Grzegorz Krychowiak, jeden z filarów polskiej reprezentacji w piłce nożnej, znany 

jest z elegancji i dobrego stylu. Jego nowy samochód, Toyota RAV4 Hybrid, to no-

woczesny SUV o dynamicznej sylwetce. „RAV4 ma ładną sportową linię, mimo że 

jest SUV-em” – uważa Grzegorz Krychowiak.

Dla polskiego piłkarza bardzo ważną zaletą RAV4 jest bezpieczeństwo, potwier-

dzone zdobyciem 5 gwiazdek w testach zderzeniowych Euro NCAP. Jego auto jest 

wyposażone w pakiet systemów bezpieczeństwa czynnego Toyota Safety Sense 

nowej generacji, oparty na zaawansowanej technologii radarowej.

„RAV4 jest przede wszystkim samochodem bezpiecznym, naszpikowanym tech-

nologią. A technologia pomaga w codziennym użytkowaniu, szczególnie jeżeli się 

mieszka w takim miejscu jak Paryż” – stwierdził polski piłkarz.

W stolicy Francji, jednej z największych europejskich aglomeracji, panuje wzmo-

żony ruch uliczny, który negatywnie wpływa na jakość powietrza. Napęd hybrydo-

wy Toyoty RAV4 jest stworzony do miejskiej jazdy, przy okazji ograniczając emisję 

spalin. Hybrydy Toyoty potrafią pokonać nawet połowę dystansu w jeździe miejskiej 

na samym silniku elektrycznym, co przekłada się na znaczącą oszczędność paliwa 

oraz bardzo cichą, płynną jazdę.

„Hybryda w mieście jest bardzo komfortowa. Automatyczna skrzynia biegów, ci-

sza i spokój. Poza tym jest ekonomiczna, a kiedy trzeba to również dynamiczna” – 

podzielił się swoimi doświadczeniami Grzegorz Krychowiak.

Grzegorz Krychowiak w Paryżu - miejska jazda za kierownicą hybrydowej RAV4

TOYOTA KOBOS Nowy Sącz

Nowy Sącz, ul. Tarnowska 130
T +48 18 441 50 50, F +48 18 441 50 50

 www.toyota-kobos.pl

Inicjatywy

Hendrix w Starym Sączu

Ratując jednego psa nie zmienisz całe-
go świata, ale cały świat zmieni się dla 
tego jednego psa. Pod takim hasłem 
wolontariuszki z gminnego schroni-
ska w Wielogłowach, pedagog z ZS 
w Świniarsku Małgorzata Surowiak oraz 
nauczycielki z ZS w Chełmcu Barbara 
Smajdor i Małgorzata Kowalczyk or-
ganizują akcję pomocy bezdomnym 
psom przebywającym w schronisku 
i podopiecznym Fundacji „Mam Głos” 
w Nowym Sączu.

4 października to czas rozpo-
częcia akcji i jest nieprzypadkowy. 
W tym dniu obchodzimy Świato-
wy Dzień Zwierząt, których pa-
tronem jest św. Franciszek z Asy-
żu. Dzień ten ustanowiony jest w 
celu zmiany zachowania i stosunku 

ludzi do zwierząt i uświadomienia 
człowiekowi, że zwierzę to isto-
ta żywa, czująca, która także ma 
swoje prawa.

Warto się zastanowić zatem, 
czy możemy pomóc jakiemuś po-
krzywdzonemu przez los i złych 
ludzi biedakowi, który mieszka w 
schronisku. Rozejrzyjmy się tak-
że w okolicy –może ktoś maltretu-
je swojego psa lub kota? Może war-
to interweniować? Pamiętajmy, że 
zwierzęta także czują, a swojego 
wybawiciela potrafią obdarzyć bez-
graniczną miłością i oddaniem. Nie 
bądźmy obojętni! Pomóżmy! Z ta-
kim apelem zwracamy się do dzie-
ci, młodzieży i dorosłych.

Do zbiórki kocy, karmy, puszek 
z mokrą karmą, metalowych misek, 
smyczy, obroży zgłosiły się szko-
ły z terenu gminy Chełmiec i No-
wego Sącza.

Zebrane dary zostaną prze-
kazane do gminnego schroniska 
w Wielogłowach oraz Stowarzysze-
nia „Mam głos” w Nowym Sączu. 
Zakończenie akcji 25 października 
w „Dzień kundelka”.

Szczegółowe informacje nt 
psów przebywających w schro-
nisku znajdują się na Facebooku 
-Gminne schronisko dla psów 
w Wielogłowach lub na stronie 
Gminy Chełmiec.

MAŁGORZATA SUROWIAK

Z LISTÓW DO REDAKCJIDarmowe 
porady 
prawne
Bezpłatne porady prawne, nie tylko 
w zakresie spłaty kredytów we fran-
kach, funduje zespół prawników po-
wołanych przez senatora Stanisła-
wa Koguta. 

- Już kiedyś wspominałem, że 
powołam specjalny zespół spe-
cjalistów, do którego będzie się 
można zgłaszać się z różnymi 
problemami. Mecenasi byli tak 
mili i podjęli z nami współpracę 
– mówi senator Stanisław Kogut.

- Sprawa tzw. „frankowi-
czów” stała się bardzo głośna. 
Osoby, które wzięły kredyt we 
frankach mogą liczyć na pomoc, 
nie są pozostawione samy so-
bie. Mogą walczyć przed sądami 
a dzięki naszym poradom bez-
płatnie uzyskać wiedzę, jak to 
zrobić – mówi mec. Andrzej 
Krzyk.

Mecenasi  Andrzej Krzyk i Mi-
łosz Popiela przyjmują peten-
tów w każdy wtorek od godz. 
14. w biurze senatora Koguta 
w Nowym Sączu.

(AM)
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Rozmowa z WACŁAWEM 
LIGĘZĄ - burmistrzem 
Bobowej

- Panie burmistrzu, przed nami kolejna już 
siedemnasta edycja Międzynarodowego Fe-
stiwalu Koronki Klockowej, z której słynie Bo-
bowa. Co nas czeka w tym roku?

- Od 6 do 9 października będziemy 
gościć 14 delegacji z różnych krajów 
Europy w tym m.in. z Niemiec, Włoch, 
Chorwacji czy Belgii oraz z różnych re-
gionów Polski. Spodziewamy się nawet 
koronczarek z Ameryki Południowej, 
a konkretnie z Argentyny. Podczas fe-
stiwalowych dni uczestników czeka 
sporo atrakcji, w tym tradycyjnie wy-
stępy zespołów muzycznych, kiermasz 
artystyczny na rynku, pokaz mody 
no i oczywiście wystawy koronki. 
- Koronka klockowa to znana bobowska 
marka, ale chyba i dobry sposób na pro-
mocję Bobowej?

- Oczywiście, Bobowa to jedyne 
miejsce w Polsce, w którym tworzy 
się ten rodzaj koronki, dlatego stara-
my się, żeby nasza bobowska koronka 
promowała miasto zarówno w Polsce, 
jak i na świecie. 
- Koronka koronką, ale w tym roku miesz-
kańcy Bobowej mogli liczyć na sporo wy-
darzeń kulturalnych i to przygotowanych 
z prawdziwym rozmachem. 

- 20 sierpnia przy Szkole Muzycz-
nej I stopnia w Bobowej odsłoniliśmy 
popiersia marszałka Józefa Piłsud-
skiego i Bolesława Wieniawy-Długo-
szowskiego. Chcieliśmy w ten sposób 
uczcić setną rocznicę wizyty marszał-
ka w dworku Wieniawy w Bobowej. 
Przygotowaliśmy specjalną insceni-
zację tej wizyty, zaś w rolę Wieniawy-
-Długoszowskiego wcielił się znany 
aktor Bogusław Linda. Patronat nad 
uroczystościami objął prezydent An-
drzej Duda, odwiedziło nas także spo-
ro parlamentarzystów. Były koncer-
ty Orkiestry Reprezentacyjnej Straży 
Granicznej z Nowego Sącza oraz Or-
kiestry Dętej z Siedlisk, pojawiły się 
liczne poczty sztandarowe i wojsko-
wa asysta honorowa.

- Patrząc na kalendarium Waszych im-
prez można odnieść wrażenie, że w Bobo-
wej ciągle coś się dzieje. Skąd u Was taka 
aktywność?

- To prawda, staramy się, żeby 
w Bobowej ciągle coś się działo. Spo-
ro zrobiliśmy, jeśli chodzi o ważne in-
westycje, ale kultura nie może zostać 
w tyle. Ludzie potrzebują rozrywki, 
ale pragną także mieć poczucie łącz-
ności z historią, przede wszystkim na-
szą własną, lokalną. Stąd też idea na-
szego Bractwa Rycerskiego, czy dni 
Bobowej z Kulturą Żydowską. Nasz 
region ma bogatą kulturę i tradycję. 
Chcemy o niej pamiętać i chcemy ją 
pokazywać, bo kultura integruje spo-
łeczność, nie tylko zresztą lokalną. 

ROZMAWIAŁA TATIANA BIELA

ZAPROSZENIE

Z okazji jubileuszu 140-lecia, firma NEWAG S.A. 
zaprasza 

EMERYTÓW I RENCISTÓW, 

którzy pracowali w firmie NEWAG S.A. lub ZNTK Nowy Sącz 

do odwiedzenia siedziby byłego pracodawcy.

Podczas wizyty będą Państwo mieli możliwość obejrzenia 

zmodernizowanych hal produkcyjnych, w których kiedyś Państwo 

pracowali oraz zapoznania się z aktualnie produkowanymi przez 

Spółkę pojazdami. W ramach uroczystości przewidziano również 

poczęstunek oraz spotkanie z Zarządem Spółki.

Spotkanie odbędzie się 20 października 2016 r. o godzinie 13:00 

w siedzibie firmy NEWAG S.A. w Nowym Sączu.

Z uwagi na przewidywane wzorem ostatniego spotkania, duże 

zainteresowanie, prosimy o telefoniczne potwierdzenie swojego 

przybycia do dnia 10 października 2016 r., pod numerami telefonu:

18 47 38 453 i 18 47 38 454, w godzinach 9:00 – 14:00.

REKLAMA

REKLAMA

Centrum 
Finansowe

kredyty    pożyczki    leasing
   kredyty gotówkowe do 200 000

 szybkie pożyczki do 20 000
Wiele banków i firm pożyczkowych 

w jednym miejscu

Profesjonalne doradztwo
szybka decyzja kredytowa

Zapraszamy

tel. 796 292 958
Jagiellońska 42

33-300 Nowy Sącz

•
• •

•

•

Aktywność

Kultura integruje społeczność 

25 września  odbyła się VIII edycja Sądeckiej Dychy o Puchar Prezesa 
NEWAG. W tym roku dystans 10 km przebiegła rekordowa liczba ponad 
350 osób oraz wyjątkowo duża reprezentacja firmy NEWAG S.A.. Pierw-
szą nagrodę w kwalifikacji generalnej pań zdobyła Lila Fiskowicz, drugie 
miejsce zajęła Katarzyna Albrycht, trzecia na podium znalazła się Olseya 
Didovodiuk. Wśród panów triumfował Dmytro Didovodiuk. Drugi na me-
cie pojawił się Sergii Okseniuk z różnicą czterech sekund. Natomiast trze-
cie miejsce zdobył Oleh Leshchyshynu.

W kategorii NEWAG S.A. w grupie kobiet zwyciężyły Klaudia Kolego-
wicz, Anna Ziółko, Patrycja Kurczab. Wśród panów triumfował Franciszek 
Długosz, przed Bartłomiejem Badowskim i Mateuszem Fedko.

(NWG)

ZATRZYMANE W KADRZE

Przebiegli sądecką dychę

FO
T.

 N
EW

AG



www.sacz.in – Twój tygodnik codziennie | DOBRY TYGODNIK SĄDECKI   29 września 20168

Jerzy Wideł
Z kapelusza

REKLAMA

Opinie

Panie dziejku! Wszystko jest 
jakąś polityką, można od-
powiedzieć Stanisławowi 

Motyce, który niedawno przegrał 
wybory do zarządu osiedla Wólki. 
Przegrał on, ale taki los może spo-
tkać też innych obecnych prze-
wodniczących zarządów osiedli. 
A to za sprawą metodycznej stra-
tegii Ludomira Handzla lidera Ko-
alicji Nowosądeckiej i jego ludzi.

Młode bażanty o wypasionych 
klatkach piersiowych szykują się 
do ważnej batalii. Chcą opano-
wać osiedla a za dwa lata zapewne 
Radę Miejską. Na tym przypusz-
czalnie się nie skończy, gdyż dwa 
lata temu Handzel rywalizował o 
fotel prezydenta miasta z Ryszar-
dem Nowakiem, którego w finale 
wyścigu mocno osobiście wsparł 
Pierwszy Naczelnik Polski, sam 
Jarosław Kaczyński. Tym razem 
wygrał Nowak z niewielką, jak 
na miasto takie jak Nowy Sącz, 

przewagą. Wtedy wielu miesz-
czan sądeckich uważało, że Lu-
domir Handzel to człowiek zni-
kąd. Zupełnie niesłusznie, bo 
wszak jest rodowitym Sądecza-
ninem, a szlify polityczne zdo-
bywał przy senatorze Andrze-
ju Chronowskim, by wraz z nim 
udać się do Warszawy, do Mini-
sterstwa Skarbu. Tam, już mini-
strowi Chronowskiemu, udzielał 
porad politycznych, będąc człon-
kiem komitetu politycznego przy 
ministrze. Można wobec tego po-
wiedzieć, że to człowiek stąd.

Na zebranie wyborcze do Rady 
Nadzorczej Grodzkiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej Handzel przypro-
wadził mocną grupę mieszkańców 
osiedla Barskie i odniósł niebywa-
ły sukces. Został członkiem Rady 
Nadzorczej i kto wie, czy nie zo-
stanie jej przewodniczącym. To 
pierwszy krok w długim marszu 
po fotel prezydenta miasta.

Teraz ma pole do popisu przy 
wyborach do zarządów osiedli. 
Co prawda sam osobiście nie star-
tuje z wiadomych względów (za-
mieszkania), ale wraz ze swoimi 
towarzyszami z Koalicji Nowo-
sądeckiej i na razie z Korwinow-
cami prowadzi akcje agitacyjne, 
propagandowe przed budynka-
mi, gdzie odbywają się wybory. 

Mocna grupa młodych wilczków, 
albo jak kto woli bażantów, poja-
wia się przed zebraniami, rozdaje 
kartki z nazwiskami osób, które 
mają poparcie koalicji i osobiście 
Handzla. Na razie nie udało się mu 
pokonać starszych stażem prze-
wodniczących: Gołąbkowic An-
toniego Rączkowskiego i Zawa-
dy Tadeusza Kulpę. Jednak jak tak 
dalej pójdzie, to kto wie? 

Medotyczne działanie pole-
ga na tym, że Handzel i jego lu-
dzie nie krytykują i nie oceniają 
pracy dotychczasowych zarzą-
dów osiedli, ale agitują, by do 
nich wprowadzić młodych lu-
dzi, którzy powinni się uczyć 
działania na rzecz innych miesz-
kańców, poznawać ich problemy 
i bolączki. Z taką wiedzą i moc-
nym wsparciem finansowym 
z pewnością za dwa lata będą 
mogli ruszyć po funkcje radnych. 
To dobry pomysł i idea strate-
gii Koalicji Nowosądeckiej. Czas 
pokaże, co z tych młodych ba-
żantów wyrośnie. Czy rzeczy-
wiście oddani służbie społecznej 
ludzie, czy złoci chłopcy „dobrej 
zmiany”? Dlatego nie można mó-
wić, że to działanie jest grą po-
lityczną, bo wszystko w naszym 
pięknym kraju jest polityką. Pa-
nie dziejku!

Teraz to już jest człowiek stąd
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JesieńJesień
              jestjest fajnafajna

Zapisy 
mgr Tomasz Baliczek 

tel. kom. 606 454 948

Zajęcia prowadzi mgr rehabilitacji  
i wychowania fizycznego – doświadczony instruktor 

pływania, sędzia pływacki, animator sportu  
osób niepełnosprawnych

www.tomaszbaliczek.pl

rrrrrr 

www.tomaszbaliczek.pl

Więcej informacji na temat rehabilitacji

English
School

tel. 518 177 588Nowy Sącz   ul. Barbackiego 89  www.myenglishschool.pl      

Najlepszy czas na zmiany
W naszej strefie klimatycznej jesień 

trwa 89 dni i 18 godzin. Wyobrażacie so-
bie, że można ten czas przespać prze-
łączając się na wolne obroty? Ależ to 
prawie 90 straconych dni! A przecież je-
sień naprawdę jest fajna! I zachęca do 
działania!

O uroku różnokolorowych barw je-
sieni nikogo nie trzeba przekonywać. 
Ale co zrobić, gdy kolorowe liście giną 
w deszczowych kałużach, a na ze-
wnątrz robi się chłodno i nieprzyjem-
nie? Szaro, buro i ponuro, więc najle-
piej zaszyć się pod kocem i przespać 
tę porę roku? Ależ nie!

Przecież jesień może być najlep-
szym czasem dla… tych, którym na co 
dzień brakuje czasu. Szybciej zapada-
jący zmrok to świetna okazja, żeby po-
święcić trochę uwagi sobie. Wreszcie 
można zacząć kurs języka angielskie-
go. Można zacząć chodzić na zajęcia 
fitness, siłownię, czy basen.

Jesień jest też najlepszym czasem, 
by zadbać o siebie. Nic tak nie po-
prawia humoru jak wspólne zaku-
py z koleżanką i wymiana garderoby, 
a przynajmniej jeden modny ciuch, któ-
ry rozpromieni jesienne dni. Nic tak nie 
leczy z depresyjnego nastroju jak nowa 
fryzura czy wizyta u kosmetyczki.

Pamiętacie swoje noworoczne po-
stanowienia? Teraz najwyższy czas, by 
wreszcie zacząć je realizować. Choć-
by po to, by za kilka miesięcy w sylwe-
strową noc nie wzdychać z zawodem, 
że znów nic z planów nie wyszło.

A zatem, do dzieła! Trzeba tylko 
wyznaczyć sobie cel i rozpisać małe 
kroczki, którymi do niego dążymy.

Chcę schudnąć? Jesień jest najlep-
szą porą, żeby zacząć. Na początek 
warto zaplanować wizytę u dietetyka.

Chcę zacząć uprawiać sport? Nic 
trudnego. Chcieć to móc! Niech niko-
go nie zraża jesienna pogoda. Pół go-
dziny wcześniej wstajemy rano i rusza-
my pobiegać albo wsiadamy na rower. 
Wystarczy silna wola i tylko tyle!

Chcę zaległości książkowe i filmowe? 
Ależ jesień jest idealną porą na lektu-
rę i wyjścia do kina czy teatru. Oczy-
wiście w tym przypadku przytulny ko-
cyk i ciepła herbata też nie zaszkodzą, 
ale pamiętajmy, żeby nie zaniechać 
aktywności. 

Inne postanowienia? Po prostu je re-
alizujemy! I nie zapominajmy o uśmie-
chu na twarzy!

Jeśli zadbamy o swoje samopoczu-
cie, zdrowie i wygląd, jesień będzie na-
prawdę najfajniejszą porą roku.

 (JOMB)
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Jesienna aura zachęca do rowerowych 
przejażdżek. Niestety dni robią się coraz 
krótsze i zdecydowanie łatwiej o to, by 
zaskoczył nas zmrok. Eksperci Bike Ate-
lier podpowiadają, jak przygotować się do 
jesiennej jazdy, by być bardziej widocz-
nym na drodze. 

Wyposażenie roweru we właściwe 
oświetlenie to obok założenia kasku, 
najistotniejsza czynność poprawiająca 
bezpieczeństwo, jaką możemy wyko-
nać przed rozpoczęciem jazdy. Zain-
stalowanie elementów odblaskowych 
i świecących jest nie tylko zachowa-
niem rozważnym, ale jest też naszym 
obowiązkiem, wynikającym z kodek-
su drogowego. 

- Rower musi być za-
wsze wyposażony w świa-
tło odblaskowe barwy czerwonej 
z tyłu, w kształcie innym niż trój-
kąt. Odnosi się to również do przy-
czepki, jeśli mamy ją doczepioną 
– wyjaśnia Marcin Stypka, ekspert 
specjalistycznej sieci salonów ro-
werowych Bike Atelier. - Po zmro-
ku należy mieć też przynajmniej 
jedną lampę z przodu - białą lub 
tzw. żółtą selektywną - oraz jedną 
lampę z tyłu – czerwoną-  świecą-
cą światłem ciągłym lub migają-
cym. W ciągu dnia nie ma takiego 
obowiązku i możemy ją wyłączyć, 
a nawet wieźć w plecaku. Nie będą 
wtedy kusiły złodziei, psuły wyglą-
du i aerodynamiki. 

Jeszcze kilka lat temu używanie 
światła migającego było niezgodne z 
przepisami, jednak po nowelizacji ko-
deksu drogowego zarówno przednie 
jak i tylne lampki mogą świecić pul-
sująco. Oświetlenie musi być zamon-
towane nie wyżej niż 1,5m i nie niżej 
niż 25cm nad powierzchnią jezdni. Nie 
dotyczy to tzw. czołówki, gdyż nie jest 
ona wyposażeniem roweru. 

Odblaski
Prawo zezwala (a eksperci za-

lecają) na doposażenie jednośladu 
w dodatkowe światła odblaskowe. 
Można je umieścić na pedałach (bar-
wy żółtej samochodowej), na opo-
nie lub obręczy (pasek odblaskowy), 
z przodu roweru (barwy białej), czy 
też na kołach. W tym ostatnim przy-
padku wolno dodać dowolną ilość od-
blasków, jednak należy pamiętać, by 
na obu kołach był przynajmniej jeden 
barwy żółtej samochodowej. 

Kodeks drogowy nie nakłada obo-
wiązku zakładania kamizelki odbla-
skowej, jednak przy złej widoczno-
ści lub po zmroku jest to zalecane 
rozwiązanie. 

Jakie oświetlenie wybrać?
- Tylne oświetlenie może być 

standardowe, lub z bardzo mocną 
diodą, poprawiającą widoczność 
nawet w dzień, przy kontrasto-
wym, ostrym słońcu, mgle, mżaw-
ce lub jadąc w zacienionym lesie 

– podpowiada ekspert Bike Atelier. 
- Przednie oświetlenie do jazdy po 
mieście nie musi mocno oświetlać 
drogi, gdyż i tak jego promień zginie 
w świetle latarni. Musi natomiast do-
brze spełniać funkcje sygnalizacyj-
ne, byśmy byli widoczni dla kieru-
jących samochodami. Sprawdzi się 
zatem albo duży reflektor albo świa-
tło w tzw. trybie stroboskopowym. 

Jeśli jednak jeździmy poza mia-
stem, to zdecydowanie przyda się 
lampa o dużej mocy, 500 i więcej lu-
menów. Jeśli ktoś lubi szybką jazdę 
w ciężkim terenie, to najlepsze bę-
dzie połączenie takiego oświetlenia 
z czołówką przymocowaną do ka-
sku – dodaje. 

Na co zwracać uwagę przy zakupie?
W zależności od tego jakie oświe-

tlenie kupujemy – pozycyjne czy też 
przedni reflektor - powinniśmy zwra-
cać uwagę na inne aspekty. W tym 
pierwszym przypadku istotny będzie 
czas pracy baterii, powierzchnia świe-
cenia (im większa tym lepiej), a także 
to, czy posiada ono kilka trybów pra-
cy (tryb stały do jazdy w grupie lub ale-
ją spacerową oraz migający w ruchu 
ulicznym). Szukając dobrego przed-
niego reflektora należy kierować się 
maksymalną siłą świecenia, dobrym 
skupieniem promienia światła (by nie 
świecił za szeroko, ale też nie dawał 
punktu światła o szerokości opony), 
a także trybami pracy (pożądane tryby 

- jasny, oszczędny, sygnalizacyjny). 
Jako że światła przeznaczone do oświe-
tlania drogi potrzebują więcej ener-
gii niż te pozycyjne, lepiej zakupić ta-
kie, które są ładowane poprzez USB lub 
mają dedykowaną ładowarkę. Zaosz-
czędzimy w ten sposób na bateriach. 

- Jeśli po zmroku jeździmy bardzo 
często to możemy rozważyć zamon-
towanie dynama w piaście i przy-
stosowanych do niego lamp. Dzięki 
takiemu rozwiązaniu nie będziemy 
musieli pamiętać o naładowaniu, 
czy też wymianie baterii – tłumaczy 
Marcin Stypka. 

Zawsze powinniśmy zwracać uwa-
gę na to, czy lampka jest solidnie zbu-
dowana, wstrząsoodporna i czy ma 
wodoszczelną obudowę (w przypad-
ku oświetlenia ładowanego poprzez 
USB należy upewnić się, że gniazdo 
USB jest dobrze uszczelnione). Mo-
cowanie powinno być stabilne, proste 
w montażu (możliwe bez użycia na-
rzędzi) i uniwersalne (do rurek o róż-
nych średnicach), a włącznik powi-
nien być łatwy w obsłudze. Będzie to 
szczególnie istotne zimą, gdy częściej 
jeździmy w pełnych rękawiczkach.

ADAM SIKORA

REKLAMA

19 września ruszyła V edycja Ogólnopolskiej Akcji Walki z Nad-
wagą w Rodzinie „Uwaga Nadwaga!”, której organizatorem są 
Centra Dietetyczne Naturhouse. W ramach edukacyjnej kampanii 
każdy może skorzystać z bezpłatnych konsultacji z dietetykiem 
i pomiarów składu ciała. Ambasadorką akcji została aktorka 
Katarzyna Bujakiewicz.

Celem akcji jest zwrócenie uwagi na istotny problem pol-
skiego społeczeństwa, jakim jest nadmierna masa ciała. Z 
nadwagą i otyłością wiąże się szereg konsekwencji zdrowot-
nych, których można uniknąć wprowadzając w życie prawidło-
we nawyki żywieniowe. Dzięki modyfikacji sposobu odżywia-
nia zmieniamy nie tylko swoją sylwetkę, ale też stan zdrowia, 
samopoczucie, zyskujemy pewność siebie i podziw wśród 
najbliższych.

Zmieniamy siebie i swoje życie na lepsze!

Aby każdy mógł dowiedzieć się co zrobić, by pożegnać ki-
logramy i zdrowo się odżywiać, w trakcie trwania kampanii w 
dniach 19 września - 30 listopada drzwi do Naszego Centrum 
Naturhouse będą otwarte dla wszystkich, którzy zechcą za-
dbać o siebie i swoją rodzinę.

Zadzwoń i umów się, bądź przyjdź bezpośrednio! 

ul. Długosza 13, 33-300 Nowy Sącz,

tel. 18 531 17 97

Więcej informacji o akcji: www.uwaganadwaga.com

UWAGA NADWAGA!
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Bądź widoczny na rowerze
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Maluchy tańczą w chuście ukołysane ruchem

Kangurek, kieszonka, plecak, dwa iks… 
Choć nazwy te brzmią tajemniczo, 
wszystkie odnoszą się do specjalnych 
technik wiązania chusty, w której mamy 
noszą swoje pociechy. Nie tylko noszą, bo 
jak się okazuję, z małym dzieckiem bez-
piecznie umieszczonym chuście można 
także tańczyć, i to w bardzo różnym ryt-
mie i do naprawdę różnej muzyki. Trud-
ne? Nie, jeśli wie się, jak to robić. 

W chuście zawiązani
W czwartkowe przedpołudnie, 

niewielka salka mieszcząca się 
w podziemiach Miejskiego Ośrod-
ka Kultury w Nowym Sączu zamie-
nia się w prawdziwy żłobek. Naj-
młodsi goście MOK-u liczący sobie 
od niespełna miesiąca do pół roku 
życia bardzo szybko wypełniają po-
mieszczenie charakterystycznym 
dziecięcym gwarem. Jest ich oko-
ło dwadzieścioro i razem ze swo-
imi mamami czekają na rozpoczęcie 
zajęć tańca z dzieckiem w chuście. 
Część mam i ich pociech jest tu po 
raz pierwszy, inne przychodzą na 
warsztaty kolejny już raz. Kiedy cała 
ekipa zbiera się w komplecie, na sce-
nę wkracza Angelika Zbozień. Za-
nim jednak mamy i ich pociechy 
będą mogły wspólnie zrelaksować 
się przy dźwiękach muzyki, malusz-
ki muszą zostać fachowo umieszczo-
ne w chustach. Ale żeby to uczynić, 
trzeba najpierw dowiedzieć się „co 
i jak”. Angelika Zbozień, dorad-
ca noszenia w chustach i nosidłach 
miękkich, jest tu właśnie po to, aby 
krok po kroku wskazać mamom 
właściwą drogę postępowania. 

- Nasze zajęcia zawsze zaczyna-
my od nauki technik wiązania chu-
sty – tłumaczy Angelika Zbozień. 
– Wiązanie musi być dopasowa-
ne do wieku dziecka i do konkret-
nego etapu jego rozwoju. Dopiero 
potem mamy mogą zacząć tańczyć 
z maluszkiem – doprecyzowuje roz-
mówczyni. Niektóre wiązania moż-
na stosować niemal od pierwszych 
dni życia dziecka, inne dopiero w ko-
lejnych miesiącach, po opanowaniu 
przez maluszka określonych umie-
jętności. – Jeśli chodzi o podstawowe 
wiązania, mamy ich kilka rodzajów 
– wyjaśnia Angelika Zbozień. – Tzw. 
kangurek, kieszonka i plecak mogą 
być stosowane właściwie od uro-
dzenia dziecka, natomiast wiązanie 
dwa iks, przeznaczone jest dla star-
szych dzieci, które potrafią już sa-
modzielnie siadać. Jest jeszcze chu-
sta z kółkiem, ona także może być 
stosowana od urodzenia, ale raczej 
na krótkie wyjścia – dodaje doradca. 

Jak w życiu płodowym
Obecne na sali maluchy są w róż-

nych wieku, a ich mamy stosują różne 
wiązania. Część kobiet ma już wprawę 
i samodzielnie wiążę chustę, inne cze-
kają na pomoc doradcy, bądź bardziej 
doświadczonych koleżanek. Panie 
wymieniają między sobą doświadcze-
nia, ale też uważnie obserwują Angeli-
kę, która pokazuje poszczególne etapy 
wiązania chusty oraz prawidłowego 
umieszczania w niej dziecka. 

- Dziecko może być noszone 
w chuście od pierwszych dni życia – 
zapewnia Angelika Zbozień. – Bardzo 

ważne jest zapewnienie kontynu-
acji życia płodowego w tzw. czwar-
tym trymestrze, czyli w pierwszych 
trzech miesiącach życia dziecka. 
A do kiedy można nosić dziecko w 
chuście? Angelika, opierając się na 
własnym doświadczeniu, przeko-
nuje, że to zwykle dziecko samo daje 
rodzicom znak, kiedy nie chce już 
być noszone w chuście, a dzieje się 
to zwykle, kiedy maluszek opanuje 
sztukę chodzenia.

Męski rodzynek
Choć na sali obecne są same ko-

biety, znajduje się także pośród 
nich jeden męski „rodzynek”. To 
mąż Angeliki Zbozień, znany sądec-
ki muzyk Arkadio. Choć nie bierze 
on udziału w zajęciach, dokładnie 
wie, na czym polega noszenie malu-
cha w chuście, co udowadnia pozu-
jąc do zdjęcia ze swoją malutką có-
reczką.  – Nasze pierwsze dziecko, 
synka, zaczęliśmy nosić w chuście, 
kiedy miał kilka miesięcy, ale có-
reczkę już kilka dni po urodzeniu. 
Okazuje się, że Arkadio nauczył się 
techniki wiązania i noszenia w chu-
ście w tym samym czasie co żona 
i bardzo sobie tę umiejętność chwa-
li. – Noszenie w chuście jest mega 
praktyczne, a jako głowa rodziny 
cenię wszystkie praktyczne roz-
wiązania – mówi Arkadio i doda-
je, że to rozwiązanie poleciłby tak-
że innym ojcom. – Choć pierwsze 
momenty mogą przerażać, można 
się tego nauczyć, a potem, to już 
prawdziwa przyjemność – zapew-
nia sądecki muzyk.

Bicie serca
W końcu nadchodzi czas, kiedy 

wszystkie maluchy spoczywają bez-
piecznie w chustach swoich mam 
i można przejść do kolejnego punktu 
czwartkowego spotkania, czyli same-
go tańca z dzieckiem w chuście. Zaję-
cia prowadzą na zmianę dwie instruk-
torki tańca, z których jedna tańczy 
z własną pociechą, dzięki czemu młode 
mamy mają bezpośrednią możliwość 
podglądania instruktorki i jej dziecka. 
O co chodzi w takim tańcu?

- Przede wszystkim chodzi tutaj o 
bliskość matki i dziecka – podkreśla 
instruktorka tańca Magdalena Trojan. – 
Ważne, żeby dziecko czuło jej bliskość, 
słyszało bicie serca, czuło ruchy i ko-
łysanie tym bardzie, że w czasie cią-
ży płód jest cały czas w ruchu, cały 
czas czuje kołysanie. W tańcu cho-
dzi o kontynuację tego stanu – dodaje 
Magdalena Trojan. 

Instruktorka zapewnia także, że 
sam taniec nie jest trudny i można go 
uprawiać do bardzo różnych rodzajów 
muzyki, z wyjątkiem bardzo ostrych 
czy hałaśliwych dźwięków, które mogą 
przestraszyć dziecko.  – To są bardzo 
proste układy, proste sekwencje ru-
chów i każda mama może się ich na-
uczyć bez większych problemów. Co 
do muzyki, to dobrze też wybrać taki 
rodzaj, który odpowiada mamie, przy 
którym będzie się dobrze czuła.

Ukołysani do snu
Sesja tańca w sądeckim MOK trwa 

godzinę. Zajęcia rozpoczyna roz-
grzewka, a po tańcu przychodzi chwi-
la na rozciągnięcie mięśni, tak aby nie 

dokuczały następnego dnia. Mamy 
mogą oczywiście tańczyć również 
i w domu, tym bardziej, że układy są 
proste i do opanowania przez każdego. 

Czwartkowe zajęcia to kolejna 
edycja „chustowych” warsztatów. 
Wszystko zaczęło się w sierpniu ubie-
głego roku z inicjatywy Angeliki Zbo-
zień. Pomysł szybko chwycił i w tym 
momencie nie ma żadnego proble-
mu z zebraniem odpowiedniej liczby 
mam. Trzeba było nawet stworzyć li-
stę rezerwową, bo nie dla wszystkich 
pań wystarczyło miejsca. 

- To jest znakomita okazja do wyj-
ścia z domu, podzielenia się swo-
imi doświadczeniami i obawami. 
Uważam, że to wspaniała inicjaty-
wa i cieszę się, że biorę w niej udział 
– mówi Magdalena Trojan. Także 
i Angelika Zbozień podkreśla znacze-
nie wytworzenia się wśród mam po-
czucia wspólnoty, które jest szczegól-
nie ważne u kobiet mających pierwsze 
dziecko. Dzięki takim inicjatywom 
mają wsparcie ze strony innych ko-
biet, a to istotne również dla wytwo-
rzenia się poczucia bezpieczeństwa 
u świeżo upieczonych mam. 

I chyba coś w tym jest, bo obser-
wując mamy i ich dzieci przed i pod-
czas trwania zajęć można zauważyć, 
że panie dobrze czują się w swoim 
towarzystwie, chętnie pomagają so-
bie wzajemnie i dzielą się swoimi do-
świadczeniami. A widok kilkudzie-
sięciu maluchów spokojnie śpiących 
w chustach swoich mam i ukołysa-
nych ich ruchem i dźwiękami muzy-
ki, jest naprawdę bezcenny. 

TATIANA BIELA
ZD

JĘ
CI

A:
 T

AT
IA

N
A 

BI
EL

A

Salon Odzieżowy 
  
N. Sącz Rynek 17

Sklep patronacki

Salon Odzieżowy 
  

 manowej 1

Salon Odzieżowy 
 

N. Sącz Rynek 10

RABAT 20 proc. 
dotyczy trzech Salonów

TOREBKI BIŻUTERIA
Francja Włochy

TOREBKI BIŻUTERIA
Francja Włochy

TOREBKI BIŻUTERIA
Francja Włochy

Asortyment Salonów dostosowany do obecnie panujących trendów na rynku mody. Stworzony dla kobiet ceniących sobie oryginalny styl i dobrą jakość.
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Nietypową wystawę książek moż-
na oglądać w Sądeckiej Bibliote-
ce Publicznej. Z okazji trwającego 
w Polsce Tygodnia Książek Zakaza-
nych nowosądecka placówka przy-
gotowała specjalny wykaz publika-
cji, które kiedyś cenzurowano ze 

względów obyczajowych, kultural-
nych czy politycznych. 

Podczas Tygodnia Książek Zaka-
zanych księgarnie i biblioteki zwra-
cają uwagę na kwestię granic wol-
ności słowa w literaturze i problem 

cenzury. Sądecka Biblioteka Publicz-
na przygotowała wystawę tego typu 
pozycji. Znalazły się na niej między 
innymi cenzurowane przez pewien 
okres, choć nierzadko bardzo warto-
ściowe, książki z XX wieku jak choć-
by „Rok 1984” George’a Orwella, „Lot 
nad kukułczym gniazdem” - Kena Ke-
sey’a, „Buszujący w zbożu” Jerome-
’a Davida Salingera czy „Zabić Droz-
da”- Harper Lee.

-Książki „Buszujący w zbożu” czy 
„Lot nad kukułczym gniazdem” były 
między innymi zakazane przez ja-
kiś czas w amerykańskich szkołach, 
głównie ze względów obyczajowych 
- mówi Barbara Pawlik, dyrektor Są-
deckiej Biblioteki Publicznej. - Jak 
wiadomo te książki cieszą się teraz 
bardzo dużym zainteresowaniem, 
głównie wśród młodzieży.

Na wystawie książki zakazane 
specjalnie oznaczono czerwonym 
wstęgami, są odpowiednie zakład-
ki i szczegółowe informacje, dlaczego 
dana pozycja widniała na tzw. czar-
nej liście.

- Organizując taką wystawę 
chcemy zainteresować odbiorców 
historią literatury. Chcemy także za-
intrygować czytelnika, aby sięgnął 
po książkę, która kiedyś była cenzu-
rowana. Akcja ma przede wszystkim 
służyć promocji czytelnictwa - pod-
kreśla Barbara Pawlik.

Tydzień Zakazanych Książek po-
trwa do 1 października. Obchodzony 
jest w Polsce po raz szósty. Akcja wy-
wodzi się ze Stanów Zjednoczonych 
i jest związana z pierwszą poprawką 
do amerykańskiej konstytucji, która 
mówi o wolności słowa.

(MCH)

Kultura

REKLAMA

Zakazane ze względów obyczajowych

Jest w orkiestrach dętych siła

Zakończył się 39. Małopolski Festiwal Orkiestr Dętych „Echo Trombity”. W MCK „Sokół” odbyło się uroczy-
ste podsumowanie i wręczenie nagród.

Grand Prix 39. Festiwalu Echo Trombity 2016 zdobyła Reprezentacyjna Orkiestra Miasta i Gminy Świątni-
ki Górne.

Wśród orkiestr OSP dwa równorzędne pierwsze miejsca zajęły: Orkiestra Dęta z Żurowej i Orkiestra Dęta 
z Polanki Wielkiej.

W grupie orkiestr działających przy domach kultury i stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych dwa równo-
rzędne pierwsze miejsca zdobyły: Miejska Orkiestra Dęta z Nowego Targu i Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Bacz-
ków” z Baczkowa.

W kategorii orkiestr parafialnych pierwsze miejsce otrzymała Parafialna Orkiestra Dęta z Siedlisk Tuchowskich.
W grupie Big bandów i orkiestr rozrywkowych dwa równorzędne pierwsze miejsca przypadły: Big bandowi 

„Rożnów” z Rożnowa i Zespołowi Bassara Jazz Collective z PSM w Nowym Sączu.
(RED)
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29 września, godz. 9-13., nowosądecki rynek - Happe-
ning „Zabawa i edukacja w zdrowej atmosferze”

29 września, godz. 17., Sądecka Biblioteka Publiczna – 
spotkanie autorskie z o. Leonem Knabitem 

30 września, godz. 9. – Zespół Szkół Samochodowych 
i nowosądecki rynek - Exit Tuned Cars – zlot samocho-
dów tuningowych

30 września, godz. 19. - Galeria Sztuki Współczesnej 
BWA Sokół – wernisaż wystawy „Intermarium "

1-8 października - Centrum Wypoczynku i Rehabilitacji 
DAMIS w Krynicy Zdroju – V Uzdrowiskowy Festiwal 
Brydżowy 2016 o Puchar Burmistrza Krynicy-Zdroju

2 października, godz. 10., Lądowisko w Jasiennej - 
I Gminne Zawody Latawców o Puchar Wójta Gminy Ko-
rzenna

2 października, godz. 13 – 21., Amfiteatr Zapopradzie 
w Muszynie – Koncert charytatywny „Grają dla Oli” 

2 października, godz. 13.30, nowosądecki rynek - spek-
takl plenerowy „Kuglarze” inaugurujący XX Jesienny Fe-
stiwal Teatralny 

2 października, godz. 18.15, Galeria MOK – wernisaż 
wystawy fotografii Jerzego Cebuli i Andrzeja Ramsa „Au-
tografy – Jesienny Festiwal Teatralny 1997 – 2015” 

 (AM)
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Rozmowa 
z dr TOMASZEM 
ZACŁONĄ - rzecznikiem 
prasowym PWSZ

 
-Warto studiować w Państwowej Wyższej 
Szkole Zawodowej w Nowym Sączu?

-Państwowa Wyższa Szkoła Za-
wodowa w Nowym Sączu to nowo-
czesna uczelnia, posiadająca zróż-
nicowaną ofertę edukacyjną, czyli 
bezpłatne studia stacjonarne na dwu-
nastu kierunkach pierwszego stop-
nia oraz czterech kierunkach studiów 
drugiego stopnia. Ponadto daje moż-
liwość podjęcia studiów niestacjo-
narnych i podyplomowych oraz sko-
rzystania z kursów dokształcających 
i szkoleń. PWSZ posiada odpowied-
nio wyposażone zaplecze dydaktycz-
ne, a także bibliotekę i Dom Studenta. 

Studenci mogą bezpłatnie korzy-
stać z bogatego zaplecza sportowego, 
w tym z boisk, hali i basenu znajdu-
jącego się w Kampusie Dydaktyczno-
-Sportowym. Na uczelni działa Aka-
demicki Klub Sportowy, a także koła 
naukowe, w których studenci mają 
możliwość rozwijania swoich pa-
sji oraz zainteresowań poznawczych 
i naukowych. Priorytetem działalno-
ści PWSZ jest dbałość o wysoką jakość 
kształcenia, współpraca z otoczeniem 
społeczno-gospodarczym oraz dobre 
przygotowanie absolwentów do wy-
mogów współczesnego rynku pra-
cy. Aby to osiągnąć, na uczelni działa 
Akademickie Biuro Karier, wprowa-
dzono Uczelniany System Zapew-
niania Jakości Kształcenia, a także 

dostosowano efekty kształcenia na 
wszystkich kierunkach do wymo-
gów pracodawców. Dobrą praktyką 
funkcjonującą w PWSZ jest również 
włączanie studentów w działalność 
naukowo-badawczą m.in. poprzez 
realizowanie prac licencjackich, inży-
nierskich i magisterskich we współ-
pracy z przedsiębiorstwami, pro-
wadzenie projektów w ramach kół 
naukowych, uczestnictwo studen-
tów w konferencjach i sympozjach 
naukowych, działalność wydawniczą 
oraz możliwość korzystania z własne-
go systemu stypendialnego za wyróż-
niające osiągnięcia naukowe.

- Uczelnia w tym roku poszerzyła swoją 
ofertę edukacyjną o nowe kierunki. 

- Modyfikacje oferty kształce-
nia to jeden z priorytetów działania 
uczelni. W poprzednim roku aka-
demickim otrzymaliśmy zgodę Mi-
nistra Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go na prowadzenie kształcenia na 
kierunkach drugiego stopnia: Pe-
dagogika i Pielęgniarstwo. W tym 
roku uruchomiliśmy kolejny kieru-
nek magisterski: Ekonomika i or-
ganizacja przedsiębiorstw. Od no-
wego roku akademickiego studenci 
będą mogli również wybrać nowe 
specjalności. W Instytucie Kultu-
ry Fizycznej będą to: Wychowanie 
fizyczne - trener personalny, Wy-
chowanie fizyczne z kinezygeronto-
profilaktyką, Wychowanie fizyczne 
w służbach mundurowych. Z kolei 
w Instytucie Pedagogicznym będzie 
można wybrać specjalność: Edukacja 
artystyczna z terapią zajęciową i ar-
teterapią, Sztuki wizualne z grafiką 

projektową i fotografią. W Instytucie 
Technicznym nowością na kierun-
ku Zarządzanie i inżynieria produk-
cji, na studiach pierwszego stopnia, 
jest specjalność Inżynieria systemów 
ekoenergetycznych. W naszej opinii 
wprowadzenie nowych kierunków 
kształcenia lub specjalności zwięk-
sza zainteresowanie podjęciem stu-
diów w PWSZ.

-Uczelnia bierze udział w programie Era-
smus+, którego głównym celem jest mię-
dzynarodowa wymiana studentów. Jakie 
znaczenie ma ten program przy podej-
mowaniu decyzji o studiowaniu w PWSZ?

- Umiędzynarodowienie stu-
diów jest niewątpliwe czynnikiem 
zachęcającym do podejmowania 
kształcenia na poziomie wyższym. 
Wyjazdy na wymianę w ramach 
programu Erasmus+ są dla studen-
tów atrakcyjną formą zdobywa-
nia wiedzy i nowych doświadczeń, 
a także poszerzenia ich horyzon-
tów. Studenci, a także pracowni-
cy podczas wyjazdów zagranicz-
nych mają szansę poznania innych 
systemów edukacji, kultur, ludzi 
i doskonalenia umiejętności posłu-
giwania się językami obcymi. Wie-
lu kandydatów podczas rekrutacji 
pyta o możliwość uczestniczenia 
w programie Erasmus+, dowiadują 
się wtedy, że uczelnia posiada po-
nad 30 umów partnerskich z za-
granicznymi szkołami wyższymi, 
co daje realne możliwości wyjazdu 
i skorzystania z międzynarodowej 
mobilności studenckiej. 

Młodzi ludzie wyjeżdżają-
cy za granicę w ramach programu 

Erasmus+ otrzymują wysokie sty-
pendium, które umożliwia im po-
krycie kosztów pobytu w innych 
krajach. Osoby, które skorzystały 
z takiej wymiany często podkreśla-
ją walory edukacyjne takich wyjaz-
dów, ale także wskazują, że mię-
dzynarodowe doświadczenie jest 
ważnym czynnikiem budowania 

ich pozycji na rynku pracy. Od po-
czątku funkcjonowania na uczel-
ni programów Erasmus za granicę 
wyjechało łącznie 251 studentów, 
natomiast 110 studentów przyje-
chało z zagranicy na studia do PWSZ 
w Nowym Sączu.

ROZMAWIAŁY 
ALICJA AUGUSTYN I JOANNA MYJAK
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Nieduża uczelnia dla ciekawych ludzi 
Rozmowa PRZEMYSŁAWEM BOCHENKIEM 
- wicekanclerzem WSB–NLU oraz 
dr DARIUSZEM WOŹNIAKIEM - dziekanem 
Wydziału Nauk Społecznych i Informatyki

- Już wkrótce październik, z jakimi na-
strojami wchodzicie Państwo w nowy rok 
akademicki?

Przemysław Bochenek: - Z bardzo 
pozytywnymi. W tym roku mamy 
bardzo dobrą rekrutację, i choć cze-
kamy jeszcze na złożenie dokumen-
tów przez wszystkich kandydatów, 
to już mogę powiedzieć, że jeśli cho-
dzi o rekrutację elektroniczną, mamy 
wynik dwukrotnie wyższy niż w roku 
poprzednim. Ponadto, dzięki aktyw-
ności dziekana Woźniaka, udało nam 
się także pozyskać studentów zagra-
nicznych m.in. z Indii, Kazachstanu, 
Białorusi, Ukrainy, czekamy również 
na potwierdzenie przyjazdu niewiel-
kiej grupy z Bułgarii. Ten rok zapo-
wiada się zatem dużo lepiej niż po-
przedni i z optymizmem patrzymy 
w przyszłość.
- Czy to oznacza, że nastawiacie się Pań-
stwo przede wszystkim na studentów 
zagranicznych? 

Dariusz Woźniak: - Jeżeli chodzi o 
studentów to stawiamy na międzyna-
rodowość, ale zarówno Polaków, jak 

i studentów zagranicznych. Można 
powiedzieć, że taka jest potrzeba cza-
su, bo dzisiaj nasz absolwent będzie 
prawdopodobnie pracował w między-
narodowym zespole, dlatego dobrze 
by było, żeby już na studiach przeko-
nał się, jak się pracuje w takiej grupie, 
i w ten sposób uniknął później szoku 
kulturowego w miejscu pracy. Chce-
my również, żeby studenci mogli się 
integrować a Nowy Sącz, jako niewiel-
kie miasto, stwarza ku temu dogodną 
okazję. Z tego co wiem, nasi studen-
ci obcokrajowcy czują się tutaj bardzo 
bezpiecznie.
- Jak wielu obcokrajowców studiuje obec-
nie na WSB-NLU?

DW: - 300 studentów z różnych 
krajów. Oczywiście mówimy tu 
o studentach studiów dziennych, ale 
także i na studiach niestacjonarnych 
mamy studentów obcokrajowców. 
Część z nich prowadzi własne firmy, 
dzięki czemu nawiązują się kontak-
ty biznesowe z naszymi lokalnymi 
przedsiębiorcami. 
- Rozumiem zatem, że Państwa uczelnia 
od samego początku kładzie duży nacisk na 
aspekt praktyczny studiów, tworzenie sie-
ci przyszłych kontaktów biznesowych itp.?

DW: - Zdecydowanie tak. Sta-
ramy się kształcić jak najbardziej 

praktycznie, także w kontekście ję-
zyków obcych, w tym przede wszyst-
kim języka angielskiego, który w mię-
dzynarodowym biznesie nie jest już 
żadnym atutem, tylko niezbędnym 
wymogiem. Dotyczy to także umie-
jętności komputerowych, ale nie tych 
podstawowych, tylko bardziej za-
awansowanych. Od kilku lat oferuje-
my także kurs, który prowadzą tylko 
i wyłącznie nasi absolwenci, repre-
zentujący albo duże przedsiębiorstwa, 
albo swoje własne firmy i zadają stu-
dentom jakieś przypadki do rozwią-
zania. W ten sposób studenci ćwi-
czą swoje umiejętności praktyczne. 
Staramy się również współpracować 
z miejscowym biznesem, i to zarów-
no tym dużym, jak i z mniejszymi fir-
mami. Kontakt ten jest po prostu nie-
odzowny, bo w procesie edukacyjnym 
na takiej jak nasza uczelni, student 
musi mieć ciągły i bezpośredni kon-
takt z praktykami. 
- Jakie kierunki cieszyły się w tym roku naj-
większym powodzeniem wśród przyszłych 
studentów?

DW: - Nasza uczelnia nie oferuje 
wielu kierunków, stawiamy raczej na 
specjalności. Chodzi tu głównie o za-
rządzanie i informatykę, ciekawym 
kierunkiem jest również psychologia. 

Natomiast w przypadku politologii, 
zainteresowanie tym kierunkiem jest 
niewielkie i prawdopodobnie będzie-
my się z niego wycofywać. 

PB: - Dodam jeszcze, że w tym 
roku udało nam się uruchomić czte-
ry grupy studiów dziennych, a może 
się także okazać po zakończeniu pro-
cesu rekrutacji, że będzie ich sześć. 
Uważam, że to duży sukcees zna-
leźć studentów na studia stacjonarne 
zwłaszcza, że musimy się liczyć z kon-
kurencją uczelni oferujących bezpłat-
ną edukację. 
- Wasza uczelnia oferuje także dyplom 
amerykański.

DW: - Tak, i to oznacza, że podle-
gamy nie tylko kontroli polskiej ko-
misji akredytacyjnej, ale także ame-
rykańskich instytucji. Jesteśmy jedyną 
uczelnią, która oferuję taki dyplom na 
poziomie bakałarza w całej Europie 
Środkowo-Wschodniej. To jest nasz 
wyróżnik, bo na przykład Uniwersy-
tetowi Warszawskiemu nie udało się 
uzyskać amerykańskiej akredytacji. 
- Dużo się ostatnio mówiło o problemach 
finansowych uczelni.

PB: - Powiem tak - problemy oczy-
wiście były i są, nie wszystkim uda-
ło się w tym momencie zaradzić. Ale 
mogę zapewnić, że sytuacja się nie 

pogarsza i powoli zaczynamy wy-
chodzić na prostą. Przede wszyst-
kim, musieliśmy zapewnić uczelni 
płynność i to nam się udało. Mam na-
dzieję, że w przyszłym roku całkowi-
cie wyjdziemy na prostą. 
- Czyli są powody do optymizmu?

PB: -Twarda rzeczywistość na-
uczyła nas, że musimy patrzeć na 
liczby i myśleć w charakterze opła-
calności. Ale chcemy też wyjść z ofen-
sywą, pójść naprzód do innych miast 
w Polsce. Jesteśmy w trakcie przy-
gotowania dokumentów do otwarcia 
wydziałów zamiejscowych w Krako-
wie, Warszawie, zastanawiamy się też 
nad Wrocławiem. Mamy tam bardzo 
dobrą opinię i myślę, że dzięki temu 
udałoby się nam jeszcze powiększyć 
liczbę studentów. Warto także powie-
dzieć, że prowadzimy studia podyplo-
mowe w kilku miastach i na przykład 
w tym roku, w Krakowie, zgłosiło się 
na nie około 200 osób. Tak więc po-
wody do optymizmu są. 
- Powiedzmy jeszcze, ilu studentów ak-
tualnie liczy WSB-NLU?

PB: -Bez tegorocznej rekrutacji 
mamy około 1850 studentów, a z te-
goroczną około 2,5 tysiąca. 

ROZMAWIAŁA TATIANA BIELA

Nowe kierunki i nowe specjalności
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Szlachetna Paczka rozpoczęła poszuki-
wania wolontariuszy. Chętni do pomo-
cy przy organizacji świątecznego wspar-
cia dla rodzin potrzebujących są potrzebni 
także w regionie sądeckim. Wolontariu-
szem może zostać każdy, wystarczą tyl-
ko dobre chęci. Jedynym warunkiem jest 
ukończone 18 lat.

- Poszukujemy 30 wolontariu-
szy, którzy wesprą akcję w rozma-
ity sposób, bo są nie tylko potrzebni do 

wyszukiwania rodzin potrzebujących, 
ale też będą brać udział w różnych 
eventach promujących projekt. Będę 
też odpowiedzialni za poszukiwanie 
darczyńców i współpracę z nimi pod-
czas trwania całej akcji - mówi Anna 
Pierzchała, liderka Szlachetnej Pacz-
ki w regionie sądeckim. - Liczymy na 
otwartość osób, które chcą poświę-
cić swój wolny czas w szczytnym celu.

W regionie sądeckim ma być obję-
tych wsparciem świątecznym około 

sto rodzin. Rekrutacja wolontariuszy 
potrwa do 15 października. Szczegó-
ły są dostępnie na stronie interneto-
wej Szlachetnej Paczki. W zakładce 
„SuperW” trzeba dokonać rejestra-
cji, następnie czekać na odpowiedź. 
Po pozytywnej weryfikacji kandydat 
na wolontariusza przechodzi odpo-
wiednie szkolenia.

Przedsięwzięcie koordynuje kra-
kowskie stowarzyszenie Wiosna. 
W ubiegłym roku pomoc świąteczną 
otrzymało w kraju blisko 21 tys. ro-
dzin, a wartość pomocy przekazanej 
sięgnęła 54 mln zł. (MCH)

Ty też możesz pomóc

REKLAMA

Dorotce trzeba uratować życie
Do 3 października rodzice dwuletniej Do-
rotki Wróbel muszą wpłacić 40 tys. zł na 
pokrycie kosztów sprowadzenia niedo-
stępnego w Polsce leku. Wciąż można po-
móc, liczy się każda złotówka. 

Dorotka cierpi na złośliwy nowo-
twór i jest już po kilkunastu ciężkich 
blokach chemii, 11 cyklach radio-
terapii, separacji komórek do auto-
przeszczepu. Przeszła także dwie cięż-
kie operacje.

Dziewczynka pilnie potrzebu-
ję bardzo drogiego leku (Dacogen), 
który w Polsce nie jest refundo-
wany. Jedna seria to koszt 40 tys. 
zł, ale lekarze są przekonani, że lek 
może zmienić przebieg choroby. Do 

3 października rodzice muszą wpłacić 
kwotę za pierwszą serię. Później bę-
dzie potrzebna druga. Liczy się czas 
i każde wsparcie finansowe! 

 (TB)

Dorotce można pomóc 
wpłacając środki na konto

Stowarzyszenie SURSUM CORDA
ul. Lwowska 11; 33-300 Nowy Sącz
26 8805 0009 0018 7596 2000 0080 
tytułem/ z dopiskiem: Dorotka 
Wróbel

STOWARZYSZENIE SURSUM CORDA 
DO KAŻDEJ WPŁACONEJ ZŁOTÓWKI 

DOŁOŻY DRUGĄ

Wolontariusz potrzebny od zaraz
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MPK testuje ekologiczny autobus
Nowy Sącz inwestuje w ekologiczny transport. Sądeckie 
MPK planuje zakup pierwszych elektrycznych autobusów. 
Trwają testy tego typu pojazdu na ulicach miasta. Autobus 
będzie jeździł po Nowym Sączu do końca września. Każ-
dy z pasażerów może podzielić się opinią na jego temat. 

Tego typu autobusy są tańsze w eksploatacji w po-
równaniu do pojazdów spalinowych. Dla przykładu 
przejazd  100 km przez autobus zasilany bateriami  
to koszt rzędu około 50 zł, podczas gdy tradycyjne 
autobusy zużywają około 40 litrów paliwa, co kosz-
tuje prawie 200 zł.  Barierą, aby takie pojazdy poja-
wiły się powszechnie w miastach, jest ich cena. Au-
tobusy elektryczne są prawie dwukrotnie droższe od 
pojazdów spalinowych. Jeden może kosztować na-
wet 1,8 mln zł. Ale jak przekonuje prezes sądeckie-
go MPK - Andrzej Górski, warto zainwestować pie-
niądze w ekologię.

- Autobus nie emituje hałasu i jest przyja-
zny dla środowiska. Pasażerowie mają większy 

komfort jazdy, dlatego teraz podczas testów szcze-
gólnie zachęcamy mieszkańców do korzystania 
z pojazdu. Na naszej stronię internetowej pojawi 
się formularz, gdzie będzie można wyrażać swo-
je opinie. Zależy nam na tym, bo każde miasto ma 
swoją specyfikę  i pewne preferencje, wobec cze-
go odczucia naszych pasażerów są dla nas ważne 
– mówi Górski.

Kilka autobusów elektrycznych ma być zaku-
pionych w następnym roku w ramach unowocze-
śnienia sądeckiego taboru autobusowego. W sumie 
pojawi się w sądeckim MPK  30 nowych pojazdów.

Takie autobusy to wciąż technologiczna nowość. 
Jeżdżą w niewielu miastach europejskich, między in-
nymi w Amsterdamie czy Mediolanie. W Polsce moż-
na je spotkać w Warszawie.

Inwestycja w ekologię nie jest przypadkowa, Nowy 
Sącz jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych 
miast w Polsce.

(MCH)

Chcą Skweru im. Matek Sybiraczek
17 września sądeccy Sybiracy jak co roku 
wzięli udział w uroczystościach z okazji 77. 
rocznicy agresji Związku Radzieckiego na 
Polskę i Dnia Sybiraka. Chcieli świętować na 
Skwerze im. Matek Sybiraczek. Wnioskowali 
o to do władz miasta, jednak ich inicjaty-
wa nie spotkała się z aprobatą prezydenta.

- Składaliśmy stosowny wniosek 
do Rady Miasta Nowego Sącza jesie-
nią zeszłego roku. Spełniliśmy wszyst-
kie wymogi formalne. Pismo trafiło na 
biuro pana prezydenta, jednak wnio-
sek nie uzyskał akceptacji. Odmowę 
dostaliśmy w kwietniu. Naszemu śro-
dowisku jest przykro, że nie ma zie-
lonego światła dla Skweru im. Ma-
tek Sybiraczek nad rzeką Kamienicą. 
Skwer byłby poświęcony tym, dzięki 
którym żyjemy – matkom, które na Sy-
berii urodziły dzieci. Chodziłoby nam 
w zasadzie tylko o zamontowanie od-
powiedniej tabliczki, co nie wiąże się 
z dużymi kosztami - mówi Kazimierz 
Korczyński, prezes Zarządu Oddziału 
Związku Sybiraków w Nowym Sączu, 
który urodził się na deportacji w Iłań-
sku w Kraju Krasnojarskim.

- W Nowym Sączu mieszka w tej 
chwili 60 Sybiraków. W większości są 
to osoby, które urodziły się na Syberii. 

Życie zawdzięczają właśnie zesłanym 
na Sybir matkom. Może uda się jesz-
cze, że następne rocznice 17 wrze-
śnia będziemy obchodzić już na Skwe-
rze im. Matek Sybiraczek? Kilka osób 
zgłaszało mi już, że tę inicjatywę po-
piera i że będzie ponownie interwe-
niować u prezydenta - dodaje prezes 
Korczyński.

- Na Sybirze zginęły dziesiątki ty-
sięcy ludzi. W Nowym Sączu żyją dzie-
ci Sybiraków, także jeszcze sami Sy-
biracy. Sprawa tego skweru wydaje 
się oczywista. Jest mi przykro, że pan 
prezydent oddala tego typu inicjaty-
wy. Środowisko sybirackie to druga już 
w ostatnim czasie grupa, która czu-
je się pokrzywdzona. Pamiętamy gor-
szącą sytuację z ostatniej sesji, na któ-
rej debatowano nad sprawą patrona 
dla ronda przy Obwodnicy Północnej. 
Nie chodzi tu o licytowanie się, który 
patron jest lepszy dla którego obiek-
tu, tylko o zwykłe zajęcie się sprawą, 
dla tego środowiska jest niezmiernie 
istotną – zaznacza radny Grzegorz Fec-
ko. - Jako Rada Miasta możemy taki 
wniosek przygotować. Sprawę skwe-
ru pan prezydent powinien przemy-
śleć – dodaje. 

(AM)

Władze Nowego Sącza badają ja-
kość powietrza pod nadzorem 
naukowców. Na terenie miasta 
zainstalowano pięć stacji pomia-
rowych stworzonych przez Poli-
technikę Warszawską i Akademię 
Morską w Gdyni. 

Prototypowe urządzenia są 
wyposażone w system do po-
miaru pyłów zawieszonych, 
między innymi PM 10 oraz 
tlenku azotu. Mają być uzu-
pełnieniem dla istniejącej sta-
cji pomiarowej Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środo-
wiska w Nowym Sączu, która 
oblicza parametry jakości po-
wietrza w mieście i regionie. 
Prezydent Nowego Sącza Ry-
szard Nowak liczy, że ekspe-
ryment wykaże, jaki jest praw-
dziwy obraz zanieczyszczeń.

- Chcę zweryfikować, czy 
rzeczywiście miasto Nowy 
Sącz jest jednym z najbar-
dziej  zanieczyszczonych 
miast w Polsce jak powszech-
nie się o tym sądzi – wyja-
śnia prezydent Ryszard No-
wak. - Mamy teraz dodatkowo 

zainstalowanych pięć stacji 
w różnych punktach miasta, 
tam gdzie na przykład jest 
większy ruch samochodowy 
czy są zakłady pracy. Moim 
zdaniem wynik testów po-
winien być bardziej rzetel-
ny i wiarygodny w porów-
naniu do badań jednej stacji 
pomiarowej.

Urządzenia zamontowano 
na terenie oczyszczalni ście-
ków przy ul. Tarnowskiej, 
Szkoły Podstawowej nr 14 
w Biegonicach, Domu Pomocy 
Społecznej przy ul. Nawojow-
skiej, siedziby Sądeckich Wo-
dociągów na os. Wólki i spół-
ki Nowa przy ul. Śniadeckich.

- Jeżeli stacje wykażą, że 
jakość powietrza jest bar-
dzo zła to wtedy będziemy re-
agować według skali proble-
mu. Zwrócimy bardziej uwagę 
na to co powoduje to zanie-
czyszczenie - dodaje Ryszard 
Nowak. - Będziemy myśleć 
o nowych programach i inwe-
stować w nowe, bardziej eko-
logiczne sposoby ogrzewania. 
Zależy nam na wprowadzaniu 

takich rozwiązań technolo-
gicznych, które spowodu-
ją, że jakość powietrza bę-
dzie lepsza. Podstawą jednak 
jest edukacja społeczeństwa. 
Świadomość, że warto wspól-
nie dbać o środowisko, po-
nieważ tym samym dbamy 
o swoje zdrowie.

Badania potrwają co naj-
mniej rok. Urządzenia zosta-
ły użyczone miastu bezpłatnie.

- Jesteśmy pierwszymi 
w Polsce, którzy testują tego typu 
urządzenia, co nie ukrywam 
jest dla mnie jest dużą satys-
fakcją. Jeśli aparaty pomiarowe 
się sprawdzą, to mam nadzieję, 
że ich produkcja będzie szersza 
i tego typu badania będą mogły 
być już prowadzone wszędzie - 
podsumowuje Nowak. 

Według Polskiego Alarmu 
Smogowego Nowy Sącz jest 
w pierwszej dziesiątce najbar-
dziej zanieczyszczonych miast 
w kraju. Miasto na ochronę po-
wietrza wydatkowało w cią-
gu ostatnich siedmiu lat oko-
ło 35 mln zł.

(MCH)

Sprawdzają, czym oddychają sądeczanie
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Ludzie

Od szybowca do odrzutowca - lotnicy z Łososiny robią karierę 

Sądecczyzna czeka na wymarzoną 
linię Podłęże- Piekiełko od czasów 
marszałka Józefa Piłsudskiego. Prze-
stała już czekać na ekspresówkę – 
Sądeczankę.  Może szansę na wy-
rwanie się z komunikacyjnego dołka 
da regionowi podbój przestworzy? Je-
śli ktoś postawi na tę śmiałą ideę, na 
pewno nie będzie narzekał na brak 
lotników. Aeroklub Podhalański może 
się pochwalić znakomitymi pilotami, 
którzy zaczynali karierę na lotnisku 
w Łososinie Dolnej.

Wśród pilotów, którzy szkoli-
li się w Łososinie Dolnej, są kon-
trolerzy ruchu lotniczego czy 
konstruktorzy dronów. Niektó-
rzy siadają za sterami samolotów 
w szkołach spadochronowych albo 
wożą gwiazdy i polityków na po-
kładach samolotów prywatnych 
linii lotniczych. Najpierw nosi-
ły ich w powietrzu Bociany*, to 
właśnie od szybowców zaczynały 
się ich kariery. Marzenia zamie-
nili w rzeczywistość dzięki upo-
rowi, wytrwałości i ciężkiej pracy.

Jak Wojtek został pilotem
Wojciech Palacz do pracy cho-

dzi z uśmiechem na twarzy. Pra-
cuje jako kontroler ruchu lotni-
czego na zbliżaniu w Krakowie. 
Jest też  instruktorem samoloto-
wym, pilotem zawodowym i wy-
kładowcą. Od dziecka nęciło go 
wszystko co związane z budo-
wą samolotów, astronomią czy 
podróżami w kosmos. W wieku 
16-lat zgodnie z przepisami mógł 
zapisać się na szkolenie szybow-
cowe. Nie spodziewał się jednak, 
że ten krok zaważy tak bardzo na 
jego przyszłości. - Rozpoczyna-
jąc przygodę z szybowcami nie 
planowałem jeszcze swojej dal-
szej kariery, ale w ramach po-
stępów w nauce coraz bardziej 
widziałem się w roli osoby pracu-
jącej w „lotnictwie”. Pozytywnej 
energii dodał mi Jurek Grębosz 

(tak ten od Symfonii C++), które-
go poznałem w bazie namiotowej 
pod Gorcem. Jakiś czas wcześniej 
sam brał udział w szkoleniu szy-
bowcowym w Łososinie Dolnej 
i podzielił się swoimi wrażenia-
mi. Mocno mnie wtedy podbudo-
wał - tłumaczy Wojtek. 

Potem młody pilot zdał sobie 
sprawę, że na szybowcach lot-
niczy świat dopiero się zaczyna.  
- Szybowce są fantastyczne, od 
momentu jak zostawi cię kolega 
z tyrkotającego samolotu, panu-
ją cisza i spokój. One niesłychanie 
dużo uczą. Ale ja zawsze chciałem 
czegoś więcej, stąd moje zainte-
resowania szybszymi, większy-
mi i zdecydowanie bardziej ha-
łaśliwymi maszynami – wyjaśnia.

Lotnictwo to jego zdaniem cią-
gła droga pod górkę. Trzeba się 
wciąż dokształcać i nastawić na 
to, że ta pasja i zawód w jednym 
to nienasycony pożeracz czasu.- 
Trzeba poświęcić bardzo dużo 
czasu spędzonego na lotnisku na 
czytanie ton książek i instrukcji, 
czekanie na pogodę. Trudność 
sprawia również pogodzenie la-
tania z życiem rodzinnym i regu-
larną pracą – tłumaczy, choć po 
chwili okazuje się, że da się to to 
zrobić. Wojtek od 8 miesięcy jest 
jeszcze bardziej zajęty niż zwykle, 
bo został tatusiem. 

Życie lotnictwem na sto 
procent

To, że lotnictwo jest zazdro-
snym sportem, potwierdza Mi-
chał Wojas, pilot, konstruktor 
i biznesmenem. - Moim znajo-
mi do dzisiaj wypominają mi, 
jak opuściłem ich ważne życio-
we momenty, czy to 18-tki czy 
śluby. Dla mnie latanie znaczyło 
coś znacznie więcej niż tylko za-
bawę. To był mój sposób na mło-
dość i życie - tłumaczy. Dzieciń-
stwo upłynęło mu na marzeniach 
o lataniu i wpatrywaniu się w 

niebo w poszukiwaniu samolotów. 
Rodzice podchodzili jednak nieuf-
nie do jego zainteresowań. Udało 
się przełamać ich opory, gdy do 
miejscowości, w której mieszkał 
Michał, przeprowadzili się piloci. 

Potem przyszedł czas na pierw-
szy lot, ale nie szybowcem, a para-
lotnią. -Wspaniale wspominam, 
swój pierwszy raz na paralot-
ni, która podniosła moje ciało na 
całe dwa metry- śmieje się pilot.
 - Czując jak unoszę się w po-
wietrzu, miałem wrażenie jak-
by te pięć sekund lotu trwało 
wieczność, mimo iż przy pierw-
szym lądowaniu zaliczyłem prze-
wrotkę. Lekko się posiniaczy-
łem, ale chciałem powtarzać 
tę czynność cały dzień –wspomi-
na i przyznaje, że zaraz po skoń-
czeniu kursu szybowcowego my-
ślał tylko o tym, ile musi jeszcze 
wylatać, żeby zdobywać kolejne 
uprawnienia. 

Dziś jego życie kręci się wokół 
lotnictwa. - Wraz z moimi przy-
jaciółmi z lotniska rozkręcam biz-
nes oparty o nową działkę lotnic-
twa, czyli drony. Produkujemy 
małe, autonomiczne urządzenia 
latające, co dostarcza nam wie-
le radości. Poza biznesem, latam 
również jako kierownik operacji 
lotniczych w szkole spadochrono-
wej wywożąc skoczków w powie-
trze. Niestety nie mam czasu na 
latanie w liniach, niemniej jednak 
loty VFR ze skoczkami dostarcza-
ją mi wiele wrażeń- zaznacza. 

Pilot w spódnicy 
Dominikę Chyclak latanie zafa-

scynowało do tego stopnia, że pod 
dyktando nowej „miłości” wy-
wróciła całe życie do góry nogami. 
Wśród kolegów w aeroklubie krążą 
sugestywne plotki, że rzuciła nie 
tylko szkołę, planowaną przepro-
wadzkę z rodziną za granicę, ale 
nawet narzeczonego. Słysząc ta-
kie szeptane komunikaty pilotka 

uśmiecha się i wyjaśnia, że rze-
czywiście postawiła wszystko na 
jedną kartę. - Jeżeli chce się osią-
gnąć swój wymarzony cel w ży-
ciu, to trzeba się skupić na jednej 
rzeczy i wytrwale do niej dążyć. 
W moim przypadku padło na lot-
nictwo i jedno wielkie marzenie: 
samolot odrzutowy.

 Osiągnięcie wymarzonego celu 
zostało okupione wieloma latami 
ciężkiej pracy, wyrzeczeń i nie-
ustannej nauki. Na początek była 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawo-
dowa w Krośnie, zdobywanie li-
cencji samolotowej i kolejnych 
uprawnień związanych z jej wy-
marzonym zawodem. - Zdawa-
łam sobie sprawę, że nie będzie 
łatwo, ale najważniejsze to nie 
poddawać się mimo pewnych nie-
powodzeń. Bezcenne są chwi-
lę, w których na przykład pod-
czas przelotu nad Europą sięgam 
myślami wstecz i przypominam 
sobie moment, w którym wsia-
dłam pierwszy raz do szybowca 
w moim aeroklubie. Było warto 
– przekonuje 

Dominika, która dziś może mó-
wić o sukcesie i pracy marzeń. 
Swoje zawodowe aspiracje realizuje 
za sterami jednego z najnowocze-
śniejszych odrzutowców w kraju, 
Learjeta 75. Nie musiała przy tym, 
tak jak jej wielu kolegów po fachu, 
daleko  się przeprowadzać, bo tra-
fiła do załogi  sądeckiego przedsię-
biorcy Andrzeja Wiśniowskiego. 
- Latamy w załodze dwuosobowej, 
składającej się z kapitana i ofice-
ra, więc jesteśmy zdani na sie-
bie. Nie są to loty rozkładowe, nie 
mamy stałych zleceń na wykony-
wanie operacji lotniczych, co ma 
swoje plusy i minusy. Zaletą lata-
nia prywatnym odrzutowcem jest 
na pewno to, że odwiedzamy przy 
tym ciekawe miejsca, i że lotni-
ska na których lądujemy są bar-
dziej wymagające, przez co zdoby-
wam bardzo cenne doświadczenia 

– wyjaśnia i marzy dalej… Ale nie 
zdradza jeszcze, o czym. 

Latając z vipami 
Dyskrecja sprawdza się w za-

wodzie pilota. Przekonuje o tym 
30-letni Grzegorz Małkiewicz. Od 
prawie trzech lat lata jako kapitan 
na samolocie Challenger 300/350 
w firmie, która sprzedaje loty biz-
nesowymi odrzutowcami. - Lata-
my często z ludźmi z pierwszych 
stron gazet, sportowcami, muzy-
kami czy politykami, najczęściej 
chcącymi zachować anonimowość 
– podkreśla. - To dużo ciekawsze 
w porównania do pracy w typowej 
linii lotniczej, ponieważ nie mamy 
żadnej stałej siatki połączeń, tyl-
ko latamy tam gdzie klient ma ży-
czenie akurat polecieć. Bywają to 
najróżniejsze lotniska. Poza tymi 
gdzie bywamy naprawdę często 
takimi jak  Moskwa, Nicea czy 
Londyn, podczas prawie każdego 
dyżuru trafiają się loty na nowe 
lotniska. Obszar naszych lotów 
obejmuje Europę, Bliski Wschód, 
Rosję, Kazachstan, Północną Afry-
kę i od czasu do czasu Amerykę 
Północną – dodaje i tłumaczy , że 
to zajęcie to nie jest zwykła praca. 

Jego zdaniem bez pasji nie da 
się wykonywać zawodu pilota.  
- Od zawsze chciałem latać, nigdy 
nie marzyłem o byciu policjantem, 
ani o jeździe śmieciarką – żartu-
je. W jego rodzinie nie było żadne-
go pilota, ale okazuje się, że kiedy 
w wieku 16 lat zapisał się na szko-
lenie szybowcowe w Łososinie Dol-
nej, rozpoczął rodzinną tradycję. 
- W tym momencie najmłodszy 
brat również lata na szybowcach 
i szkoli się na samolotach- podsu-
mowuje z zadowoleniem. 

KRYSTYNA PASEK 

*SZD-9 Bocian - polski, dwumiej-
scowy, szybowiec szkolno-wy-
czynowy, konstrukcji drewnianej. 
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Dominika Chyclak Grzegorz Małkiewicz
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OKNA DRZWI BRAMY

www. tomexokna .p l 

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

W związku z rozwojem firmy poszukujemy W związku z rozwojem firmy poszukujemy 
pracowników na stanowiska:pracowników na stanowiska:

- montażysta stolarki otworowej- montażysta stolarki otworowej
Wymagania: prawo jazdy kat. B, mile widziane Wymagania: prawo jazdy kat. B, mile widziane 

doświaddoświadczenie w montażu drzwi, okien i bramczenie w montażu drzwi, okien i bram

- przedstawiciel handlowy- przedstawiciel handlowy
Wymagania: prawo jazdy kat. B, wykształcenie średnie Wymagania: prawo jazdy kat. B, wykształcenie średnie 

lub wyższe, mile widziane doświadczenie w branżylub wyższe, mile widziane doświadczenie w branży

- przedstawiciel do spraw inwestycji- przedstawiciel do spraw inwestycji
Wymagania: prawo jazdy kat. B, wykształcenie średnie Wymagania: prawo jazdy kat. B, wykształcenie średnie 

lub wyższe, mile widziane doświadczenie w branżylub wyższe, mile widziane doświadczenie w branży

CV proszę kierować na adres e-mail: CV proszę kierować na adres e-mail: 
praca@tomexokna.pl lub pocztą na adres praca@tomexokna.pl lub pocztą na adres 

FHU TOMEX, Paszyn 478, 33-326 Nowy Sącz FHU TOMEX, Paszyn 478, 33-326 Nowy Sącz 
z dopiskiem „PRACA”z dopiskiem „PRACA”
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Piłkarska drużyna Starówki Nowy Sącz to 
czołowa drużyna drugoligowa z realny-
mi szansami na awans do I ligi. Osiągnię-
cia zespołu nie przyciągają dużej uwa-
gi mediów czy też sporej rzeszy kibiców. 
Wszystko dlatego, że to rozgrywki kobiet. 
Zaciętości, walki i emocji na wysokim po-
ziomie im jednak nie brakuje. Droga do 
kolejnych sukcesów jest zawiła i rozbija się 
głównie o brak odpowiednich funduszy.

Obecnie w Starówce Nowy Sącz 
trenują trzy grupy wiekowe. Naj-
młodsza jest w przedziale od 5 do 12 
lat. W drugiej znajdują się zawod-
niczki od 13 do 17 lat. Natomiast se-
niorki to dziewczęta powyżej 18 lat. 
Łącznie w Starówce trenuje obecnie 
około stu dziewcząt. Tylko na począt-
ku obecnego sezonu do najmłodszej 
grupy wiekowej zapisało się piętna-
ście dziewczynek. Prawdopodobnie 
wzrost zainteresowania piłką nożną 
wśród żeńskich miłośników sportu 
spowodowany jest udanym startem 
męskiej reprezentacji na niedawnych 
Mistrzostwach Europy. Dziewczęta 
chcą spróbować swoich sił w rywali-
zacji piłkarskiej. Dlatego rodzice chęt-
nie zapisują swoje pociechy do klubu, 
który oprócz podniesienia umiejęt-
ności piłkarskich, gwarantuje rozwój 
sprawności fizycznej. Dla niektórych 
jest to forma rekreacji, inne z sądec-
kim klubem wiążą się na dłużej.

Dziewczęta na celowniku 
Bronowianki

Sekcja piłki nożnej dziewcząt Sta-
rówki Nowy Sącz powstała w 2007 
roku, od tego momentu miała lepsze 
i gorsze chwile. Jedno się nie zmienia, 

wielka pasja i chęć rozwoju swo-
ich piłkarskich umiejętności u coraz 
większej grupy młodych dziewcząt. 
Wszystko zaczęło się od turniejów 
halowych, które zostały rozegrane 
w Tarnowie. Występy w kolejnych sil-
nie obsadzonych zawodach spowodo-
wały, że zawodniczki nowosądeckiego 
klubu znalazły się na celowniku Bro-
nowianki Kraków. Wkrótce przyszły 
także powołania do młodzieżowych 
reprezentacji Małopolski. Od początku 
głównym inicjatorem rozwoju żeń-
skiego futbolu w Nowym Sączu był 
Marek Fiut. Zajmował się sprawa-
mi organizacyjnymi i szkoleniowymi.

Imponująco idą do przodu
Treningami Starówki zaczęło się 

interesować coraz więcej dziewcząt. 

Wkrótce zrodził się pomysł powo-
łania drużyny, która wystąpiłaby 
w rozgrywkach ligowych. Rozpo-
częto przygotowania do sezonu pił-
karskiego 2007/2008 w Małopolskiej 
Lidze Juniorek U-19. Sezon piłkar-
ski 2008/2009 Starówka rozpoczęła 
w dwóch kategoriach wiekowych, se-
niorek występujących w II lidze gru-
pie małopolskiej oraz juniorek młod-
szych U-16. 

Postęp, jaki robiła kobieca druży-
na w kolejnych latach, był imponu-
jący. W bardzo krótkim czasie zespół 
wywalczył awans do I ligi. W sezo-
nie 2010/2011 zawodniczki z Nowe-
go Sącza osiągnęły swój największy 
sukces na ligowych boiskach, zaj-
mując 5. miejsce na zapleczu eks-
traklasy (grupa wschodnia). Na tym 

poziomie rozgrywkowym występo-
wały do 2013 roku, gdy wycofały się 
po pierwszej kolejce kolejnego sezo-
nu. Rozgrywki 2014/2015 sądeczan-
ki rozpoczęły od III ligi, wywalczając 
awans. W ubiegłym sezonie Starów-
ka zajęła czwarte miejsce w II lidze 
w grupie Małopolska, potwierdza-
jąc, że robi systematyczne postępy.

Grają swoje i liczą na sponsora
W obecnych rozgrywkach dziew-

częta Starówki Nowy Sącz w czte-
rech spotkaniach zdobyły komplet 
punktów. Rywalkom łącznie strzeliły 
30 goli, nie tracąc żadnego! Zajmu-
ją trzecią pozycję w tabeli, ale mają 
o jedno spotkanie mniej od wyprze-
dzających ją drużyn. Czy zatem Sta-
rówka wróci do I ligi? 

– Na razie gramy swoje, w każ-
dym spotkaniu walczymy z peł-
nym zaangażowaniem – mówi pre-
zes i trener Starówki, Marek Fiut. 

– W tej chwili z przyczyn finanso-
wych nie myślimy o awansie. Co 
jeśli wywalczymy pierwsze miej-
sce? Jeśli znajdą się odpowiedni 
sponsorzy to podejmiemy się wy-
zwania. Jeśli nie, to po prostu nie 
zgłosimy zespołu do rozgrywek 
I ligi. W tej chwili nie ma co gdybać, 
jest dopiero początek rozgrywek. 
Cieszymy się, że wśród dziewcząt 
jest coraz większe zainteresowa-
nie piłką nożną.

Niestety drugoligowy poziom 
czy nawet pierwszoligowy wśród 
kobiecej piłki nożnej nie jest tak 
prestiżowy w świecie sportowe-
go sponsoringu jak rozgrywki mę-
skie. Jednak zawodniczki i działa-
cze Starówki mają nadzieję, że ich 
zaangażowanie i mobilizacja zosta-
ną docenione.

Starówka spotkania rozgrywa na 
boisku Zawady Nowy Sącz. Niedaw-
no drużyna dotarła także do półfina-
łu Pucharu Polski na szczeblu woje-
wództwa małopolskiego. W finale 
przegrała z Budowlani Kraków 1-2.

JACEK BUGAJSKI

REKLAMA

Sprzedam dom w miejscowości Maciejowa k. Krynicy 
z działką 15 ar- cena 360 tys. Tel.602-607-794

OCIEPLANIE budynków, tel. 881 507 760

Producent Rusztowań Budowlanych - KLINOWYCH, 
MODUŁOWYCH tel. 501 280 687 
www.rusztowaniawarszawskie.cpm.pl

Firma Aspen zatrudni osoby do sprzątania w obiekcie 
wielkopowierzchniowym przy ul. Węgierskiej w Nowym 
Sączu.Tel.661 991 285.

Stolarza meblowego, montażystę szaf wnękowych przyj-

mie do pracy firma Maestro. Tel. 602 595 527.

Exporter mięsa i jajek zatrudni na stanowisko handlow-
ca (praca w biurze) ze znajomością jednego z języków 
obcych: duński, grecki, rumuński, bułgarski, chiński, 
czeski,  estoński, gruziński, hiszpański. 
E-mail: rekrutacja@apoland.pl tel: 501-555-860.

STARY motocykl, stan obojętny kupię. Tel. 504 220 492.

Sprzedam dom w miejscowości Maciejowa  k. Krynicy

z działką 15 ar- cena 360 tys. Tel.602-607-794

OGŁOSZENIA DROBNE

Praca w Niemczech dla Pań sprzątanie prywatnych 
mieszkań,domów oraz przedszkoli,biur i restauracji.
tel. 609 769 639, 668 522 954

Sport

Kobiece piękno piłki wśród szarej rzeczywistości

Kadra Starówki Nowy Sącz 
(drużyna seniorek, II liga):
Bramkarki: Anna Jurecka (17 lat), 
Wioleta Myjak (20). Obrona: Marta 
Michalak (19), Dominika Fiut (26), 
Daria Miśkowiec (20), Kinga Fe-
renc (16), Kinga Zaczyk (15). Po-
moc: Patrycja Budzyń (21), Klau-
dia Kalisz (25), Karolina Dudzik 
(23), Walerie Parzątka (15), Wero-
nika Parcz (15), Gabriela Pacholarz 
(15), Kamila Filip (17), Kinga No-
wak (17). Napastnik: Anna Zieliński 
(24), Viera Maslejova (25).
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REKLAMA

Twarze z telewizji

W tej branży ciągle musimy być na bieżąco
Choć jeszcze dwa i pół roku temu 
ich serwisu samochodowego w ogó-
le nie było, dzisiaj zna ich prawdopo-
dobnie cała zmotoryzowana Polska. 
A w każdym razie ta jej część, która 
w każdą sobotę zasiada przed tele-
wizorem, by obejrzeć nowy program 
stacji TVN TURBO zatytułowany „Pro-
jekt Warsztat”.

O co chodzi twórcom progra-
mu? „Projekt Warsztat” to program 
telewizyjny pokazujący wyzwania, 
z jakimi mierzą się właściciele ser-
wisów samochodowych oraz ich 
pracownicy. Każdy odcinek opo-
wiada odrębną, prawdziwą histo-
rią warsztatu, który jest dobry, ale 
musi przejść przemianę, aby stać 
się jeszcze lepszym i walczyć z kon-
kurencją oraz rosnącymi wymaga-
niami klientów. Tak jak warsztat 
„Luk–Mot Serwis” braci Łukasza 
i Andrzeja Soszyńskich z podsą-
deckiej wsi Łabowa. Stali się oni 
bohaterami trzeciego odcinka tej 
nowej samochodowej serii, wy-
emitowanego na antenie w sobo-
tę 24 września.

 - W tej branży ciągle trze-
ba iść do przodu – mówi wła-
ściciel serwisu Łukasz Soszyński. 
–Tutaj wszystko bardzo szybko 
się zmienia, samochody są co-
raz nowocześniejsze i musimy 

być przygotowani na spełnia-
nie najróżniejszych życzeń na-
szych klientów – dodaje jego brat 
Andrzej.

To właśnie dlatego dwaj bra-
cia zdecydowali się wziąć udział 
we wspomnianym progra-
mie i przeprowadzić zmiany 

zaproponowane przez jego twór-
ców i ekspertów.

- Nie baliśmy się zmiany – 
mówi Łukasz Soszyński. - Luk-
-Mot cieszył się uznaniem klien-
tów, ale każdy biznes musi się 
rozwijać. Dzięki metamorfozie 
unowocześniliśmy wyposażenie 

i uruchomiliśmy nowy kanał, na co 
w nawale pracy wciąż brakowało 
nam czasu. Wprowadziliśmy spo-
ro drobnych zmian, które dosko-
nale się sprawdzają na co dzień.

W jaki sposób łabowscy mecha-
nicy znaleźli się w programie ogól-
nopolskiej stacji telewizyjnej?

- Przystąpiliśmy do sieci ser-
wisów samochodowych, sklepów 
i hurtownii ProfiAuto, która pro-
muje swoje warsztaty i podnosi 
ich jakość. Zostaliśmy zgłoszeni 
do programu i jako jedyni z Pol-
ski południowej trafiliśmy osta-
tecznie do programu – opowiada 
Łukasz Soszyński. – A potem, po 
uzgodnieniu terminów, po pro-
stu przystąpiliśmy wspólnie do 
remontu.

Program programem, ale uczyć 
się trzeba przez cały czas, dlatego 
bracia inwestują w różne branżowe 
szkolenia. Na razie prowadzą firmę 
dwuosobową, ale myślą o rozwoju 
biznesu i być może zatrudnieniu 
innych pracowników. Nie ukry-
wają, że udział w programie TVN 
TURBO stanowił dla nich sporą re-
klamę, ale zanim w ogóle się w nim 
pojawili, musieli pokazać, że war-
to zainwestować w ich „warsz-
tatową rewolucję”. Zaryzykowali 
i znaleźli się w gronie siedmiu po-
dobnych serwisów w Polsce, któ-
re stały się bohaterami nowej tele-
wizyjnej serii. I zgodnie twierdzą, 
że choć warto było przeżyć taką 
przygodę, to nie zamierzają spo-
cząć na laurach. Wiadomo prze-
cież, że w tej branży ciągle trzeba 
być na bieżąco.

TATIANA BIELA
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