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PIECZYWO CHRUPI CE, WIE E, PROSTO Z PIECAPIECZYWO CHRUPI CE, WIE E, PROSTO Z PIECA
Specjalne zamówienia pod numerem tel. 18 449 52 60Specjalne zamówienia pod numerem tel. 18 449 52 60
Dołącz do nas na facebooku - kliknij „Lubię To!” szukaj nas pod hasłem „Intermarche Nowy Sącz”

C.H. EUROPA II. Nowy Sacz, ul. Nawojowska 1, godz. otwarcia:  pon.-piątek 7.30 - 21.00, sob.7.30 - 20.30, niedz. 9.00 - 18.30

POSZUKIWANYCH 

STO OSÓB!

Krzysztof Krauze wraz z żoną Joanną Kos-Krauze powracają na Sądec-
czyznę, by kręcić kolejny film. Poszukują statystów.  Po „Moim Nikifo-
rze”  (2004 r.), który realizowano m.in. w Krynicy, Krauzowie posta-
nowili wziąć na warsztat historię Papuszy, romskiej poetki Bronisławy 
Wajs. Ekipa filmowa przyjedzie tu 25 października, a zdjęcia planuje 
kręcić do 29.  Sądeczanie mają szanse wziąć udział w tym przedsię-
wzięciu. Studio ABM poszukuje ponad stu osób nie tylko narodowości 
romskiej. Od małych dzieci po starców.

Papusza pod koniec życia powiedziała: – Gdybym się nie nauczyła czytać 
i pisać, ja głupia, byłabym może szczęśliwa. Czasy się zmieniły i siostry 
Ondycz mogą sparafrazować to powiedzenie,  mówiąc zupełnie coś 
przeciwnego.  Marta, Paulina i Karolina studentki z Nowego Sącza, pró-
bują stawić czoła stereotypom.

O filmie czytaj L str. 2, o siostrach Ondycz L str. 7
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TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

Zrobieni w bambuko*
Jedna z lokalnych gazet tryumfalnie ogłosiła w ubiegłym tygodniu na 
pierwszej stronie, że oto (cytujemy): „To pierwszy wypadek, kiedy bracia 
Józef i Marian Koral publicznie zabrali głos w sprawach biznesowych”. No 
to faktycznie mamy wielki sukces sądeckiego dziennikarstwa pomyśleli-
śmy z zazdrością, łapczywie rzucając się do lektury tekstu, w którym po 
raz pierwszy znani sądeccy przedsiębiorcy mieli się wypowiedzieć. Prze-
czytaliśmy trzy razy i nawet z lupą wypowiedzi braci Koralów nie zna-
leźliśmy. Wyjścia są dwa: albo nie umiemy czytać, albo wypowiedzi de-
mentującej plotki o sprzedaży lodowego imperium tam jednak nie było. 
Owszem, jednym zdaniem spekulacje o sprzedaży przeciął dyrektor ge-
neralny firmy Bogdan Workiewicz („Nie ma i nigdy nie było planów sprze-
daży firmy Koral. Mówię to na polecenie właścicieli”), ale na tym koniec. 
No i czar prysł, a zapowiadanej wypowiedzi nie znaleźliśmy. Szkoda, bo 
jako wierni czytelnicy czujemy się zrobieni w bambuko. (KCH)
*  Zrobić w bambuko – nabić w butelkę, nabrać, wpuścić w maliny, wyki-

wać, wyrolować, wystrychnąć na dudka, zrobić w balona, zrobić w ko-
nia (za: megaslownik.pl)

SMS

Poszukiwanych 

sto osób!
A TO C IEKAWE.  Krzysztof Krau-
ze wraz z żoną Joanną Kos–Krau-
ze powracają na Sądecczyznę, 
by kręcić kolejny film. Poszuku-
ją statystów.

Po „Moim Nikiforze”  (2004 r.), 
który kręcono m.in. w Krynicy, 
Krauzowie postanowili wziąć na 
warsztat historię Papuszy, rom-
skiej poetki Bronisławy Wajs, 
wykluczonej ze społeczności cy-
gańskiej i oskarżonej o zdradę ta-
jemnic. Miasteczko Galicyjskie 
i Skansen w Nowym Sączu będą 
kolejnym planem realizacji „Pa-
puszy”. Ekipa filmowa przyjedzie 
tu 25 października, a zdjęcia pla-
nuje kręcić do 29.

Sądeczanie mają szanse wziąć 
udział w tym przedsięwzięciu. 
Potrzebni są bowiem statyści. 
Studio ABM w Krakowie poszu-
kuje ponad stu osób, zarówno 
narodowości romskiej, jak i Po-
laków i o urodzie żydowskiej. 
Przekrój wiekowy też jest bardzo 
szeroki: od małych dzieci po star-
ców. – Podczas castingu chcemy 
również wybrać osoby, które za-
grają epizody, może nie role mó-
wione, ale będą widoczni na pla-
nie – informuje Artur Wołoch ze 
Studia ABM. Casting odbędzie się 
17–18 października od godz. 11–19 
w Studio Agika przy ul. Koperni-
ka 3 w Nowym Sączu.

(PIC)

Sklep czynny codziennie!
Czy osoby zatrudnione w handlu pracują w trudnych warunkach? Taka 
panuje opinia, ale – jak się okazuje – walka o prawa pracownicze w han-
dlu to w Nowym Sączu żadna nowość, a problem jest stary… jak handel! 
Jeśli to kogoś pociesza, to już ponad 100 lat temu handlowcy mieli pro-
blem. Nie wierzycie? Otóż 16 października 1905 r. zastrajkowali sądec-
cy subiekci domagający się zmniejszenia ilości godzin pracy i prawa do 
święcenia niedziel. Decyzją lokalnych władz w Nowym Sączu wszyst-
kie sklepy miały być czynne przez 30 dni w miesiącu do godziny 22!
Ciekawe, co by na to dzisiaj powiedziały związki zawodowe? (BUY)

12 PAŹDZIERNIKA 1998  – oficjal-
nie ogłoszono wyniki wyborów samo-
rządowych. W Nowym Sączu najwięcej 
głosów uzyskał urzędujący prezydent 
Andrzej Czerwiński – 1823, czyli wię-
cej niż wszystkich 80 kandydatów Ru-
chu Patriotycznego Ojczyzna! Inną re-
kordzistką okazała się Eleonora Banek 
z RPO, która w okręgu wyborczym nr VI 
nie otrzymała ani jednego głosu.
13 PAŹDZ IERNIKA 1937  – Fran-
ciszek Mikuta otworzył przy Rynku 8, 
pierwszą kawiarnię w Limanowej.
15 PAŹDZ IERNIKA 1844 – w Li-
manowej powstało Towarzystwo 
Wstrzemięźliwości. W ciągu miesiąca 

wstąpiło do niego 1015 osób! Dzie-
sięcioro z nich określanych było mia-
nem „notorycznych” bądź „nałogo-
wych” pijaków.
16 PAŹDZIERNIKA 1892 – urodził 
się w Stryju późniejszy generał Woj-
ska Polskiego Józef Kustroń, od dzie-
ciństwa związany z Nowym Sączem, 
gdzie też został pochowany. Zginął 16 
września 1939 r. W Nowym Sączu jed-
na z ulic oraz Zespół Szkół Mechanicz-
no–Elektrycznych noszą jego imię.
2005  – na nowosądeckim rynku od-
słonięto pomnik Jana Pawła II, autor-
stwa prof. Czesława Dźwigaja, ufundo-
wany przez braci Józefa i Mariana Korali.

Kto nawarzył piwa?
Był 14 października 1998 r. Dwudziestu 
zdesperowanych pracowników browa-
ru w Grybowie zakończyło dwutygo-
dniową okupację siedziby pewnej firmy 
w Rybniku, która zalegała browaro-
wi z zapłatą blisko 350 tys. zł. Była to 
równowartość półtora miliona butelek 
piwa, jakie grybowski zakład w dobrej 
wierze wydał – jak się później okazało 
– nieuczciwemu kontrahentowi! Piwo 
wypito, pieniądze do Grybowa nie wró-
ciły. Kwota ta poważnie wówczas za-
chwiała płynnością finansową browa-
ru, a wspomniana okupacja skończyła 

się skierowaniem wniosku do proku-
ratury przeciwko… grybowskim pi-
wowarom. Podczas pobytu na tere-
nie rybnickiej firmy wyłamali oni drzwi 
do toalety (wiadomo, że człowiek po-
trzebuje czasami skorzystać, nawet, 
jeśli nie pił wcześniej piwa), powodu-
jąc straty w wysokości… 2 złotych! Iro-
nia losu? Trochę tak, ale wiadomo, że 
biednemu wiatr zawsze wieje w oczy. 
A swoją drogą, czy w czasach mody 
na oryginalne piwa z małych browa-
rów, grybowski trunek ma szansę zdo-
być jeszcze serca i kufle koneserów? 
A pamiętacie jak przed laty nazywano 
to piwo „zemstą Grybowa”? (ALE)

100…
…lat ukończyła 4 października Franciszka Kwiatkowska. Od 10 lat miesz-
ka w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Emilii Plater w Nowym Sączu. 

L ICZBA TYGODNIA

KARTKA Z  KALENDARZA

SAMO ŻYC IE
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ABSURDY.  Staje się już normą, że 
to, czego nie można zrobić/znaleźć/
prowadzić/wybudować w Nowym 
Sączu, można dokonać… w Tarnowie. 
Tym razem przekonali się o tym pa-
sażerowie pociągów międzynarodo-
wych, którzy nie zdołali zakupić bi-
letu do Mińska w kasie dworca PKP 
w Nowym Sączu. 

– To skandal. Bardzo często przyj-
mujemy gości z zagranicy. Jeszcze 
we wrześniu bez problemów kupili 
w Nowym Sączu bilet na pociąg do 
Mińska, który wyjeżdża z Warsza-
wy. Teraz kolejna już grupa ode-
szła z kasy sądeckiego PKP z ni-
czym. Odesłano ich do Krakowa 
– mówi Alicja Derkowska, założy-
cielka Małopolskiego Towarzystwa 

Oświatowego w Nowym Sączu, 
wyraźnie zbulwersowana sytuacją. 

Musiała wysłać w delegację pra-
cownika do Krakowa, by Białoru-
sini dostali na czas bilety na pociąg 
do Mińska. 

– Dla nas to była strata czasu 
i pieniędzy na dojazd do Krako-
wa. Jaki jest powód takiego dzia-
łania PKP? Przecież istnieje kasa 
na dworcu, a w dobie informaty-
zacji sprawdzenie, czy są bilety do 
Wiednia, Mińska, Berlina i wydru-
kowanie ich nie powinno kasjerce 
sprawić żadnego problemu – do-
daje Derkowska.

Absurd polega na tym, że PKP 
Intercity zdecydowały o likwida-
cji swojej kasy na sądeckim dwor-
cu. Pozostała kasa PKP Zakład 

Przewozów Pasażerskich, w któ-
rych można zakupić bilety krajowe 
PKP Intercity, ale już międzynaro-
dowych nie. 

„Zrezygnowaliśmy z prowadze-
nia własnej kasy na stacji w No-
wym Sączu. Decyzja ta została po-
dyktowana liczbą prowadzonych 
za jej pośrednictwem transakcji 
– w sumie było ich niewiele, przy 
czym dotyczy to również zainte-
resowania ofertą międzynarodo-
wą. Przez samą stację nie przejeż-
dża żaden pociąg międzynarodowy, 
a pociągi krajowe kursują sezonowo 
do/z Krynicy. Pasażerom zaintere-
sowanym naszą ofertą międzynaro-
dową, dostępną w przedsprzedaży 
na 60 dni przed przejazdem, ofe-
rujemy zakup biletów na stacjach, 
przez które komunikacja między-
narodowa jest prowadzona. Nasze 
bilety krajowe można kupić w ka-
sie prowadzonej przez przewoźni-
ka samorządowego lub w sezonie, 
gdy pociąg już kursuje, na jego po-
kładzie, u konduktora” – odpowie-
działa na nasze zapytanie w tej spra-
wie Beata Czemerajda z Zespłu ds. 
Relacji z Mediami PKP Intercity SA. 

Najbliższy punkt – dla sądeczan 
i turystów przebywających na Są-
decczyźnie – gdzie można kupić bi-
lety międzynarodowe znajduje się… 
w Tarnowie. Jak zatem w porów-
naniu ze sprzedażą w Nowym Są-
czu wypada sprzedaż biletów mię-
dzynarodowych w Tarnowie? Na to 
pytanie rzecznik prasowy nie chce 
udzielić odpowiedzi, zasłaniając się 
tajemnicą handlową. 

„Co do samej kasy to sprzedaż 
biletów międzynarodowych jest 

częścią wszystkich transakcji pro-
wadzonych w kasie – przez Tarnów 
kursują nasze pociągi m.in. z Prze-
myśla do Krakowa czy Szczecina. 
Ponadto kursuje tam również po-
ciąg międzynarodowy do Lwowa” 
– wyjaśnia wyższość Tarnowa nad 
Nowym Sączem Beata Czemerajda. 

Sądeczanom nie pozostawia się 
więc żadnego wyboru. Biletów mię-
dzynarodowych nie kupią bowiem 
również w internecie. To dla PKP In-
tercity melodia przyszłości. W sieci 
podróżni mogą nabyć jednak bilety 
krajowe i ewentualnie do Berlina, ale 
tylko na wybrane pociągi. 

– Nowy Sącz znów jest mar-
ginalizowany – stwierdza Alicja 
Derkowska. 

Podobnego zdania jest senator 
Stanisław Kogut:

– Ja o sprawie już dawno mówi-
łem. Rozmawiałem już na ten te-
mat z ministrem Andrzejem Mas-
selem. Muszą przywrócić kasy. 
I zrobią to – zapowiada stanow-
czo senator. 

Pytanie kiedy? Może, jak docze-
kamy budowy linii Podłęże–Piekieł-
ko? Tylko czy do tego czasu, Sącz nie 
stanie się dzielnicą Tarnowa? 

 (CIUF)

Komunikacja

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu 
zaprasza na szkolenia

mieszkańców powiatu nowosądeckiego oraz miasta Nowy Sącz

Kursy aktualizujące kwalifi kacje kierowców:
1. kwalifi kacja wstępna kat. D
2. kwalifi kacja wstępna przyśpieszona kat. D
3. szkolenie okresowe kat. D

Kursy dla nabycia nowych kwalifi kacji:
kurs kwalifi kacyjny dla diagnostów 
podstawowy i specjalistyczny

Szczególnie zapraszamy do udziału w szkoleniach kobiety
oraz osoby powyżej 50. roku życia.

Publikacja współfi nansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „Wyższe kwalifi kacje – pewniejsza przyszłość na rynku pracy”

Szkolenia prowadzone są również na 

terenie powiatów gorlickiego, limanow-

skiego, nowotarskiego i suskiego. Dla 

mieszkańców tych powiatów organizo-

wane są także szkolenia: kwalifi kacja 

wstępna kat. C, kwalifi kacja wstępna 

przyspieszona kat. C, szkolenie okreso-

we kat. C, przewóz drogowy towarów 

niebezpiecznych (ADR), kurs kwalifi ka-

cyjny dla instruktorów nauki jazdy.

Regulamin rekrutacji, wykaz dokumentów 

i formularz dostępne są na stronie 

http://wyzszekwalifi kacje.mord.pl lub 

w Biurze Projektu. Małopolski Ośrodek 

Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, 

ul. 29 Listopada 10, pokój 204 

(w godzinach pracy Biura). 

Kontakt: tel: 0 18 449 08 80 w. 50, 

fax: 0 18 4449 08 81 

mail: projekt@mord.pl

Udział w szkoleniach 

jest dofi nansowany

w ponad 90% 

ze środków 

Unii Europejskiej.

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI

FUNDUSZ SPOŁECZNY

R E K L A M A

C z ³ o w i e k - n a j l e p s z a i n w e s t y c j a ! ! !

www.nowysacz.roefs.pl

organizator: Regionalny Oœrodek EFS w Nowym S¹czu, tel. 18 442 01 99
szczegó³y i zapisy na stronie internetowej 

R E K L A M A Daj znać ciotce 
w Czechach.

Zadzwoń 
do babiczki 

w Chrzanowie. 

Daj cynk koledze 
z wojska.

Wyślij maile 
chłopakom 

w Londynie.

Teraz możesz mieć 
„Dobry Tygodnik 

Sądecki” 
bez wychodzenia 

do sklepu.
Elektroniczna 
wersja gazety 

do pobrania pod:

www.dts24.pl

Jedzie pociąg z daleka… na sądeczan nie czeka 

FO
T.

 (K
G)

Minister Massel na peronie dworca w Nowym Sączu
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DTS CZYTELNIKÓW.  30 procent 
osób miesięcznie traci w Nowym Są-
czy status osoby bezrobotnej za nie-
zgłoszenie się w ustalonym terminie 
w Urzędzie Pracy. Zastępca dyrekto-
ra ds. ewidencji i świadczeń w sądec-
kim UP Tomasz Szczepanek nazywa ich 
postawę niedbalstwem. Nasza Czytel-
niczka (nazwisko do wiadomości re-
dakcji), której zdarzyło się w natłoku 
życiowych spraw zapomnieć o urzęd-
nikach – nazywa to czyszczeniem kont. 

Pani Ania jest, a raczej była oso-
bą bezrobotną bez prawa do zasił-
ku. Co trzy miesiące miała stawiać 
się w Urzędzie Pracy. Ostatni ter-
min wizyty w UP wyleciał jej z gło-
wy. – Z małym dzieckiem, którego 

nie miałam przy kim zostawić, pew-
nie i tak nie dałabym rady przyjść 
– mówi. Zadzwoniła do Urzędu Pracy 
na drugi dzień rano zapytać, co w ta-
kiej sytuacji ma zrobić. – Urzędnicz-
ka uparcie powtarzała, aby przy-
nieść do siedmiu dni L4. Ale przecież 
ja nie jestem chora! Najzwyczajniej, 
po ludzku w natłoku obowiązków 
zapomniałam. Usłyszałam, że tyl-
ko zwolnienie lekarskie może mnie 
usprawiedliwić i na tym dyskusja 
się skończyła – opowiada Czytel-
niczka, zadając retoryczne pytania: 
Czy w takiej sytuacji ma prosić le-
karza o łamanie prawa, wciskać ła-
pówkę? Czy nie można w urzędzie po 
ludzku nic załatwić? Ilu w ten spo-
sób bezrobotnych Urząd pozbywa 

się z listy, zaniżając i tak przeraża-
jące statystki? To zwyczajne czysz-
czenie kont!

Jak informuje Tomasz Szczepa-
nek, miesięcznie 30 proc. Obecnie 
w SUP jest zarejestrowanych blisko 
4700 bezrobotnych. 

– Nie jest tak, że nieobecności 
w urzędzie nie można wytłuma-
czyć. Należy to zrobić do siedmiu dni 
od wyznaczonej daty. Tylko tę nie-
obecność trzeba udokumentować. 
Jeżeli to jest przypadek losowy, np. 
ktoś padł ofiarą przestępstwa, musi 
przynieść zaświadczenie z policji, 
jeżeli choroba, zaświadczenie le-
karskie. Tłumaczenie – zapomnia-
łem – to dla mnie jest zwyczajne nie-
dbalstwo. Klient nie wywiązał się 

z umowy zawartej z Urzędem Pra-
cy, a za to zgodnie z art. 33, ust. 4, 
pkt 4 ustawy o promocji zatrudnie-
nia i instytucjach rynku pracy gro-
żą konkretne sankcje – wyjaśnia dy-
rektor Szczepanek. 

Pani Ania zgodnie z nimi straciła 
więc ubezpieczenie zdrowotne. Nie 
ma też prawa korzystania z ofert UP, 
chyba że zarejestruje się jako osoba 
poszukująca pracy. Ponownie może 
ubiegać się o status osoby bezrobot-
nej za 120 dni. 

– Ponieważ chcę być uczciwa, 
państwo mnie karze. Dla urzędu je-
stem tylko numerkiem, a nie czło-
wiekiem, który ma prawo – nieste-
ty niepisane – by o czymś zapomnieć 
– komentuje Czytelniczka.  (PEK)

R E K L A M A

Informacje

CHWILÓWKA
DAIGLOB FINANCE

668 930 302

· pozabankowe bez bik
· wypłata natychmiast!!!
· najniższe koszty pożyczek w Polsce
· możliwość prolongowania terminu płatności
·  emeryci, renciści - bez ograniczenia 

wiekowego
· równiaż z zajęciami komorniczymi
· dogodne warunki spłat

SZAMBA
BETONOWE
SZCZELNE

tel. 605 109 544
MAREKCENTRUM@poczta.onet.pl

 SKUP ZŁOMU-MIEDZI-MOSIĄDZU-ALUMINIUM

NAJWYŻSZE CENY HURTOWE-DETALICZNE
SKUP ZUŻYTEJ ELEKTRONIKI, SKUP SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH

POSIADAMY WŁASNY TRANSPORT
MEGA-ZŁOM  Nawojowa, koło Nowego Sącza, 

telefon: 602 710 448

Biuro Pośrednictwa  Nieruchomości

FORTUNA
Sprzedaż • Kupno • Wynajem
Nowy Sącz ul. Lwowska 8, tel. 18 443 88 01, 500 250 800

e-mail: centrala@fortuna24.pl   www.fortuna24.pl

Marsz dla życia
Wczoraj agitowały na rzecz 
zdrowego stylu życia w Mar-
szu Różowej Wstążki, od 15 paź-
dziernika działaczki Stowarzy-
szenia Kobiet do Walki z Rakiem 
Piersi Europa Donna w Nowym 
Sączu uruchamiają swoje sto-
iska w zakładach pracy, gdzie 
pracuje dużo kobiet. W takich 
punktach chcą namawiać pa-
nie do troski o swoje zdrowie: 
by właściwie się odżywiały i za-
żywały ruchu. Jak wynika bo-
wiem z badań, właściwa dieta 
i ruch dają szansę na uniknię-
cie zachorowania na raka piersi.

Uwagi do projektu 
Zarząd Powiatu Nowosądeckie-
go zaprasza organizacje poza-
rządowe do udziału w pracach 
nad przygotowaniem projektu 
Programu Współpracy Powiatu 
Nowosądeckiego z Organizacja-
mi Pozarządowymi na rok 2013. 
– Uwagi do projektu programu 
można zgłaszać do 25 październi-
ka 2012 roku – mówi Anna Brach, 
dyrektor Powiatowego Centrum 
Wspierania Organizacji Pozarzą-
dowych w Nowym Sączu.

Wniosek o upadłość 
generalnego wykonawcy 
Brainville 
Katowickie Przedsiębiorstwo 
Przemysłowe Budus złożyło 
wniosek o upadłość. Zarząd Mia-
steczka Multimedialnego, które-
go generalnym wykonawcą jest 
firma Budus, wydał oświadcze-
nie, że decyzje firmy, nie opóźnią 
prac budowlanych parku tech-
nologicznego w Nowym Sączu. 
„Podjęcie uchwały przez spółkę 
Budus SA nie jest tożsame z jej 
upadłością. […] Obecnie w nowej 
infrastrukturze parku technolo-
gicznego MMC Brainville w No-
wym Sączu realizowane są pra-
ce wykończeniowe. Planowany 
termin oddania obiektu do użyt-
ku to IV kwartał br.” – czytamy 
w oświadczeniu. 

Gwarancje dla Gorlic
Marszałek Marek Sowa przekazał 
władzom samorządowym w Gor-
licach umowę gwarantującą do-
finansowanie II etapu budowy 
układu komunikacyjnego i infra-
struktury technicznej na terenie 
tamtejszej strefy gospodarczej. 
Dofinansowanie zostało przy-
znane w ramach Małopolskiego 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego na lata 2007–2013. Strefa 
Aktywności Gospodarczej (SAG) 
w Gorlicach zlokalizowana jest 
na obszarze poprzemysłowym, 
w dużej części niezagospodaro-
wanym. Tereny te przeznaczone 
są pod inwestycje o charakterze 
produkcyjno–usługowym. Dzia-
łający już w strefie przedsiębiorcy 
związani są z produkcją kuźniczą, 
przemysłem szklarskim, produk-
cją płyt warstwowych oraz pro-
dukcją konstrukcji stalowych. 

NA STARYM ZDJĘCIU
17 października 1966 – na kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Sączu zawisły nowe dzwony milenijne, ufundowane z okazji 
1000-lecia państwa polskiego. Na zdjęciu uwieczniono ostatnie chwile przed wciągnięciem dzwonów na wieżę kościoła kolejowego.
FOT. ARCHIWUM MUZEUM OKRĘGOWEGO W NOWYM SĄCZU

W SKRÓCIE

Dla urzędu nie jestem człowiekiem 

Stary Sącz, Rynek 21, tel. 18/547 60 88 
www.ubezpieczenia.sacz.pl

Kancelaria Ubezpieczeń Marek Sekuła

LIDER W UBEZPIECZENIACH
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WAŻNY TEMAT.  – Nowy model fi-
nansowania GOPR powinien być zwe-
ryfikowany. Dotacja z budżetu pań-
stwa nie jest wystarczająca, aby 
utrzymać na wysokim poziomie ak-
cje ratownicze – alarmuje Górskie 
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Podczas światowego kongresu Mię-
dzynarodowej Komisji Ratownictwa 
Górskiego IKAR–CISA, który odbył 
się w Krynicy–Zdroju, członkowie 
GOPR mieli okazję do zaprezentowa-
nia swoich umiejętności. O wysokim 
poziomie ich przygotowania, a tak-
że o wysokim poziomie przygoto-
wania kongresu, mówiono w prawie 
wszystkich językach świata. Była też 
okazja do debaty nad utrzymaniem 
wysokiego standardu, jaki GOPR już 
wypracował. Ale aby było to moż-
liwe, potrzebne są pieniądze, m.in. 

WAŻNE

Informacje

R E K L A M A

SPRAWDŹ SWÓJ 
STAN ZDROWIA!

DIAGNOZA IRYDOLOGICZNA

22 października 2012, 
ul. Królowej Jadwigi, Nowy Sącz

Rejestracja pod nr 

tel. 502-123-539. 

Diagnoza irydologiczna 80 zł.

Specjalista irydolog na podsta-

wie tęczówki (kolorowej części 

oka) oceni stan Twojego zdrowia 

i wskaże narząd, gdzie toczy się 

proces chorobowy. Metoda po-

zwala wykryć początek rozwoju 

choroby, jeszcze przed nastą-

pieniem objawów. Specjalista 

irydolog ukończyła Uniwersytet 

Medyczny w Odessie i ma długo-

letni staż pracy w  specjalności 

irydologia, pediatria, pulmono-

logia i fi zjatria. Stosuje tylko na-

turalne metody i ziołolecznictwo, 

skuteczne w  chorobach nerek, 

układu oddechowego, zaburze-

nia krążenia, nerwicy, bezsenno-

ści, schorzeniach kręgosłupa.

R E K L A M A

Zagrzeją 
komu zimno
Miejskie Przedsiębiorstwo Ener-
getyki Cieplnej z o.o. w Nowym 
Sączu zawiadamia, że w związ-
ku z otrzymanymi od większo-
ści spółdzielni mieszkaniowych 
wnioskami o rozpoczęcie dostar-
czania ciepła, z dniem 8 paździer-
nika br. rozpoczyna sezon grzew-
czy i dostawę ciepła do wszystkich 
odbiorców, którzy zwrócą się 
z wnioskiem o jego dostawę.
Wnioski należy składać pisemnie 
w siedzibie MPEC lub faksem (nr: 
18 4437835) z podaniem adresów 
obiektów, do których ma być roz-
poczęte dostarczanie ciepła. (HOT)

Dzieci na 
studiach 
Już po raz czwarty Fundacja Mło-
dzież–Edukacja–Przyszłość i Wyż-
sza Szkoła Biznesu–NLU organizują 
dla dzieci w wieku 7–10 lat zabawę 
w studiowanie w Sądeckiej Aka-
demii Dziecięcej. W ramach SA-
D–u bezpłatnie realizowane są wy-
kłady dla dzieci w obszarach nauk: 
humanistycznych, społecznych, ści-
słych, przyrodniczych, technicz-
nych oraz sztuki. Wykłady w formie 
zabawy prowadzone są przez na-
uczycieli akademickich, instrukto-
rów i ekspertów z różnych dziedzin 
nauki i życia. Dodatkowo pod auspi-
cjami Polskiej Akademii Dzieci chęt-
ni studenci SAD–u mają możliwość 
zabawy w wykładowców i wygło-
szenia własnych wykładów na forum 
wszystkich uczestników SAD–u. 
Liczba miejsc w SAD jest ograniczo-
na. Akademia może przyjąć 50 dzie-
ci, a decyduje kolejność zgłoszeń. 
Dziś, 11 października, o godz. 12, na 
stronie internetowej SAD–u: www.
sad.wsb–nlu.edu.pl uruchomiony 
zostanie formularz rejestrujący.

WWW.KL IKNI J .TURatownik najwyższej klasy, ale… bez pieniędzy

na stałe doposażanie ratowników 
w specjalistyczny sprzęt i utrzyma-
nie w jak najlepszej jakości baz ra-
towniczych. Niestety w kasie GOPR 
funduszy może niebawem braknąć.

W tym roku na działalność orga-
nizacja otrzymała ze środków rzą-
dowych ponad 6 mln zł. To o prawie 
połowę mniej niż w roku ubiegłym.

– Pieniądze ze środków rządo-
wych wystarczają tylko na pokrycie 
50 procent kosztów naszej działal-
ności, a w dobie kryzysu o sponso-
rów jest coraz trudniej – mówi Jacek 
Dębicki, naczelnik zarządu główne-
go GOPR. – Obawiamy się, że może 
zabraknąć w tym roku pieniędzy na 
służbę śniegowo–lawinową, pali-
wo, specjalistyczny sprzęt czy wy-
posażenie dla ratowników. To może 
pogorszyć jakość naszych akcji.

Według nowej ustawy o bezpie-
czeństwie i ratownictwie w górach 
akcje finansowane są w ramach 
dotacji celowych przyznawanych 
z części budżetu państwa przez 
szefa MSW oraz między innymi 

z dotacji przydzielanych przez jed-
nostki samorządu terytorialnego 
czy sponsorów. Od kilku lat po-
jawiają się głosy, że powinno być 
również opracowane rozwiązanie 
umożliwiające pokrywanie kosz-
tów akcji np. poprzez obowiązko-
we ubezpieczanie się osób idących 
w góry. Ratownicy GOPR podcho-
dzą do tej koncepcji ostrożnie. 

– To jest dobry pomysł, ale z ta-
kich środków nie utrzymamy się 
– tłumaczy Jacek Dębicki. – Musi-
my być cały czas w gotowości. Dbać 
o bazę, ekwipunek, a tymczasem 
może się okazać, że w danym roku 
nie będzie tyle akcji, aby to wszyst-
ko sfinansować. Dla nas najlepszym 
rozwiązaniem było stuprocentowe 
finansowanie z MSW. 

Z powszechnych ubezpieczeń 
osób idących w góry korzystają 
między innymi austriackie służ-
by ratownicze.

– W moim regionie mieszka 10 
tysięcy mieszkańców. Powszechne 
ubezpieczenie w górach kosztuje 

22 euro na cały rok – wylicza Ge-
bhard Barbisch, szef ratowników 
w regionie Alberg. – Taka opła-
ta roczna dla jednego mieszkańca 
nie jest dużym kosztem, ale dla nas 
to konkretne wsparcie finansowe.

Minister spraw wewnętrznych 
Jacek Cichocki próbuje rozwie-
wać obawy polskich ratowników. 
Jego zdaniem jest jeszcze za wcze-
śnie na oceny, czy ten model fi-
nansowania działalności GOPR się 
sprawdzi czy też nie. 

– Nikomu z nas nie zależy, aby 
ratownictwo w Polsce miało się 
źle – mówi. – Będziemy podczas 
najbliższego spotkania z ratowni-
kami analizować te dwa pierwsze 
sezony nowego modelu finanso-
wania i to nam pokaże, gdzie i na 
co brakuje pieniędzy. 

Szef resortu podczas kongre-
su zapewnił, że w tym roku Mini-
sterstwo zaplanowało dodatkowe 
pieniądze na specjalistyczny sprzęt 
i ubrania dla ratowników GOPR.

MONIKA CHROBAK

Podczas światowego kongresu Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR–CISA, który odbył się w Krynicy–
-Zdroju, członkowie GOPR mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności. O wysokim poziomie ich przygotowania, 
a także o wysokim poziomie przygotowania kongresu, mówiono w prawie wszystkich językach świata.

FO
T.

 (K
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Ludzie i sprawy

R E K L A M A

www.farbol.pl
•  FARBY (dachy,

elewacje, wnętrza)
• KLEJE
• SILIKONY, PIANY budowlane
•  IMPREGNATY (drewno, 

kamień, ceramika)

MIESZALNIK FARB I TYNKÓW
•  akrylowych, 

•  silikonowych, 
•  mozaikowych

Nowy Sącz, ul. Głowackiego 38
Tel. 18 441 14 13, Faks 18 444 35 37

A. i M. PIETRZKIEWICZ

OBR¥CZKI ŒLUBNE

na przeciw Bazyliki
 œw. MA£GORZATYWYSZYÑSKIEGO 3NOWY S¥CZ

501-108-005

zapraszam
Maciej Pietrzkiewicz

mistrz z³otnictwa

-20%
� BI¯UTERIA Z£OTA I SREBRNA - GOTOWA I NA ZLECENIE
� PROJEKTY W£ASNE I KLIENTA - WYKONANIE RÊCZNE
� RZEMIOS£O TRADYCYJNE
� NAPRAWY
� SKUP Z£OTA I SREBRA

FIRMA JUBILERSKA
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ROZMOWA  z IRENĄ 
WOŹNIAK przewodniczącą 
związków zawodowych 
pracowników cywilnych 
w Karpackim Oddziale 
Straży Granicznej 
w Nowym Sączu.

– Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
planuje od przyszłego roku zmniejsze-
nie liczby placówek i oddziałów straży 
granicznej na południowej granicy Pol-
ski. Zamiast trzech miałyby zostać dwa 
oddziały. Nad nowosądeckim KOSG ko-
lejny raz zawisła groźba likwidacji. Ja-
kie nastroje panują teraz wśród pra-
cowników cywilnych?

– Ludzie są zaniepokojeni, ale 
cały czas wierzymy, że jednak do li-
kwidacji sądeckiego oddziału KOSG 
nie dojdzie. W naszej komendzie 
jest zatrudnionych blisko 200 pra-
cowników cywilnych, głównie 
w finansach, łączności, kadrach. 
Są wśród nich także wyspecjali-
zowani murarze czy stolarze. Jest 
dużo ludzi młodych i wykształco-
nych. Jeśli dojdzie do likwidacji 
KOSG, wielu z nich pójdzie na bruk, 
bo jak wiadomo teraz jest bardzo 
trudno o pracę. To będzie dramat 
dla wielu rodzin. 
– Według zapewnień sekretarza sta-
nu w MSW Piotra Stachańczyka, który 
wizytował nowosądecki KOSG, zarów-
no funkcjonariusze, jak i pracowni-
cy cywilni, jeśli jednak oddział zostanie 
zamknięty, będą mogli liczyć na pra-
cę w innym miejscu. Pracownikom cy-
wilnym komenda główna ma zapewnić 
możliwość zatrudnienia w innych służ-
bach mundurowych. Straż Granicz-
na nadal będzie płacić za etaty. To Pani 
nie uspokaja?

– Podchodzę do tych obietnic 
bardzo ostrożnie. Wiele z naszych 
sądeckich służb ma już pełne etaty 
i nie wierzę, że będą tworzyć ko-
lejne tylko na potrzeby zatrudnia-
nia pracowników cywilnych Stra-
ży Granicznej. Przecież oni też mają 
swoje ograniczenia i są rozliczani 
z efektów pracy. Żadna formacja 
nie może sobie pozwolić na przerost 
zatrudnienia. Może kilku pracow-
ników znajdzie zatrudnienie np. 
w Straży Granicznej. A co z resztą? 
Cały czas lobbujemy u parlamenta-
rzystów bez względu na opcję po-
lityczną, aby nas wspierali w walce 
o utrzymanie naszego oddziału. Li-
czymy, że merytoryczne przesłanki 
przemówią za tym, że ta komenda 
zostanie jednak utrzymana.

– Jakie „przesłanki merytoryczne” ma 
Pani ma myśli?

– Na przykład nasze położenie 
geograficzne sprzyja szybkiemu re-
agowaniu. Jesteśmy usytuowani 
blisko siedziby prokuratury okrę-
gowej i sądu okręgowego, co ma 
duży wpływ na sprawną współpra-
cę. W komendzie jest możliwość bez-
pośredniego kierowania, zarządzania 
i nadzorowania wszystkich komó-
rek bez konieczności tworzenia filii. 
Mamy również rozbudowaną infra-
strukturę, na przykład pomieszcze-
nia dla osób zatrzymanych, nowo-
czesne archiwum, stację paliw, która 
spełnia wszystkie wymogi unijne itd. 
I co najważniejsze – młodą i wykwa-
lifikowaną kadrę pracowniczą. Mamy 
nadzieję, że jednak resort podejmie 
decyzję korzystną dla nowosądeckie-
go KOSG. Nadzieja umiera ostatnia.

Rozmawiała MONIKA CHROBAK

ROZMOWA  z PAWŁEM 
LEŚNIAKIEM, zawodowym 
piłkarzem, autorem 
powieści „Równowaga”, 
która ukazała się ostatnio 
nakładem wydawnictwa 
Zysk i S–ka.

– Co na to pani od języka polskiego? 
Dzwoniła z gratulacjami?

– Nie dzwoniła. Zresztą szkoła 
to nie było moje ulubione miejsce. 
Zapomniałem nawet, jak się polo-
nistka nazywała. Pamiętam nato-
miast matematyka, pana Ramsa. 
Oj, ciężko było, ciężko.
– Kto pierwszy czytał całość?

– Pierwszą czytelniczką była 
starsza siostra Anita. Ona też na-
mówiła mnie, żebym wysłał tekst 
do wydawnictwa.
– Ktoś napisał, że w wydawnictwie nie 
wierzyli, że to Pana dzieło i poprosili 
o próbkę umiejętności. Prawda?

– To nie było do końca tak. Kie-
dy pojawia się powieść, która zain-
teresuje wydawcę, to chcą podpi-
sać umowę na kolejną, ale napisaną 
w ciągu określonego czasu. Bywa 
jednak, że pojawia się ciekawa 
rzecz, ale autor – choć debiutuje – to 
pracował nad tym sześć, czy siedem 
lat. Powiedzmy, że podpisuje umo-
wę na kolejną powieść w ciągu roku. 
Książka powstaje, ale daleka jest od 
jakości debiutu. Więc siadłem i na-
pisałem krótkie opowiadanie. 
– To znaczy, że podpisał pan umowę?

– Owszem, ale z grubsza jest 
ona taka, że jeżeli coś napiszę, to 
będą mieli prawo pierwszeństwa.
– Więc będzie kontynuacja? 

– Tak, ale nie wiem jeszcze 
kiedy.
– To powieść z gatunku fantastyki, 
ale nieobce są jej moralne problemy, 
zagadnienia dobra i zła. To ma być dla 
czytelnika coś w rodzaju moralitetu, 
czy po prostu dobra zabawa?

– Przede wszystkim dobra za-
bawa, ale jakieś drugie dno tam się 
kryje. Choćby prawda o tym, że 
każdy dostaje, czy powinien do-
stawać drugą szansę. 

– Akcja powieści toczy się w Mia-
mi. Nie mogłaby w Polsce, czy choćby 
w Nowym Sączu?

– Mogłaby. Trochę żałuję, że 
miejscem początkowej fazy fabuły 

nie jest Nowy Sącz. Kilka wcześniej-
szych opowiadań o wampirach to-
czy się w Polsce. Ale tak się skła-
da, że Miami i okolice też dobrze 
znam, bo często tam jeżdżę. Ale kie-
dy o tym pomyślałem, praca nad 
książką w obecnym kształcie była 
już bardzo zaawansowana i zmiana 
miejsca akcji to byłaby zbyt wiel-
ka ingerencja w tekst. Zresztą treść 
jest uniwersalna, nie ma znaczenia, 
gdzie rozgrywa się akcja. 
– Literackie fascynacje?

– Na pewno Andrzej Sapkow-
ski. Poza tym Jan Grzegorczyk. To 
mój bardzo dobry znajomy, dużo 
mi pomógł i cały czas utrzymu-
jemy kontakt. Ostatnio czytałem 
jego nową książkę „Puszczyk”. 
Bardzo mi się podobała.
– Podobno książkę miały ozdobić 
Pana grafiki?

– Z rysowaniem to jest całkiem 
inna historia. Od tego się zaczę-
ło. Od rysunków, które opowia-
dały jakąś historię, od krótkich 
komiksów. 
– Uzbierałoby się tego na wystawę?

– Myślę, że 14–15 rysunków 
jest naprawdę fajnych, takich któ-
re warto by pokazać. Jeśli mówi-
my o wystawie, to raczej w przy-
szłym roku. 

Rozmawiał (BUK)

Nadzieja umiera ostatnia W Miami albo w Nowym Sączu

Według planów resortu spraw we-
wnętrznych mają być zlikwido-
wane cztery z 14 istniejących pla-
cówek: w Piwnicznej–Zdroju, 
Lipnicy Górnej, Żywcu i w Cieszy-
nie, a także jeden z trzech oddzia-
łów, które są w Raciborzu, Nowym 
Sączu i Kłodzku. Decyzja zapadnie 
najpóźniej w grudniu. Reorganiza-
cja ma rozpocząć się od stycznia 
przyszłego roku i potrwać 12 mie-
sięcy. W przypadku likwidacji Kar-
packiego Oddziału Straży Granicz-
nej problem utraty pracy miałby 
dotyczyć około 1100 osób. W tym 
strażników granicznych i pracow-
ników cywilnych.

„Równowaga”
Desmond Pearce ma dwadzieścia 
sześć lat i jest dyrektorem w pro-
wadzonej przez ojca firmie dewe-
loperskiej w Miami. Wydaje mu się, 
że wreszcie odnalazł szczęście — 
właśnie się zaręczył z dziewczyną, 
którą kocha i jest bliski odniesienia 
sukcesu w lidze nielegalnych walk 
toczonych w nocnych klubach. 
Niespodziewanie cały jego świat 
wali się w gruzy, a wszystkie ma-
rzenia obracają w pył. Zdradzony 
przez najbliższego przyjaciela, bez 
wsparcia ludzi, na których liczył, 
w chwili słabości popełnia błąd, 
który będzie go drogo kosztował. 
Desmond trafia do piekła i sta-
je przed obliczem samego Lucyfe-
ra, władcy piekieł. Nie mając inne-
go wyjścia, przyjmuje ofertę pracy 
jako egzekutor — demon zbierają-
cy dusze na ziemi. Nie zdaje sobie 
sprawy, że stał się ofiarą okrutne-
go planu, w którym nic nie jest ta-
kie, jakie mogło się wydawać.

Paweł Leśniak (po lewej) z Janem Grzegorczykiem pisarzem, publicystą 
i redaktorem w wydawnictwie Zysk i S–ka.
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Charaktery

UWOLNIJ SWOJE PIENIĄDZE W 48 GODZIN  
 
Poznaj ekoFAKTORING

JAK DZIAŁA ekoFAKTORING?

 
W ramach ekoFAKTORINGU BOŚ Bank może: 
  

  

 monitować należności.

JAKIE ZALETY POSIADA ekoFAKTORING?

 
ekoFAKTORING to:

  

 redukcja kosztów monitorowania wierzytelności;  

  

 laptop Sony Vaio za 1 zł .

DLACZEGO ekoFAKTORING jest eko?

 
Ponieważ cała wymiana dokumentów w ramach ekoFAKTORINGU odbywa się drogą elektroniczną poprzez system BOŚFaktor, 

22 000 zł w skali roku!  

Uwaga: 

uzyskasz podczas spotkania pod hasłem „Zatory płatnicze – jak sobie z nimi radzić?”.

Nowy Sącz, Hotel Panorama, 11.10.2012, start o godz. 10:00.

www.bosbank.pl

R E K L A M A

Nie lubią być wrzucane do jednego 
worka z pobratymcami, którym nie 
chce się podjąć żadnej pracy. Jest 
im wstyd, gdy widzą Romów wy-
ciągających ręce po pieniądze, ale 
też wkurza je, że Polacy robią wiel-
kie oczy na porządne romskie ro-
dziny, których dzieci, tak jak w ich 
przypadku, chcą zdobyć więcej niż 
podstawowe wykształcenie. Marta, 
Paulina i Karolina Ondycz, student-
ki z Nowego Sącza, próbują stawić 
czoła stereotypom. 

– Tata zawsze nam powtarzał, że 
uczymy się dla siebie, a nie dla 
niego. Dbał, abyśmy były przy-
gotowane na lekcje w szkole, od-
rabiał z nami zadania. A w tra-
dycji romskiej ojciec jest głową 
rodziny, więc musiałyśmy go słu-
chać – opowiada Marta, studentka 
II roku na kierunku język angiel-
ski z językiem rosyjskim w PWSZ 
w Nowym Sączu. Jej siostry: Pauli-
na i Karolina są absolwentkami Uni-
wersytetu Jagiellońskiego. Pierw-
sza skończyła studia matematyczne, 
druga pedagogikę resocjalizacyjną.

Dziewczyny nie miały w szko-
le lekko. Uczyły się z polskimi 

dziećmi, a te – bywa – nie prze-
bierają w słowach i komenta-
rzach, gdy w ich grupie pojawia 
się Cygan. – Tak krzyczały za mną 
w podstawówce, gdy szłam ko-
rytarzem: „Idzie Cyganka!”. To 
nie było przyjemne. Na szczęście 

im wyższe klasy, tym tolerancja 
na nas była większa – wspomi-
na Paulina. 

Dziewczęta miały częstszy kon-
takt z polskimi rówieśnikami, niż 
z romskimi dziećmi. Były wy-
chowywane w duchu polskim, 

bo ich matka jest Polką. Z rodziną 
ze strony taty spotykały się więc 
jedynie przy okazji rodzinnych 
uroczystości. 

– Romowie są bardzo uzdolnie-
ni muzycznie, fantastycznie gra-
ją i tańczą – mówi Marta. – Ale to 
bardzo hermetyczne społeczeń-
stwo, nie otwierają się na Pola-
ków, stąd rodzi się wiele stereo-
typów na temat tej narodowości. 

Siostry przyznają, że bycie 
w rodzinie mieszanej pozwala na 
łamanie utartych przekonań na 
temat tej narodowości. Zdaniem 
Pauliny dobrym rozwiązaniem 
jest przemieszanie Romów z Po-
lakami na osiedlach, a nie two-
rzenie mieszkań tylko dla tej jed-
nej grupy. 

– Gdyby Polacy i Romowie 
mieszkali obok siebie, to może 
byłaby szansa na lepsze poznanie 
siebie nawzajem – mówi. – My 
miałyśmy dużo szczęścia. Tata 
wybrał mamę i tym samym otwo-
rzył się na kulturę polską. 

Dziewczyny mają jednak świa-
domość, że na pewne stereoty-
py Romowie sami sobie zapraco-
wali. Choć do pracy akurat mają 

– eufemistycznie mówiąc – luź-
ne podejście. 

– Wstyd mi, gdy widzę swoje-
go pobratymca, jak wyciąga do 
ludzi rękę, żebrząc o pieniądze. 
Nie chcę, by ktoś próbował mnie 
do tego modelu zachowania Ro-
mów porównywać – mówi Paulina. 
– Zdaję też sobie sprawę, że wciąż 
wielu Romów nie chce podjąć pra-
cy, ale i denerwuje, gdy Polacy ro-
bią wielkie oczy, gdy widzą po-
rządną romską rodzinę. Naprawdę 
są wśród nas uczciwi i pracowi-
ci ludzie. Nie powinniśmy wrzu-
cać wszystkich do jednego worka. 

Karolinie udało się znaleźć pra-
cę w szkole, Paulina wciąż jej szu-
ka. Absolwentka matematyki li-
czy, że również będzie uczyć. Ma 
świadomość, że teraz trudno zna-
leźć zajęcie zarówno Romom, jak 
i Polakom w zawodzie nauczycie-
la. Mimo typowego sądeckiego na-
zwiska romskiego – Ondycz – nie 
odczuła, że ktoś nie chce jej przy-
jąć do pracy ze względu na pocho-
dzenie. Najmłodsza Marta chce 
szczęśliwe skończyć studia i zo-
stać tłumaczem. 

MONIKA CHROBAK

Idzie Romka… na studia
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Program obchodów Święta Kazimierza Pułaskiego 
10.00 - 17.00 udostępnienie wszystkim zainteresowanym zwiedzenia Kopca Kazimierza Pułaskiego 

przy ul. Pułaskiego w Krynicy-Zdroju, 
14.00 - 14.40 uroczysta Msza Św. w Kościele p.w. Wniebowzięcia NMP, 

15.00 - 15.45 oficjalna uroczystość rocznicowa przy Pomniku Pułaskiego, 
16.00 - 17.00 defilada wojskowa na Deptaku. 

17.00 - 19.00 spotkanie rocznicowe w Sali Balowej Starego Domu Zdrojowego: 
 ogłoszenie wyników 44. Rajdu im. K. Pułaskiego, organizowanego przez Oddział PTTK  

im. R. Nitribi�a w Krynicy-Zdroju, wręczenie nagród, 
 wykład mul�medialny mgr inż. Marek Kroczek, Kierownik Oddziału ZPKWM w Starym Sączu 

Przyszłość Rezerwatu „Okopy Konfederatów Barskich", 
 projekcja filmu dokumentalnego "Kazimierz Pułaski. Bohater dwóch narodów", reż. J. 

Kessler- Chojecka, Polska 2007 (50 minut). 

13-10-2012 
Godz. 1900 

sala koncertowa Pijalni 
Głównej 

Koncert symfoniczny „Jeszcze Polska Muzyka” 
Orkiestra Akademii Beethovenowskiej 

14-10-2012 
godz: 1600 

sala balowa Starego Domu 
Zdrojowego 

Recital fortepianowy Krzysztofa Dziurbiela 
koncert biletowany 

od 15-10-2012 
do 20-10-2012 

Centrum Wypoczynku i 
Rehabilitacji "Damis" I Uzdrowiskowy Fes�wal Brydżowy 2012 o Puchar Burmistrza Krynicy-Zdroju 

Koncert w rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II
MCK SOKÓŁ i Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki SILESIA w Kato-
wicach zapraszają na koncert w rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II w ramach 
XXII Międzynarodowego Festiwalu Młodych Laureatów Konkursów Muzycz-
nych. Koncert odbędzie się 16 października (wtorek) o g. 19.30 w Bazylice św. 
Małgorzaty w Nowym Sączu. Wykonawcy: Bartosz Araszkiewicz (bas), Tomasz 
Soczek (organy), Lilianna Moll (słowo)

„Aida” w Sokole
Już dziś, o g. 19 w MCK Sokół w Nowym Sączu rozpocznie się pierwsza re-
transmisja spektaklu w ramach projektu TRANS–OPERA. Będzie to „Aida” 
Giuseppe Verdiego z Teatro alla Scala w Mediolanie. 
Przypomnijmy że przedsięwzięcie obejmuje 8 spektakli transmitowanych 
na żywo oraz retransmitowanych z renomowanych teatrów i festiwali ope-
rowych w całej Europie w okresie od października 2012 do maja 2013 roku.

W górach jest wszystko co kocham
MCK Sokół zaprasza na koncert, 14 października o g. 18 Tegoroczna impreza 
będzie miała szczególny charakter, ponieważ zespół Dom o Zielonych Pro-
gach, który jest filarem projektu i stałym gościem jesiennych koncertów 
w Nowym Sączu, wystąpi z premierą nowej, długo oczekiwanej płyty pt. 
„Łódka marzeń”. W koncercie wezmą udział zaproszeni przez niego goście.

Od niedzieli 7 października trwa XVI 
Jesienny Festiwal Teatralny goszcząc 
na swych deskach aktorów wielu pol-
skich teatrów i gromadząc za każdym 
razem na widowni komplet wielbicie-
li gry aktorskiej na najwyższym po-
ziomie. Przedstawiamy program fe-
stiwalu na najbliższy tydzień.

 
11  X  (CZWARTEK)–GODZ.  10 I  12
„KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I KRASNOLUDKI” 
wg baśni braci Grimm – Grupa Teatral-
na CUDOKI – SZUROKI w Nowym Sączu, 
reż. Małgorzata STOBIERSKA, 
12 X  (P IĄTEK) ,  G .  17  I  20.30 
„PRZEZ PARK NA BOSAKA” Neila Simo-
na – Teatr KWADRAT w Warszawie, reż. 
Tomasz SZAFRAŃSKI, występują: Ilo-
na CHOJNOWSKA, Ewa WENCEL, An-
drzej NEJMAN, Marek SIUDYM i Maciej 
KUJAWSKI. 
13 X  (SOBOTA,  G .  17  I  19 
„KIBICE” Elina Rachnewa – Teatr TM 
w Warszawie, reż. Tomasz MĘDRZAK, 
występują: Tomasz MĘDRZAK, Cezary MO-
RAWSKI i Agnieszka SITEK. 
14 X  (N IEDZ IELA,  G .  16 I  19 
„BIZNES” Johna Chapmana i Jeremy-
'ego Lloyda – Agencja Artystyczna Je-
rzy Bończak KOMEDIE w Warszawie, reż. 
Jerzy BOŃCZAK,  występują: Magdalena 
WÓJCIK, Elżbieta ZAJĄCÓWNA, Julia KO-
ŁAKOWSKA, Andżelika PIECHOWIAK, Mar-
cin TROŃSKI, Karol STRASBURGER, Michał 
MILOWICZ i Jerzy BOŃCZAK. 
15 X  (PONIEDZ IAŁEK) ,  G .  1 1  I  18 
„...JESTEŚ PIĘKNE, MÓWIĘ ŻYCIU...” 
wg Wisławy Szymborskiej – Teatr PO-
WSZECHNY w Warszawie, reż. Waldemar 
ŚMIGASIEWICZ, występują: Joanna ŻÓŁ-
KOWSKA, Paulina HOLTZ i Anna MOSKAL. 
16 X  (WTOREK) ,  G .  10 I  12 
„POWRÓT KRASNOLUDKÓW” Zinaidy 
Zagner – Teatr im. Ludwika Solskiego 
w Tarnowie, reż. Zinaida ZAGNER, wystę-
pują: Matylda BACZYŃSKA, Monika WEN-
TA – HUDZIAK, Jerzy PAL i Kamil URBAN. 
16 X  (WTOREK) ,  G .  17 .30 I  20 
„DAR I TAJEMNICA” wg tekstów Karola 
Wojtyły / Jana Pawła II – Koncert Papie-
ski, występują: Jerzy ZELNIK – recytacje, 
Elżbieta TOWARNICKA – sopran, Robert 
GRUDZIEŃ – fortepian i Georgij AGRATI-
NA – fletnia Pana i cymbały. 
17  X  (ŚRODA),  G .  17 .30 I  20 
„BÓG MORDU” Yasminy Rezy – Teatr 
ATENEUM w Warszawie, reż. Izabela CY-
WIŃSKA, występują: Barbara PROKOPO-
WICZ, Sylwia ZMITROWICZ, Artur BARCIŚ 
i Krzysztof TYNIEC. 
18 X  (CZWARTEK) ,  G .  17 .30 I  20
„DOBRY WIECZÓR KAWALERSKI” Do-
roty Truskolaskiej – Alibert – Agen-
cja Teatralna TRANSYLWANIA w War-
szawie, reż. Piotr NOWAK, występują: 
Mateusz DAMIĘCKI, Tomasz BORKOW-
SKI, Piotr NOWAK, Michał PIELA i Andrzej 
ANDRZEJEWSKI.
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N 
owy Sącz, dum-
ny królew-
ski gród stacza 
się do poziomu 
średniej wielko-
ści miasteczka, 

by nie powiedzieć grajdołka. Wie-
le jest przyczyn tego stanu rzeczy, 
w tym kilka zewnętrznych. Z dru-
giej strony jednak władze grajdoł-
ka, nie wiedzieć czemu, przyjęły 
godną absolutnej krytyki bierność 
w działaniu. Nie mówię tu tyl-
ko o prezydencie Ryszardzie No-
waku, jego zastępcach, ale przede 
wszystkim o tzw. organie uchwa-
łodawczym, czyli Radzie Miasta.

Ich postawę i poczynania naj-
lepiej określa maksyma rodem 
z PRL – mierni, bierni, ale wierni. 
Tak się wtedy mówiło o kacykach 

partyjnych. Dowodów na tę tezę 
jest aż nadto. Zresztą, każdego 
dnia ich przybywa. Nie wspomi-
nam w tym miejscu, bo stało się 
to już nudne, o braku dostępno-
ści komunikacyjnej miasta (do-
jazd do autostrady A4, mosty, 
obwodnice), zniszczeniu PKS 
i oddaniu bez jakiejkolwiek wal-
ki dworca autobusowego zarząd-
cy z Krakowa, co woła o pomstę 
do nieba. Jednakże zapowiedź li-
kwidacji Karpackiego Oddzia-
łu Straży Granicznej, delegatu-
ry Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska czy Sanepi-
du to nowsze zjawiska, które po-
winny władze miasta pobudzić do 
działania. I to rychłego. Jeśli wła-
dze miasta, niektórzy niedoucze-
ni radni nie wiedzą, jak przejść 
ze stanu lenistwa umysłowe-
go do aktywności, niech udadzą 
się na wycieczkę w ramach swo-
ich pobieranych diet rajcowskich 
do Sądeckiej Biblioteki Publicznej 
im. Józefa Szujskiego w związ-
ku z tym że – daję sobie głowę 
uciąć – większość radnych nie 
wie, gdzie mieści się ta szacowna 
instytucja – podaję adres – ulica 
Franciszkańska między zborem 

ewangelickim a kościołem Świę-
tego Ducha.

W tej świątyni słowa drukowa-
nego otwarto wystawę pod na-
zwą "Sądeczanie znani i niezna-
ni". Wystawa jest fascynująca pod 
wieloma względami, gdyż przed-
stawia ludzi w jakiś sposób zwią-
zanych z tym miastem (jako miej-
sce urodzenia, nauki, pracy), 
których cechował mądrze poję-
ty patriotyzm lokalny. Swoje ży-
cie, bądź jego część poświęcali 
bowiem dla coraz lepszego ży-
cia mieszkańców Nowego Sącza 
i okolic. Aliści czynili to nie tyl-
ko w ramach swoich obowiąz-
ków służbowych, ale z prawdziwej 
miłości do miasta, chociaż brzmi 
to dzisiaj nadzwyczaj górnolot-
nie. Wystawie towarzyszy kata-
log przygotowany przez znaną są-
decką regionalistkę, pasjonatkę 
miasta (chociaż się w nim nie uro-
dziła!) Annę Totoń i Rafała Bo-
browskiego. Prezentowane są tam 
całe rody sądeckich mieszczan, 
które zapisały się złotymi głoska-
mi w historii miasta – Dobrzań-
skich, Flisów, Moszyckich, Re-
mich, Rysiów, a także pojedyncze 
osoby z życiorysami godnymi sce-
nariuszy filmowych.

Czy za 20, 50 lat obecni radni 
i włodarze miasta zasłużą na po-
dobne honory? Pytanie jest z ga-
tunku retorycznych. Czy za 20, 50 
lat sądeccy parlamentarzyści staną 
w galerii sław, gdzie już od lat za-
siada choćby Julian Dunajewski? 
Bardzo wątpię, podobnie jak je-
stem przekonany, że wiedza o tym 
znakomitym człowieku u więk-
szości parlamentarzystów jest 
znikoma, jeśli w ogóle istnieje.

Panie prezydencie Nowak, pa-
nie przewodniczący Wituszyń-
ski weźcie swoich ludzi z magi-
stratu i udajcie się na pouczającą 
wycieczkę do Sądeckiej Bibliote-
ki Publicznej. My, utrzymujący 
was podatnicy, nie będziemy mieli 
wam za złe, że za nasze pieniądze 
odrobinę się dokształcicie.

Opinie

Jerzy Wideł
Z kapelusza

Władza miasta 
idzie do biblioteki 

R E K L A M A

Z 
czołówek są-
deckich me-
diów nie scho-
dzą w ostatnich 
tygodniach do-
niesienia o ko-

lejnych kłopotach bankrutu-
jących firm, ustawiających się 
w długiej kolejce z wnioska-
mi o upadłość. Publiczność za-
ciera ręce, bo zła wiadomość, 
to dobra wiadomość. Skoro ja 
mam w życiu źle, to dlacze-
go innym ma być lepiej, więc 
przynajmniej ucieszę się, że 
ktoś robi bokami. Takie myśle-
nie – można odnieść wrażenie, 
choćby po tonie komentarzy 
w internecie – panuje w lokal-
nym środowisku. I nie bardzo 
chyba dociera do tych głów, 
że radość z cudzych kłopotów 
jest jak zbiorowe samobój-
stwo. Nie mam pojęcia, dla-
czego tak trudno przebić się do 
niektórych betonowych głów 
z komunikatem dokładnie od-
wrotnym. Jak innym w na-
szym sąsiedztwie będzie go-
rzej, to mnie również dobrze 
nie będzie. Jak mawiał klasyk, 
to oczywista oczywistość.

Najsmutniejsze jest jednak 
coś innego. Smutne jest to, że 
u tej samej kategorii osób cu-
dze sukcesy rodzą głęboką fru-
strację i zawiść. Te same twar-
de głowy nie mogą dojść do 
najprostszego wniosku, który 
podpowiada, że jeśli naszym 
sąsiadom będzie lepiej, to nam 
też gorzej nie będzie. Proste? 

Nie dla wszystkich. Tylko 
w ciągu kilku ostatnich ty-
godni pojawiły się informacje 
o poważnych kłopotach firm 
budowlanych. Najpierw głów-
nego wykonawcy inwestycji 
wodociągowo–kanalizacyjnej, 
potem Miasteczka Multime-
dialnego, a teraz budowni-
czych obwodnicy w Muszy-
nie. Opinia publiczna wprost 
eksplodowała radością i prze-
jechała się równo po wszyst-
kich. Bo przecież jeśli na czas 
tej wielkiej rury nie zakopią, to 
wywróci się dzięki temu gabi-
net prezydenta Nowaka! A ob-
wodnica Muszyny? Dobrze tak 
burmistrzowi Golbie, i tak już 
za dużo dobrego mu się w ży-
ciu udało! Brainville? Sko-
pać gówniarzy, przecież i tak 
nie bardzo wiadomo, co takie 
Miasteczko Multimedialne bę-
dzie produkować! I tak w kół-
ko, i tak przy każdej okazji.

Kiepskie szanse mają na 
przebicie się do publicznej wia-
domości informacje, że komuś 
coś się udało, że ktoś zrobił coś 
fajnego. Kilka tygodni temu pi-
saliśmy, że jeden z sądeckich 
zakładów poszukuje 400 no-
wych pracowników. A cóż to za 
wiadomość, kogo to interesuje? 
Gdyby jakiś pracodawca chciał 
zwolnić 400 ludzi, to dopie-
ro byłby news, bo – jak wspo-
mniałem – zła wiadomość, to 
dobra wiadomość!

Nasz mały sądecki świat po-
stawiony jest na głowie. Można 
sobie oczywiście zadać pyta-
nie, kto go na głowie posta-
wił, choć odpowiedź wydaje 
się oczywista. Myśmy go so-
bie sami wywrócili do góry 
nogami, więc pretensje mo-
żemy kierować wyłącznie 
do siebie. Nic nam tak prze-
cież nie poprawia samopoczu-
cia, jak dużo złych wiadomo-
ści o innych.

Pukanie 
w betonowe głowy

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

Małopolski Ośrodek Ruchu 
Drogowego w Nowym Sączu

ul. 29 listopada 10

33-300 Nowy Sącz

www.mord.pl 
tel. /18/ 449 08 80, fax 449 08 81

Organizujemy szkolenia i kursy dla kierowców - szkolenia okresowe, kwalifi kacja 

wstępna, uzupełniająca, przyspieszona, ADR, „za punkty karne”, kierowanie ruchem.

W nowoczesnej Pracowni Psychologicznej wykonuje się badania dla kierowców, 

operatorów suwnic, operatorów sprzętu ciężkiego. Oferujemy wykonywanie badań 

zmierzchowych i wrażliwości na olśnienie, a także badanie widzenia stereoskopowego. 

ZAPRASZAMY!

R E K L A M A
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SSTTAACCJJAA AAUUTTOOGGAAZZ

ddoo kkaażżddeejj bbuuttllii 1111kkgg 
ppłłyynn ddoo mmyycciiaa 

nnaacczzyyńń ggrraattiiss !!!!!!

Sprawdź aaktualną ccenę 

018 4440 446 115
018 4440 775 774

NAJTANIEJ W OKOLICY

N.Sącz - Chełmiec ul.Papieska 11a
Gołkowice Dolne 181

GAZ ww BBUUTTLLII 1111kkgg
R E K L A M A

Wiśniowski w związku 
Firma Wiśniowski dołączyła do 
Związku Polskie Okna i Drzwi, do 
którego przynależą najlepsi pro-
ducenci, dostawcy i dystrybutorzy 
stolarki budowlanej. Andrzej Wi-
śniowski, założyciel i właściciel fir-
my: – To doskonała platforma wy-
miany informacji i doświadczeń. 
Jestem przekonany, że wspólny-
mi siłami uda się nam utrzymać 
wysoki poziom działalności pro-
dukcyjno–handlowej, stosując przy 
tym uczciwe praktyki w biznesie – 
mówi Andrzej Wiśniowski.

Golonka niewinny
Sąd Rejonowy w Nowym Sączu 
uznał, że starosta nowosądecki Jan 

Golonka nie jest winny pomówie-
nia w publicznej wypowiedzi. O to 
oskarżyła starostę była dyrektor 
krynickiego szpitala Alicja Jaro-
sińska. Jawność procesu została 
wyłączona.

Potrącił pieszego i uciekł 
66–letni pieszy został potrącony 
na ul. Lwowskiej w Nowym Sączu. 
Ma złamaną nogę. Kierowca zbiegł 
z miejsca wypadku. Zdarzenie mia-
ło miejsce 8 października o godz. 
22.15. Policja prosi ewentualnych 
świadków wypadku o kontakt na 
numer alarmowy 997 lub (18) 442 
42 46. Uciekinier najprawdopo-
dobniej jechał w kierunku Grybo-
wa volkswagenem golfem. 

„RAJDOWCY” 
NA MECIE 
16. Jesienny Rajd Rowerowy na 
Raty o Puchar Prezesa Komisji 
Turystyki Rowerowej przyciągnął 
rekordową liczbę uczestników 
– 116. Najmłodszy – Darek 
Stelmach z Mszalnicy – ma 
dwa lata. Zakończenie rajdu 
i rozdanie nagród odbyło się 
w sobotę, tradycyjnie w Szkole 
Podstawowej w Maciejowej.
FOT. ANNA WCZEŚNY 

W minioną sobotę, sakramen-
talne TAK przed ołtarzem po-
wiedzieli sobie Renata Bugaj-
ska i Dariusz Czerwiński. Zamiast 
kwiatów były datki do puszek 
wolontariuszy.

Renata – ekonomistka, niegdyś 
wolontariuszka stowarzyszenia, 
a następnie stażystka, pracow-
nik, a obecnie w zarządzie Sur-
sum Corda, zaś Darek – zawo-
dowo pedagog w Zespole Szkół 
w Marcinkowicach, koordyna-
tor Klubu Wolontariatu i wolon-
tariusz stowarzyszenia. Młoda 
para w dniu ślubu nie zapomniała 
o swoich podopiecznych. Namó-
wiła gości, by zamiast kupować 
kwiaty zasilili puszki wolonta-
riuszy. Zebrane od weselników 
1540 zł przekazała na prowadzo-
ny przez Sursum Corda program 
pomocy dzieciom "Starszy Brat 
Starsza Siostra".

Młodym gorąco gratulujemy 
i cieszymy się ich szczęściem. Do-
łączyli tym samym do grona Sur-
sumowych par, które są związane 
z tą organizacją. To już czwar-
te małżeństwo, gdzie mąż i żona 
działają w stowarzyszeniu lub 

poznali się dzięki stowarzyszeniu. 
Jak się dowiedzieliśmy, w "dorob-
ku" organizacji są też pary wśród 
wolontariuszy, w tym także jedno 
małżeństwo. Wszystkim życzymy 
jak najwięcej miłości!

 (WEDD)
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Sursum Corda łączy sercaTYDZ IEŃ W SKRÓCIE

Konferencja „Bezpieczny Przedsiębiorca”

Zawieranie umów, zatrudnianie 
i zwalnianie pracowników, nierzetelny 
kontrahent, rozwód lub śmierć wła-
ściciela/wspólnika, utrata płynno-
ści finansowej, zajęcia wierzytelności 
– jakie pułapki prawne czyhają na nas 
w trakcie prowadzenia działalności?

Codzienność powoduje, że nie do-
strzegamy zagrożeń, które mogą nas 
zrujnować. Na co zwracać szczegól-
ną uwagę? Jak radzić sobie w sytu-
acjach często niezależnych od nas? 
Jak chronić się przed ich skutkami? 
Na te pytania posta-
rają się odpowiedzieć 
organizatorzy kon-
ferencji „Bezpieczny 
Przedsiębiorca”, 17 
października, środa, 

g. 18–20.30, Miasteczko Galicyjskie 
w Nowym Sączu.

Organizatorem spotkania jest 
firma Novision Exclusive, partnerzy 
spotkania: Kancelaria Radcy Praw-
nego Krzysztofa Buczka oraz „Do-
bry Tygodnik Sądecki”.

Zgłoszenie udziału można prze-
syłać na adres mailowy: a.krawin-
ska@novision.pl lub pod numrerm 
telefonu: 606–108–472.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Konferencja przeznaczona jest dla 

przedsiębiorstw, zarówno dużych, 
jak i małych oraz jednoosobowych. 

(SAFE)

Chcesz coś zmienić w wyglą-
dzie zewnętrznym swojej fir-
my? A może potrzebujesz re-
klamy na billboardach? Albo 
materiały promocyjne i biurowe? 
To wszystko jest teraz w zasiągu 
ręki. Weź udział w konkursie DTS, 
firmy Netrium oraz Uvdruk.com 
i odmień wizerunek swojej firmy.

Pomysł jest prosty. Chciałbyś, aby 
fasada Twojej firmy zmieniła wy-
gląd i prezentowała się atrakcyj-
niej? A może marzysz o tym, by 
zmienić nie do poznania wnę-
trze biura? Generalnie, jeśli no-
sisz się z zamiarem zmian wi-
zerunkowych, to nasz konkurs 
jest dla Ciebie idealnym rozwią-
zaniem! Jak wziąć w nim udział? 
Nic prostszego – wystarczy zrobić 
pięć zdjęć obiektu, który chciał-
byś odmienić (trzy na zewnątrz 

i dwa w środku) i wysłać je na 
podane adresy e-mailowe: biu-
ro@netrium.pl oraz redakcja@
dts24.pl.

Przygotowane przez firmę Ne-
trium nagrody są bardzo atrak-
cyjne. Zwycięzca otrzyma do wy-
korzystania bon o wartości aż 
5 tys. zł. Będzie go mógł zreali-
zować, zlecając wykonanie re-
klam dowolnego typu: banery, 
billboardy, litery przestrzenne, 
konstrukcje, wizytówki, papier 
firmowy, gadżety reklamowe 
oferowane przez firmę Netrium 
oraz Uvdruk.com. Podobne bony, 
ale już o wartości 2 tys. i 700 zł 
otrzymają zdobywcy odpowied-
nio drugiego i trzeciego miejsca.

Na konkursowe zgłosze-
nia będziemy czekać do 27 paź-
dziernika. W listopadzie ogło-
simy wyniki, a zwycięzcy będą 

mogli zrealizować swoje marze-
nia i zmienić wizerunek firmy. 
Wszyscy zainteresowani mogą 
zapoznać się ze szczegółowym 
regulaminem konkursu w sie-
dzibie naszej redakcji oraz na 
stronach: www.netrium.pl oraz 
www.dts24.pl.

Startujemy już dziś i czekamy 
na zgłoszenia. Zacznij swoją re-
klamową metamorfozę. Powo-
dzenia! (BIW)

UWAGA KONKURS  – Reklamowa metamorfoza!

Odmienimy wizerunek 
Twojej firmy!
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ROZMOWA  z JANUSZEM 
ŚWIERADEM, trenerem 
Sandecji Nowy Sącz.

Czy młodzi kibice wiedzą, kto to jest 
„Dino” i dla jakich klubów strzelał 
bramki? Ci najmłodsi z pewnością 
nie wiedzą, starsi mogą już słabo 
pamiętać te gole. Przypomnijmy 
zatem, kim był na boisku Janusz 
„Dino” Świerad.

– Ci, którzy siedzą na sądeckim młynie 
pamiętają Pana z boiska?

– Nie sądzę, żeby mnie pamięta-
li. Gdyby chcieli się zainteresować, 
to może by coś tam znaleźli. Myślę, 
że nawet nie wiedzą o jeszcze póź-
niejszych latach. Nie mówię o so-
bie, ale o innych piłkarzach.. Ży-
cie. Czas ucieka.
– W pewnym momencie kariery inte-
resowała się Panem kadra.

– Owszem, kadra się mną in-
teresowała, ale olimpijska. Przed 
igrzyskami w Barcelonie w 1992 
roku miałem nawet powoła-
nie, ale kontuzja przekreśliła te 
plany. Pierwsza kontuzja ko-
lana. Nie wiem, czy bym wów-
czas zagrał, ale miałem naprawdę 

szansę załapać się do szerokiej ka-
dry. To byłoby fajne przeżycie. Ja-
kieś zdjęcia by zostały. Ale nie lu-
bię wracać do przeszłości. Liczy się 
teraźniejszość.
– Kontuzje Panu potem doskwierały...

– Mieliśmy we trójkę jechać 
z Igloopolu Dębica – ja, Alek Kłak 
i Marek Bajor. Oni wcześniej już 
jeździli na zgrupowania reprezen-
tacji olimpijskiej. Zamiast na ka-
drę pojechałem do Piekar Śląskich 
na zabieg. Olimpiada uciekła, a po-
tem powołania już nie było. Kolano 
odzywało się później jeszcze trzy, 
cztery razy. Ostatni raz w najgor-
szym momencie. Pojechałem z Wi-
sły na testy do OFI Kreta.

Wszystko już było dogadane. Gu-
ziczek dopiąć.
– To była wtedy tamtejsza ekstraklasa?

– Tak. Odebrano mnie z lotni-
ska, piękny hotel. To robiło na mnie 
wrażenie, bo w Polsce było jeszcze 
trochę siermiężnie. Sporo brakowa-
ło nam do standardów zachodnich. 
Miałem się pokazać w takiej gierce. 
Trenerem był Niemiec, który dużo 
o mnie wiedział, miał moje CV. Wi-
dział mnie na wideo. Takiego za-
wodnika było mu trzeba. Dosłow-
nie po pięciu minutach dostałem 

w bok kolana od obrońcy. Dokuś-
tykałem do połowy, bo głupio było 
zejść od razu. Trener mówi, że coś 
jest bardzo nie w porządku. Ja mó-
wię, że trzeba mnie zawieźć do 
szpitala. Okazało się, że miałem ze-
rwane więzadła. Zamiast zostać na 
Krecie, poleciałem do Frieburga na 
operację.
– Gdzie najbardziej rozwinął się pan 
piłkarsko?

– Miałem 17 lat kiedy awanso-
wałem z Dunajca do kadry pierw-
szego zespołu w Dębicy. Było kogo 
podpatrywać. Na pierwszym eta-
pie selekcji było 50 ludzi, a obser-
wował nas trener Jan Złomańczuk, 
dziś pracuje w GKS Katowice. Pa-
miętam, że byłem w trampkach, nie 
pamiętam, czy zapomniałem kor-
ków? Ale wtedy Złomańczuk po-
wiedział do swoich ludzi: „Tego mi 
pokazać”. Zacząłem chodzić na tre-
ningi pierwszego zespołu i załapa-
łem się do 22–osobowej kadry. To 
była wtedy druga liga, czyli tak jak 
dziś Sandecja, ale tam były takie na-
zwiska jak Alek Kłak, Jacek Zieliń-
ski, Marek Bajor, Jurek Podbrożny, 
Cezary Kucharski, Sławomir Majak 
czy Leszek Pisz. Wszyscy oczywi-
ście starsi od mnie, ale miałem się 
od kogo uczyć. Jak zostanę dłużej 
w klubie to będą ciągnął młodych 
do gry, próbował podpowiadać, 
mamy kilka perełek w klubie. Mu-
szą wiedzieć, że czasem trzeba zo-
stać dłużej, czy przyjść odpowied-
nio wcześnie na trening.
– Po Dębicy były lepsze kluby...

– Zagłębie to już były pieniądze, 
profesjonalna organizacja, nicze-
go nam nie brakowało. W Zagłębiu 
czy Wiśle też spotkałem kapital-
nych piłkarzy, którzy potem wy-
płynęli jak Radosław Kałużny, czy 
Łukasz Surma.
– W oficjalnych danych z czasów gry 
czytamy: Janusz Świerad 82 kg. Dalej 
Pan tyle waży?

– Trochę więcej, ale niedużo 
więcej. Mówię to szczerze. Dbam 
o to, bo mam genetycznie podwyż-
szony cholesterol. Pewnych rzeczy 
nie jadam, na noc też nie. Żeby ja-
koś wyglądać i ten cholesterol mi 
nie skakał.
– A po to, żeby pobiegać z chłopakami 
na treningu?

– Jak już jest człowiek po tej dru-
giej stronie, to się po prostu trochę 
nie chce. Zwraca się uwagę na inne 
rzeczy. Kiedyś jeszcze z dziećmi 
się pobiegało, ale to było zaraz po 
tym, jak skończyłem grać w pił-
kę. Teraz już bardzo rzadko zdarza 
mi się grać. 
– Nie ciągnie pana na murawę? Piotr 
Bania gra w ligach amatorskich...

– Od czasu do czasu jakiś wy-
jazd na mecze oldbojów się przyda-
rzy, ale potem mam na długo dosyć.
– Pański świat kręci się wokół piłki? 

– Mam rodzinę. A hobby? Mu-
zyka. Wycisza mnie U2 i PinkFloyd. 
Lubię sobie posłuchać nie tylko 
w samochodzie. Jak się źle czuję, 
mam chandrę, wystarczy głośniej 
na kolumnach podkręcić i wtedy 
wszystko wraca do normy.

– A dzień dzisiejszy? Były sukcesy z ju-
niorami, ale prowadzenie dorosłego 
zespołu to chyba inna bajka?

– Na pewno jest różnica. Na mło-
dych działała zasada kija i marchew-
ki. To już są zawodowcy. Muszą wie-
dzieć o tym, że jeden, drugi, piaty 
mecz nie odpali i ciężko im będzie 
złapać kontakt. Oczywiście moja 
rola w tym, żeby ich motywować, 
stymulować. Myślę, że z tym so-
bie radziłem i poradzę. Nie będzie-
my musieli zatrudniać psychologa.
– Jest ciśnienie?

– Jest . Sytuacja jest taka, a nie 
inna, choć warto zauważyć, że czte-
ry, pięć punktów więcej i byłaby 
inna rozmowa. Teraz czara niechęci 
się trochę przelała, ale wierzę, że się 
odbijemy, musimy odrobić straty.
– W zespole nie ma lidera, czy jak kto 
woli fightera?

– Tu jest duży problem. Jest fi-
ghter, ale stoi w bramce. Jego nie 
ma w środku boiska. Nie ma piłka-
rza, który weźmie ciężar gry na sie-
bie – żeby pociągnąć, żeby komuś się 
wpieprzyć w nogi, zrobić rzut wol-
ny, nie stracić piłki w ważnym, kry-
tycznym momencie, a kiedy trzeba 
ochrzanić, to się nie certoli. Braku-
je takiego gościa i to jest chyba naj-
większa wada dzisiejszej Sandecji. 
Jedyna osoba, która mi teraz przy-
chodzi na myśl, to Piotrek Świer-
czewski. On nawet nie musiał nic 
mówić – swoją grą podrywał zespół 
do walki. Ktoś taki by się nam przy-
dał. Ale on już nie kopie piłki.

Rozmawiał RAFAŁ KAMIEŃSKI

Sport

R E K L A M A

„Dino” jakiego nie znacie, czyli ściąga dla młodszych kibiców.

Przydałby się Piotrek Świerczewski
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NAUKA/PASJA.  To nie science 
fiction. Piotr Obrzut, wykładowca 
w Instytucie Technicznym PWSZ 
w Nowym Sączu, który zajmu-
je się oprogramowanie robotów, 
pracuje nad stworzeniem mecha-
nicznego przyjaciela człowieka, 
posiadającego zdolność autono-
micznego myślenia, dającą umie-
jętności przewidywania. 

- Robot jest jak ludzki organizm, 
są w nim mechanizmy, senso-
ry, programy, które sterują jego 
pracą – mówi Piotr Obrzut.  Jego 
fascynacja zrodziła się, kiedy po 
raz pierwszy obejrzał „Gwiezd-
ne Wojny”. Wówczas nawet mu 
się nie śniło, że nieodległa przy-
szłość przyniesie takie rozwią-
zania techniczne, które pozwolą, 
by sam mógł konstruować po-
dobne urządzenia. 

- Dla mnie było wręcz niewy-
obrażalne, że można stworzyć 
robota, który potrafi myśleć – 
mówi. – Nie miałem dostępu do 
komputera, internetu. Z nowin-
kami technologicznymi zaczą-
łem stykać się dopiero podczas 
studiów. 

Fascynację szybko połączył ze 
swoją matematyczną pasją i za-
czął tworzyć oprogramowania 
do robotów. Swoją wiedzą dzieli 
się teraz ze studentami sądeckiej 
PWSZ. Roboty, którymi dyspo-
nuje Instytut Techniczny uczel-
ni, bazują na… klockach lego. 
Ale myliłby się ten, kto sądzi, że 
ich konstruowanie jest dziecin-
nie proste. 

- To nie zabawki, ale pierw-
szy krok do świata robotów – 
mówi Piotr Obrzut. - Ich funk-
cja jest tutaj stricte edukacyjna. 
Potrafią jeździć, chodzić, wy-
czuwać sygnały dzięki senso-
rom czy przenieść dany element. 
Stawiam na programowanie 
robotów, które „zmusza je do 
myślenia”. Dzięki temu samo-
dzielnie wykonują różne zada-
nia – bez potrzeby kolejnego 
przeprogramowania. Chcę na 
przykład, aby wiedziały, kiedy 
omijać przeszkody bez potrze-
by mojej ingerencji. Po prostu 
chcę je trochę jeszcze bardziej 
uczłowieczyć. 

Naukowiec eksperymentuje 
na każdym gotowym modelu. 

Nie wystarcza mu, że roboty już 
zdominowały niektóre dziedzi-
ny: mają szerokie zastosowanie 
w medycynie, potrafią przepro-
wadzać skomplikowane opera-
cje, dzięki nim również moż-
na badać kosmos. Piotr Obrzut 
chce iść jeszcze dalej. Stworzyć 
model, który będzie przyjacie-
lem człowieka.

- Ale takim, który nigdy się 
nie znudzi i przyniesie moim 
wnukom czy prawnukom wy-
mierne efekty w postaci lep-
szego, spokojniejszego i bez-
pieczniejszego życia – mówi 
wykładowca. 

Mrzonki? Naukowcy niejed-
nym już nas zaskoczyli…  

MONIKA CHROBAK

Na koniec tygodnia

Robot, przyjaciel człowieka

R E K L A M A

PIÓRO – bodaj najlepsze reporter-
skie pióro w Nowym Sączu (i w po-
łowie Małopolski także) posia-
dał swego czasu Ireneusz Pawlik, 
w pewnym momencie na krót-
ko kierownik sądeckiego oddziału 
„Gazety Krakowskiej”. Co cieka-
we Irek nie zapisał się swym pió-
rem jakoś szczególnie w okresie, 
kiedy zdecydował się związać z No-
wym Sączem, co mogło sprawiać 
wrażenie, że soczysty atrament, 
którym wcześniej obficie skrapiał 
łamy wielu polskich tytułów, nie-
co mu przyschnął do stalówki. Sam 
zresztą jako autor nie potrzebo-
wał już nic nikomu udowadniać, 
bo świadczyły o nim liczne repor-
taże, książki, nagrody i wyróżnie-
nia, których uzbierał przez lata całą 
gablotę w przeróżnych dziennikar-
skich konkursach (…)

(…)Z bogatej bibliografii Pawli-
ka mnie jednak najmocniej utkwi-
ła w pamięci krótka opowieść drogi. 
Redaktor naczelny Ryszard Niemiec 
zadysponował kiedyś Irka, by wy-
brał się w podróż pociągiem pod 
specjalnym nadzorem z szalikow-
cami Wisły Kraków na ligowy mecz 
do Dębicy i opisał te ekstremalne 
doznania z pozycji zwykłego po-
dróżnego. Redaktor, choć w rogo-
wych okularach inteligenta na ki-
bola nijak nie wyglądał, wmieszał 
się w tłum fanatyków na stacji Kra-
ków Główny, a co widział i prze-
żył, potem opisał. I właśnie w tym 

krótkim materiale kondensuje się 
cały talent pisarski Irka potrafiące-
go z niczego, w jednym zdaniu zro-
bić czytadło do poduszki. A brzmia-
ło to mniej więcej w tym klimacie: 
– Kibice wychyleni z okiem pędzą-
cego pociągu zachęcali okoliczną 
ludność do wydajniejszej pracy na 
roli okrzykami „Jebać skurwysy-
ny!”. Cały Pawlik!
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„Abecadło sądeckie”, 
która – również w wersji 

audiobooka – ukaże się 
niebawem.
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Najbardziej plotkarska ksi ka w 720-letniej historii Nowego S cza


