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Nawałka wraca
do Nowego Sącza!
Ale tylko na kilka godzin. Dokładnie 10 lat temu pracował tutaj,
jako trener piłkarzy Sandecji. We wtorek, 11 lutego, na zaproszenie
„Dobrego Tygodnika Sądeckiego” powraca jako selekcjoner reprezentacji, na spotkanie z kibicami, najmłodszymi piłkarzami, klubowymi działaczami. Czytelnicy DTS również mają szansę znaleźć się
na widowni sądeckiego „Sokoła”.

Jak zdobyć wejściówkę na spotkanie z trenerem?
Nawałki powrót do reprezentacji kreśli Jerzy Cierpiatka.
Jak selekcjonera wspominają sądeccy piłkarze i działacze?

Czytaj – str. 3–6
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TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

A TO CIEKAWE

„Dobry Tygodnik
Sądecki” inspiruje
Artur Andrus podczas sobotniego
koncertu w MCK „Sokół” w Nowym
Sączu zaśpiewał pierwszą w historii – jak ją określił – „Warszawską
Balladę Dziadowską o Nowym Sączu”. Jej tekst napisał inspirowany
artykułami, jakie znalazł w „Gazecie Krakowskiej” oraz ostatnim
wydaniu „Dobrego Tygodnika Sądeckiego”. Dla Czytelników, którym nie udało się być na koncercie bądź przegapili ostatni numer
DTS [zaległości można nadrobić
na dts24.pl – przyp. red.], drukujemy jego streszczenie przygotowane przez satyryka i dziennikarza radiowej Trójki.

WARTO WIEDZIEĆ

LICZBA TYGODNIA

Chirurdzy doktorowi
Szablińskiemu
Tablicę upamiętniającą dr. Jacka
Szablińskiego odsłonięto w ubiegły piątek w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego
w Nowym Sączu. Wmurowano ją
przy wejściu na Oddział Chirurgii Onkologicznej, gdzie zmarły w lipcu ubiegłego roku chirurg
pracował na co dzień.
– Był pierwszym ordynatorem
oddziału chirurgii onkologicznej,
zaangażowanym w planowanie
jego budowy i rozwój – przypomina Artur Puszko, dyrektor

szpitala. – Tablicę pamiątkową
chcieli wmurować chirurdzy,
a ja się zgodziłem.
Dr Jacek Szabliński pracował
w nowosądeckim szpitalu od ponad dwudziestu lat. Współtworzył
oddział onkologii, sam specjalizował się w chirurgii ogólnej i onkologicznej. Niejeden sądeczanin zawdzięcza mu swoje życie.
Zmarł 20 lipca 2013 roku w swoim domku w Siennej nad Jeziorem
Rożnowskim. Miał 50 lat.
(JUR)

SMS
Jagielski mógł być pierwszym pasażerem
No i trzeba było wybudować lotnisko w Starym Sączu, jak planował burmistrz Marian Cycoń! W miniony piątek przydałoby się jak znalazł. Na jubileuszowej imprezie firmy Huzar w Moszczenicy Niżnej miał zagrać
zespół „Poparzeni Kawą 3”, jednak ze względu na napięty kalendarz
i natłok obowiązków, nie wszyscy muzycy dotarli na miejsce w komplecie. Perkusista zespołu, znany dziennikarz Wojciech Jagielski, aby zdążyć
na imprezę, musiał w trybie pilnym skorzystać z samolotu i przylecieć
z Warszawy do Krakowa. Dalszą drogę do Stanisława Pasonia w Moszczenicy przebył samochodem. Zdążył na czas, zagrał koncert, ale o ile
życie byłoby łatwiejsze, gdyby jednak Cycoń postawił na swoim i wybudował lotnisko. Pierwszy pasażer już był na wyciągnięcie ręki!
(KCH)

Newag
w pierwszej
dziesiątce
Diamentów
Forbesa
Firma z Nowego Sącza znalazła
się na drugim miejscu na małopolskiej liście i ósmym w zestawieniu ogólnopolskim Diamentów Forbesa, osiągając
przychód powyżej 686,4 mln
zł. W naszym województwie tytuł uzyskały 172 przedsiębiorstwa, a w sumie na listach Diamentów Forbesa 2014 znalazło
się 2089 firm – o 158 więcej niż
przed rokiem.
Wśród przedsiębiorstw
z regionu, których przychód
ze sprzedaży za 2012 r. wyniósł
co najmniej 50 mln zł, znalazły się również: Severt Polska
z Gorlic (54,9 mln zł), Bestpol ze Starego Sącza (74,2), Firma Handlowa Mag Ferum Andrzej i Krzysztof Pietrzak spółka
jawna (97,9), PPHU Agro Hurt
spółka jawna Waldemar Piotr
Paweł Wideł z Nowego Sącza
(53,6), Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Handlowo–Usługowe Uchacz Marek Uchacz Rafał
Uchacz spółka jawna z Tymbarku (58,3).
Źródło: diamenty.forbes.pl

Znowu się potknął i w zaspę fiknął.
Smutek szwagrowi bije z lic:
Jak nawet dziury z Nadbrzeżnej
znikną,
to już tu nie zostanie nic.
A szwagier swoją żonę Bogusie,
tak pieszczotliwie zwie Kicia.
Bogusia w Sączu pracuje w ZUS–ie,
prowadząc zdrowy tryb życia.
Szwagier ma również córkę Jolantę,
wnuczka na imię ma Ada.
Zięć w Limanowej jest policjantem,
do pracy jeżdżą na quadach.

Ballada Dziadowska
o Nowym Sączu

Ada jest dzieckiem bardzo rozsądnym,
choć jeszcze taka malutka.
Oj, coś się dymi, na tyłach szkoły
w teren wyjechał wójt Gródka.

Choćbyś człowieku nie bardzo
chciał,
to w Sączu i tak się zdarzy cud.
Szwagier na giełdę poszedł po auto,
a zamiast auta przyniósł miód.

Szwagier jest wprawdzie kawał
mężczyzny,
ale w nałogach jest chwiejny.
W każdą sobotę mu z Sądecczyzny
znika pociąg kolejny.

Szwagier, wracając, wpadł w zaspy śnieżne,
jeszcze go napadł jakiś gbur.
Szwagier się zdziwił,
że na Nadbrzeżnej
wkrótce ma nie być wcale dziur.

Język się wtedy szwagrowi plącze.
Śni mu się dziadek Konstanty,
którego kiedyś pod Starym
Sączem
pogryzły bobry mutanty.
ARTUR ANDRUS
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Adam Nawałka – powrót do reprezentacji
Jedna z nich niedawno pośpieszyła
z gratulacjami, że małopolski futbol
wreszcie doczekał się kogoś „swojego” przy kapitańskim sterze. Nic
bardziej błędnego, odkąd Polska
piłką stoi! Józef Szkolnikowski, Józef Lustgarten, Adam Obrubański,
Tadeusz Synowiec, Józef Kałuża czy
Henryk Reyman – jako awangarda
znacznie liczniejszych elit – sami
veta nie postawią. Bez upoważnienia czynię to za nich, śląc gdzie się
da apel o pokorę wobec ludzkich
dokonań i faktów. Co, zdaje się,
naszej piłce potrzeba dziś jak nigdy
wcześniej.
Paradoks, że wbrew pozorom
z tej introdukcji wynika coś bardzo pozytywnego dla Adama. Nawałki wprawdzie nie wolno mieć
za pioniera, który rzekomo przeciera krakowską drogę ku stołecznym salonom, ale przecież właśnie
z niedawnego dołączenia do długiej listy chwały tym bardziej ma
powody do czucia się nobilitowanym. Czyż nie jest to piękne,
że do sztafety rozpoczętej przez naszych dziadków, może nawet pradziadków, doszło teraz nowe ogniwo? Jak wielcy poprzednicy, Adam
będzie ambitnie dążyć do wytyczonych celów. Jak oni, rzucać hasło
„Do boju, „Orły!” i choć zapewne ubierze to w inne, mniej patetyczne słowa, sens będzie w istocie ten sam.
Z analizy „akt personalnych”
krakowskich selekcjonerów wynika ciekawa paralela. Otóż Nawałka śmiało może się ustawiać
w tym samym szeregu co kilku
z nich, bo przecież nie wszyscy
z chwilą obejmowania funkcji mieli za sobą wspaniałe kariery piłkarskie. Ale niektórzy mieli, i to jakie…
Ze świecą szukać takich snajperów wyborowych jak Henryk Reyman. Mało kto, nie tylko w skali
międzywojnia, dorównywał strategicznym talentem Józefowi Kałuży. Tadeusz Synowiec wziął na siebie zaszczytne obowiązki kapitana
drużyny, choć akurat nie tej, która w 1924 w Paryżu zapuściła się
w dziewicze, olimpijskie rejony.
Pewne jest, że na polu praktycznego przygotowania do pełnienia
jakże odpowiedzialnych obowiązków również Nawałka jest perfekt.
Co więcej, z futbolówką przy nodze
zaszedł najdalej! Nawet na mundialowe szczyty gdzieś pod Andami…
Zanim to jednak nastąpiło, musiało odbyć się pasowanie na „Wiślaka”. Jesteśmy z Adamem niemal
rówieśnikami, doskonale pamiętamy połowę lat 70. Ów jakże imponujący wysyp wiślackiej młodzieży, która pod okiem Lucjana
Franczaka umiała ustrzelić dublet
w mistrzostwach Polski juniorów,
ale – co istotniejsze – z impetem

FOT. ARCHIWUM PZPN

Powołanie Adama Nawałki na selekcjonera „narodowej” to również okazja, aby upomnieć się o poszanowanie jego krakowskich poprzedników.
Tym bardziej serio, że duże luki edukacyjne w tej materii obejmują również osoby, które kreślą obecny image związkowej centrali.

Szczery zachwyt
zdumionych
obserwatorów,
że w drużynie
cokolwiek trącącej
ponadnormatywną
rutyną tryskały
wigorem, ale
i wzbudzały podziw
nadzwyczajnymi
umiejętnościami
dwa „żółtodzioby”:
Zbigniew Boniek
i Adam Nawałka.

wkroczyć w dorosłe życie i seniorskie otoczenie. Nie mówmy
o natychmiastowym nadawaniu
tonu w Wiśle, bo byłoby to przesadą i jednocześnie brakiem szacunku wobec Szymanowskich czy
Kmiecików. Natomiast bez wątpienia było to wejście mądre, polegające na umiejętnym wkomponowaniu młodzieży (fakt, piekielnie
uzdolnionej) w coraz lepiej funkcjonującą całość. Wisła wróciła pod
wodzą Oresta Lenczyka na ligowy
tron. I akurat nie w czwartki, tylko
w środy oferowała frapujące seanse
„Teatru Sensacji”. Hm, dla milionowego audytorium przed telewizorami pucharowe boje z Celtikiem Glasgow, Zbrojovką Brno czy
Malmö FF budziły jeszcze większy
dreszczyk emocji niż nieśmiertelny klasyk kojarzony z sykiem
„Kobry”.
Adam był jednym z „młodych gniewnych”, w lot wietrząc
otwierającą się szansę. Nie ulegało
kwestii, że umiał ją wykorzystywać. Musiano to dostrzec w różnych kręgach. Te dziennikarskie

uznały Nawałkę za „Odkrycie
Roku” (1977). Selekcjoner Jacek Gmoch nie zawahał się zainwestować w Adama grubo przed
mundialem, co dla obu okazało się dobrodziejstwem. Nawałka
wprawdzie nigdy nie był szczególnie wydajnym strzelcem, ale tego
jedynego wpisu dokonał natychmiast, ledwie sekundy po wejściu
na boisko w budapeszteńskim debiucie przeciwko Węgrom. To był
nader czytelny sygnał, że Adam
chce zdecydowanie więcej. Argentyński mundial poddał te pragnienia weryfikacji najtrudniejszej
z możliwych. W ogniu walki z najlepszymi na świecie. Efekt? Szczery zachwyt zdumionych obserwatorów, że w drużynie cokolwiek
trącącej ponadnormatywną rutyną
tryskały wigorem, ale i wzbudzały podziw nadzwyczajnymi umiejętnościami dwa „żółtodzioby”:
Zbigniew Boniek i Adam Nawałka. W mym przekonaniu, podjął Gmoch podczas mundialu kilka ułomnych decyzji. Ale tu akurat
trafił w sam środek tarczy.

Jak w życiu… Traktowana globalnie piłkarska kariera Nawałki
niewątpliwie budzi respekt, lecz
tej ocenie muszą towarzyszyć ambiwalentne odczucia. Tak jest zawsze, gdy po imponującym starcie i kilku latach nieustannego
progresu brakuje satysfakcjonującej każdego puenty. Bo niestety wkraczają do akcji kontuzje, jak
również było w przypadku Adama. Od wielu lat zderza się on już
z zupełnie innej pozycji z nowymi
wyzwaniami. Praktykując w czołowych klubach europejskich, konsekwentnie podnosząc notowania
w trenerskim rankingu, ostatnio
imponując dokonaniami w Górniku Zabrze – wrócił do reprezentacji już jako jej selekcjoner. Jak kiedyś Kałuża czy Reyman…
Też nasi, z tego samego Krakowa co Adam Nawałka. Życzmy
mu wspólnie i trzymajmy kciuki,
aby za dwa lata – jak w starym filmie Rene Claira – znalazł się wraz
z Biało–Czerwonymi „Pod dachami Paryża”…
JERZY CIERPIATKA
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Zdobądź zaproszenie,
wygrywaj nagrody,
pojedź na mecz
reprezentacji!

Podczas wtorkowego spotkania
wręczymy Adamowi Nawałce
wielką flagę narodową (tzw. sektorówkę) o wymiarach 3x10 metrów
z napisem Nowy
Sącz. Nasza flaga ma na każdym meczu kadry przypominać
selekcjonerowi
o naszym wsparciu dla narodowej drużyny. Szycie flagi jest już
na ukończeniu,
a powierzyliśmy je
najlepszemu studiu krawieckiemu
w Nowym Sączu
– pracowni „Złota
Nitka”. Na zdjęciu
Cecylia Tokarczyk
i Halina Gawlik przy pracy nad
sądecką flagą.
FOT. (PEK)

REKLAMA

Serdecznie zapraszamy kibiców
polskiej reprezentacji piłkarskiej
na spotkanie z trenerem Adamem
Nawałką w MCK „Sokół”, w najbliższy wtorek, 11 lutego, o godz. 13.
Przygotowaliśmy 335 zaproszeń,
z których część trafi do naszych
Czytelników.
Jak zdobyć zaproszenie? Są dwa
sposoby: dla użytkowników Facebooka przygotowaliśmy zabawę
– mecz piłkarski, w którym wystarczy strzelić gola (poprawnie odpowiedzieć na jedno z pytań dotyczących Adama Nawałki), by stać
się posiadaczem wejściówki. Mecz,
jak to mecz piłkarski, trwał będzie 90 minut. Zaczynamy w piątek o godz. 20, ostatni gwizdek zabrzmi o 21.30. Czas więc już zacząć
rozgrzewkę.
Kto wolałby jednak bardziej tradycyjny sposób zdobycia zaproszenia, może to zrobić osobiście,
odwiedzając naszą redakcję w najbliższy piątek od godz. 10. Uwaga, u nas również trzeba będzie

poprawnie odpowiedzieć na jedno
z pytań. Zapraszamy!
Dlaczego warto być na spotkaniu z Adamem Nawałką? Z kilku powodów. Po pierwsze chcemy pokazać, że wszyscy jesteśmy kibicami.
Nasza impreza jest wyjątkowym
i rzadkim momentem, by porozmawiać z selekcjonerem nie tylko o polskiej piłce nożnej. Dla sądeckich kibiców będzie miało ono
wymiar szczególny, bowiem Adam
Nawałka pracował przez rok w Nowym Sączu i jest tu bardzo ciepło
wspominany.
Uwaga – wszyscy uczestnicy
spotkania wezmą udział w losowaniu atrakcyjnych nagród, m.in.
20 zestawów kibica, ufundowanych
przez sponsora piłkarskiej reprezentacji Polski firmę FAKRO oraz
biletu wstępu na mecz drużyny
narodowej.
Spotkanie poprowadzi znany
dziennikarz sportowy, piłkarski
ekspert „Przeglądu Sportowego”
i Canal+ Antoni Bugajski.
(ICZ)
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Typ ojcowski, wypadkowa kumpla i szefa
To był szok. Zawodnikom, którzy
w Sandecji kończyli piłkarskie kariery jak Janusz Świerad, czy Tomasz Szczepański w głowie się nie
mieściło, że taki gość jak Adam Nawałka zacznie pracować w Nowym
Sączu. Jak to? Mistrzostwo i wicemistrzostwo Polski z Wisłą – jak by
to było wczoraj, a teraz przyjmuje
ofertę trzecioligowej Sandecji?
Adam Nawałka pracował w Nowym Sączu tylko rok. Dla niektórych aż rok, bo zobaczyli wtedy,
na czym polega poważne podejście do futbolu. Kiedy obejmował posadę selekcjonera kadry
jesienią 2013 r., czyli niemal równo dekadę po rozstaniu z Sandecją troszkę splendoru spłynęło
więc też na sądecki klub. Media trąbiły przy tym, że oto kadrę
obejmuje perfekcjonista, człowiek
hołdujący zasadom żelaznej dyscypliny, a nawet tyran i despota.
Andrzej Iwan w swojej autobiografii podkreśla, że spośród całej
grupy ówczesnych piłkarzy Wisły to Nawałka był zawsze wzorem profesjonalizmu. Przez lata
nic się nie zmieniło. Potwierdzają
to również piłkarze, którzy mieli okazje grać w Sandecji pod jego
okiem. Od początku podchodził
do trenerskiej profesji bardzo poważnie. Był okres, kiedy w Wiśle
Kraków pomiędzy tytułem wicemistrza i mistrza pracował jako
szef ds. zespołów młodzieżowych.
W tym czasie zaliczył staże w AS
Roma, Bayerze Leverkusen, Osasunie Pampeluna i w Barcelonie.
– Nasze zaskoczenie było więc
zrozumiałe, choć ja akurat z racji gry w Wiśle Adama Nawałkę
znałem i do dzisiaj utrzymujemy
regularny kontakt – wspomina
Janusz Świerad. – Nie odnosiliśmy wrażenia, że traktuje pracę w Sandecji jak zesłanie. Maksymalnie angażował się w pracę.
Były to czasy mało jeszcze internetowe, więc tłumaczyłem młodym, z kim mamy do czynienia. Powoli zaczynało to do nich
docierać.
Każdy piłkarz był ważny. Do 3.
w nocy potrafił siedzieć i zastanawiać się, jak zmienić charakter treningu, bo na przykład zapowiedzieli opady śniegu. Trening
to było święto tylko trochę mniejsze niż mecz. Wykonywanie poleceń, dyscyplina i cisza. Lepiej
było powiedzieć o dolegliwościach
niż marudzić na treningu. Tego
nie tolerował. Ogromnie wpłynął na całą grupę młodych piłkarzy. Nawet dla Janusza Świerada,
który zagrał prawie 100 meczów
w ekstraklasie, jego warsztat i zawodowstwo to było zaskoczenie.
– Uważał, że na formę piłkarza wpływa wszystko – przyznaje
Świerad. – Interesowała go ocena w szkole, zdrowie dziecka i samopoczucie dziadka zawodnika.
Po siedmiu kolejkach Sandecja
nie miała jednak na koncie żadnego zwycięstwa i zamykała tabelę.
Wyniki z biegiem czasu przyszły

i zespół uniknął degradacji, ale
zajął dopiero 12. miejsce. Nawałka postanowił odejść, choć miał
wizję drużyny i gry. Wtajemniczeni mówią, iż głównie dlatego,
że warunki finansowo–organizacyjne w Sandecji tamtego czasu
przedstawiały wiele do życzenia.
Mało profesjonalny klub, to nie
było miejsce dla profesjonalisty.
Po prostu.
Dla Marka Zagórskiego Adam
Nawałka był najlepszym trenerem, z jakim pracował w trakcie swojej przygody piłkarskiej.
A Zagórski grał w Sandecji przez
15 sezonów, będąc wierny klubowym barwom w czasach chudych i… jeszcze chudszych. Karierę skończył w wieku 36 lat,
a dzisiaj – po studiach na AWF
– pracuje jako nauczyciel w sądeckim Gimnazjum nr 5. Z Sandecją jest oczywiście związany nadal
jako trener w Akademii Piłkarskiej Sandecja. Zajmuje się trampkarzami młodszymi, czyli chłopcami, których nie było jeszcze
na świecie, kiedy Nawałka przyszedł do Nowego Sacza z mocnym
postanowieniem zrobienia z bardzo utalentowanej grupy chłopaków prawdziwych piłkarzy.
– To było jak nowa era, otworzenie nam oczu, na to, czym
jest profesjonalizm w każdym
calu – wspomina dzisiaj Marek
Zagórski, absolwent Akademii
Wychowania Fizycznego i opiekun piłkarskiej klasy sportowej
w Gimnazjum nr 5. – Uczył nas
nowego systemu gry, którym
Sandecja jeszcze nigdy nie grała, mianowicie 1–4–4–2. Wszystkie jednostki treningowe Nawałki
były przemyślane i zaplanowane. Uczył profesjonalnego podejścia do treningu, no i miał z nami
bardzo dobry kontakt. Potrafił zawsze wysłuchać, poradzić, nigdy nie ignorował żadnego problemu. Dużo dawał z siebie, ale
równie dużo wymagał od nas. Jeżeli trening był o 10.00, to trzeba
było być już gotowym na zajęcia o 9.30. Dużo czasu poświęcał
młodym zawodnikom, z którymi
dodatkowo prowadził zajęcia. Był
na każdym meczu drugiej drużyny, interesował się całym zapleczem piłkarskim Sandecji.
Zagórski mówi jak trener,
bo dziś sam jest trenerem I Klasy UEFA A. Jako piłkarz cechował
się bardzo profesjonalnym podejściem do treningów, a w ramach pasji zgłębiał tematy zdrowego odżywiania i nowoczesnych
metod treningowych. Zgadnijcie
komu to zawdzięcza?
Maciej Korzym chętnie to potwierdza. Kiedy debiutował w seniorskiej drużynie Sandecji miał
16 lat i kilka dni. Dziś jest jednym z najważniejszych piłkarzy ekstraklasowej Korony Kielce
i świetnie pamięta kontakt z trenerem. – Dzięki niemu zadebiutowałem w dorosłym futbolu,
bardzo dużo czasu poświecił mi
na indywidulanych treningach

Na archiwalnym zdjęciu: Adam Nawałka, Adam Sieja i Józef Kantor

Pożegnaliśmy się serdecznie
Józef Kantor, pełniący obowiązki prezesa Sandecji w czasie, kiedy jej
trenerem był Adam Nawałka.
– Na drodze do funkcji selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski Adam zatrzymał się ponad 10 lat
temu na stacji Nowy Sącz. Nie ukrywam, że mam
przy tym skromną zasługę. Do naszego pierwszego
spotkania doszło w gościnnych progach restauracji
„Bona”, u śp. Zofii Korczyńskiej. Adam legitymował
się wtedy ciągle jeszcze krótkim doświadczeniem
trenerskim, prowadził wcześniej Świt Krzeszowice, Wisłę Kraków (krótko, ale zdobył z nią mistrzostwo Polski w 2001 r.) i Zagłębie Lubin.
Adam zaskarbił sobie w Nowym Sączu ogromny szacunek u piłkarzy i sympatię wśród kibiców.
Przyjaźnił się m.in. z ówczesnym prezesem OZPN
Adamem Sieją. Barwnie opowiadał o swojej karierze reprezentanta Polski, występach na argentyńskim Mundialu. Z Sandecją nie odniósł specjalnych

i to niewątpliwie dzięki niemu jestem w takim, a nie innym miejscu piłkarskiej kariery. Bardzo
pana Adama Nawałkę cenię. Kiedy grałem w Legii i nie zawsze mi
szło – zawsze o mnie pamiętał,
na przykład pracując w Jagielloni. Dzwonił i proponował grę, no
ale to dawne czasy.
Korzym to było najmłodsze pokolenie piłkarzy Sandecji,
które miało szczęście pracować
z dzisiejszym trenerem kadry.
W Sandecji grało wtedy wielu
„talenciaków”, kariery niektórych utknęły gdzieś jednak na lata
w niższych ligach. Janusz Świerad nie ma wątpliwości, że sprawy

sukcesów, trenował ją krótko, ale odkrył jednak
przy okazji kilku utalentowanych zawodników. Dlaczego rozwiązał kontrakt i odszedł? Powiem szczerze: klubu nie było stać finansowo na jego pensję,
choć nie była to kwota wygórowana. Pożegnaliśmy się serdecznie, Adam pojechał szkolić piłkarzy Jagiellonii.
W późniejszej karierze trenerskiej Adam miał
pecha w spotkaniach z Sandecją. W rozgrywkach
I ligi, prowadząc GKS Katowice przegrał w Nowym
Sączu 0–1, (23 października 2009 r., czyli w dniu
swoich urodzin!), natomiast jako trener Górnika Zabrze uległ w Nowym Sączu 1–2 (3 kwietnia
2010 r.). Niemniej jednak – jestem o tym przekonany – Adam bardzo miło wspomina czas pracy w naszym mieście.

mogłyby się potoczyć inaczej,
gdyby Nawałka w Nowym Sączu
został na dłużej.
– To jest typ ojcowski, wypadkowa kumpla i szefa – ocenia Janusz Świerad. – Interesował się
każdym zawodnikiem bez wyjątku. Myślę, że mógłby kilku zawodników wypromować, wysłać
gdzieś na testy, pomóc się jeszcze
bardziej rozwinąć. A klub jeszcze
by na tym zarobił. Przez te miesiące pracy z tymi 20–latkami,
którzy taktycznie byli zupełnymi żółtodziobami zrobił kolosalne postępy.
Adam Nawałka pracował jednak w Sandecji tylko rok. Od 10

lipca 2003 do 5 lipca 2004 roku,
a kariera takich samorodnych talentów jak choćby Piotra Zachariasza czy Grzegorza Nowaka zupełnie się zatrzymała. Powyżej III
ligi nigdy nie zagrali.
Co jeszcze?
– Trener Nawałka był strasznym pedantem – wspomina
na koniec Marek Zagórski. – Mocno dbał o swój wygląd zewnętrzny. Na treningach ćwiczył z nami
na siłowni, modnie się ubierał,
do tego solarium, sauna. To tylko
potwierdza, że ten cały podkreślany dziś profesjonalizm, to życiowa dewiza, a nie pozerstwo.
(BOG)
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Reprezentujemy Polskę
– wygrywajmy razem!
R O Z M OWA z JANUSZEM KOMURKIEWICZEM – dyrektorem marketingu FAKRO Polska, członkiem Zarządu
– Sponsoring reprezentacji piłkarskiej
– to świadoma, długofalowa strategia
marketingowa firmy. Jesteście z kadrą
od lat i nie zamierzacie tego zmieniać?
– Promując markę FAKRO, pamiętamy o tym, że dla wielu klientów liczy się wizerunek firmy.
Obecnie firmy poszukują tańszych
i efektywniejszych form promocji
niż tradycyjna reklama. Sport stanowi taką alternatywę. Jako stały
element kultury masowej stanowi
jedno z atrakcyjniejszych narzędzi promocji. Jego popularność, towarzyszące mu emocje, naturalna rywalizacja, a także elementy
wychowawcze, sprawiają, że staje się doskonałym nośnikiem promocyjnym. Żadne inne widowiska poza wydarzeniami sportowymi
nie przyciągają tak licznej rzeszy ludzi. Komunikat oparty na emocjach
sportowych łatwiej i skuteczniej
dociera do odbiorcy nastawionego
coraz częściej negatywnie do spotów reklamowych, przerywających
oglądanie ulubionych programów.
Dodajmy, że w sponsoring sportowy może zaangażować się firma, która jest już rozpoznawalna
na rynku. Wtedy jest to dobry sposób
na wzmocnienie wizerunku marki.
Sponsoring sportowy jest skuteczny
wówczas, kiedy firma związana jest
z „produktem sportowym” na wiele lat. Markę buduje się podczas długofalowej i przemyślanej strategii.
Przy wyborze dyscypliny oraz
sportowców, których chcemy objąć naszymi działaniami sponsoringowymi, kierujemy się dwoma
czynnikami. Po pierwsze wybieramy prestiżowe działania rangi międzynarodowej, które są odpowiednie do naszych międzynarodowych
działań eksportowych. Takie kryteria
spełniają reprezentacje Polski w grach
zespołowych na przykład piłka nożna
oraz siatkówka. Drugim czynnikiem
są sentymenty lokalne i chęć wsparcia dyscyplin popularnych w naszym
regionie. Należą do nich hokej na lodzie, tenis, narciarstwo, łyżwiarstwo
oraz kajakarstwo górskie. Trudno mówić o sukcesie tych dyscyplin na arenie międzynarodowej, jednak staramy się, aby sportowcy wywodzący
się z naszego regionu mieli szansę
rywalizacji z najlepszymi w Polsce
i w Europie.
Najbardziej spektakularne działania to sponsoring reprezentacji Polski w piłce nożnej oraz klubu siatkarskiego Muszynianka
FAKRO. Choć nasi piłkarze nie odnoszą wielkich sukcesów, pozostajemy z reprezentacją. To przecież
nadal najchętniej oglądana dyscyplina. Drużyna regularnie pojawia

się w największych mediach. Status
gospodarza EURO 2012 dodatkowo
dał nam wiele możliwości promocji
sponsora reprezentacji.
– Co daje takiej firmie jak Fakro współpraca z reprezentacją?
– Należy podkreślić, że głównym
celem sponsoringu sportu jest promocja marki FAKRO oraz podnoszenie prestiżu i wartości marki. W tym
przypadku nie chodzi więc o bezpośrednią promocję produktu – okien
dachowych. Sponsoring sportu
traktujemy jako element wspomagający głównie kampanie reklamowe, skierowane przede wszystkim
do branży budowlanej. Podstawą
działań sponsoringowych naszej firmy jest bezpośrednia ekspozycja
logo FAKRO w mediach. Firmowy
emblemat pojawia się na strojach
zawodników oraz na bandach reklamowych stadionów, gdzie rozgrywane są mecze reprezentacji
w Polsce i za granicą. W ten sposób firma promowana jest w trakcie relacji i bezpośrednich transmisji z wydarzeń sportowych.
– Jesteście również sponsorem tytularnym siatkarskiej drużyny z Muszyny?
– Sponsorowanie drużyny siatkarskiej z Muszyny to drugi obok
sponsorowania reprezentacji polskiej w piłce nożnej tak duży projekt
marketingowy firmy FAKRO. Z drużyną Muszynianka FAKRO jesteśmy związani od 2005 roku. W ciągu ośmiu lat drużyna czterokrotnie
zdobyła tytuł mistrza Polski, zdobyła także Puchar Polski, a w poprzednim sezonie zdobyła prestiżowy europejski puchar CEV. Tak znaczące
sukcesy klubu sprawiają, że Muszynianki często goszczą w najważniejszych mediach, które transmitują
na żywo mecze z pojawiającym się
logotypem firmy. Sukcesy drużyny
przekładają się na pozytywny wizerunek marki FAKRO. Świetne osiągnięcia klubu kojarzone są z rynkowymi sukcesami polskiej firmy
na rynku globalnym.
– Dlaczego tak mocno stawiacie
na sport?
– Podejmowane przez nas działania sponsoringowe to jedna z ważniejszych form promocji realizowana
przez firmę FAKRO. Sponsorowanie sportu sprzyja kojarzeniu marki
FAKRO z wolą zwycięstwa, rywalizacją, dynamiką i zdrowiem. Wybieramy przy tym prestiżowe działania rangi międzynarodowej, które
są odpowiednie do naszych międzynarodowych działań eksportowych.
Na sport stawiamy także jeszcze z innego powodu. W FAKRO
staramy się propagować sport jako
zdrowy styl życia. Ogromna w tym

zasługa właściciela FAKRO Ryszarda
Florka, który jest zapalonym narciarzem i tenisistą. Swoją sportową pasją stara się zarażać innych.
Tradycją firmy są organizowane rokrocznie krajowe Narciarskie
Mistrzostwa Branży Budowlanej.
Trzy lata temu FAKRO zainicjowało pierwsze Narciarskie Mistrzostwa Świata Dekarzy. Mistrzostwa
te organizowane są wspólnie z Międzynarodową Federacją Dekarzy
IFD. Impreza ta wpisała się na stałe
w cykliczne wydarzenie w kalendarzu tych organizacji.

Sport, jako stały element
kultury masowej, stanowi
jedno z atrakcyjniejszych
narzędzi promocji. Jego
popularność, towarzyszące
mu emocje, naturalna
rywalizacja, a także
elementy wychowawcze,
sprawiają, że staje się
doskonałym nośnikiem
promocyjnym
FAKRO wspiera lub wspierało
kariery wielu polskich sportowców: Pawła Zygmunta – medalisty
mistrzostw świata w łyżwiarstwie
szybkim, Blanki Isielonis – mistrzyni
Polski w snowboardzie, czy Marcina
Gawrona – finalisty młodzieżowego Wimbledonu, Wojciecha Podgórnego – mistrza Polski w slalomie
carvingowym.
– Spotkanie z trenerem Adamem Nawałką w Nowym Sączu to z jednej strony chęć pokazania, że kibicujemy reprezentacji szczególnie w trudnych
momentach, a jednocześnie możliwość
pokazania młodym piłkarzom z regionu,
że konsekwentną pracą, uporem i zaangażowaniem można dojść do wyników godnych reprezentanta kraju. Reprezentujemy Polskę – wygrywajmy
razem! Pod takim hasłem odbędzie się
spotkanie.
– Mówiąc o sukcesach FAKRO,
odwołujemy się często do porównania rywalizacji na rynku globalnym
do gospodarczych mistrzostw świata. Kraje, które wygrywają w gospodarce, nie tylko mają satysfakcję
z wygranej, lecz również osiągają wyższy poziom życia. Wierzymy
w sukces gospodarczy Polski, podobnie jak kibice wierzą w sukces
swojej narodowej drużyny. Stąd hasło „Reprezentujemy Polskę – wygrywajmy razem”!
Rozmawiał (MICZ)
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Jesteśmy po to, by ulżyć w cierpieniu

Mieczysław Kaczwiński
DT S PAT R O N U J E . O godnym
umieraniu, ludziach siejących dobro i potrzebie rozbudowy Sądeckiego Hospicjum R O Z M AW I A M Y z jego
dyrektorem i głównym organizatorem plebiscytu Ziarnko Gorczycy
MIECZYSŁAWEM KACZWIŃSKIM.
– Wiesław Wcześny, Anna Pawłowska,
oraz firma Bau–Gips z Nowego
Sączu i Stowarzyszenie „Nasz Dom”
z Piwnicznej Zdroju zostali laureatami
Ziarnka Gorczycy. Co przesądziło
o wyróżnieniu właśnie ich?
– Jak w biblijnej przypowieści
z małego ziarnka wyrasta wielkie drzewo, które daje schronienie
i zwierzętom, i ludziom, tak samo
jest z Ziarnkiem Gorczycy. Wiele osób pomaga bezinteresownie,
a podstawową sprawą jest im podziękować. O tym, że to właśnie
te osoby i instytucje zostały wyróżnione, zaważyła decyzja kapituły plebiscytu. Pięćdziesiąt procent
głosów należy do mieszkańców,
którzy głosują na swoich kandydatów, a drugie pięćdziesiąt procent
należy do kapituły. Nie mieliśmy
wątpliwości, że na przykład osoba,
która 32 lata działa na rzecz ubogich, powinna otrzymać statuetkę.

– Mowa o pani Annie Pawłowskiej. Nie
obawia się Pan, że zabraknie w kolejnych edycjach osób, które warto
nagrodzić?
– O to jestem spokojny. Tym
bardziej, że w tym roku w kategorii osobowość pojawiły się całkowicie nowe nazwiska, które nigdy nie
znalazły się na liście nominowanych
do Ziarnka Gorczycy. Na Sądecczyźnie nie brakuje dobrych ludzi.
– Celem tegorocznej edycji Ziarnka Gorczycy jest zebranie funduszy
na rozbudowę Sądeckiego Hospicjum.
Z jednej strony dobra wiadomość,
z drugiej przygnębiająca…
– Po półtora roku działalności widzimy potrzebę stworzenia
na terenie Sądecczyzny oddziału dla
osób przewlekle chorych. Do hospicjum mogą trafić chorzy z siedmioma jednostkami chorobowymi,
w okresie paliatywnym. Niestety
przewlekle chorzy już nie, bo NFZ
nie refunduje ich leczenia. Tymczasem często choroba przerasta
możliwości wielu rodzin. Mają wyrzuty sumienia, że nie potrafią odpowiednio zaopiekować się chorym. Ale co zrobić w sytuacji, gdy
jest się jedynym żywicielem rodziny, a pacjent wymaga opieki 24 godziny na dobę? Rezygnując z pracy,
nie pomożemy ani jemu, ani sobie.
– Z jak trudnymi sytuacjami przychodzi się zmierzyć rodzinom pacjentów
i pracownikom hospicjum?
– Przygnębiające jest to, że choroba nie wybiera i dotyka osoby
w każdym wieku. Niedawno do hospicjum mieliśmy przyjąć 26–latka. Nie zdążyliśmy… Naszą podopieczną była kobieta, której cztery
dni zabrakło, by świętować setne
urodziny. Sytuacje, z jakimi przychodzi się zmierzyć i rodzinom,

REKLAMA

Przedstawiciele zwycięskich instytucji:
Bau Gips Nowy Sącz Grzegorz
Lebdowicz i Stowarzyszenia
„Nasz Dom” w Piwnicznej Zdroju

Osobowości XIV edycji Ziarnka Gorczycy:
Anna Pawłowska i Wiesław Wcześny

i personelowi są naprawdę trudne. Do hospicjum trafiają bowiem
osoby terminalnie chore, które nie
nadają się już do leczenia. Jesteśmy
po to, by ulżyć im w cierpieniu.
– Można nauczyć się umierania?
– Można przygotować się
na godne przejście na drugą stronę. Jeśli człowiek jest wierzący, ma
nadzieję, że będzie żył w lepszym

świecie. To jest radość odchodzenia do Pana. Z drugiej strony nam,
którzy zostajemy, trudno się pogodzić z tym, co szykuje los. Personel
nie powinien budować więzi z pacjentami, bo to nie służy pracy zawodowej, ale nie bylibyśmy ludźmi,
gdybyśmy do pewnych spraw nie
podchodzili emocjonalnie. Trudno
nawiązać więź, jeżeli pacjent trafia
do nas o godzinie 14, a o godzinie 20
tego samego dnia odchodzi. Z drugiej strony zdarzyło się, że pacjent
przebywał w hospicjum 14 miesięcy. Kiedy zmarł, nastąpiła radość,
że przestał cierpieć, a później rozgoryczenie, żal, że Pan już go do siebie powołał.
– Zdarzają się cuda?
– Zdarzało się, że osoby, które do nas trafiły, mogły powrócić
do domu. Niektórzy z nich za jakiś
czas znów u nas byli.
– Sądeckie Hospicjum może liczyć
na wsparcie wolontariuszy?
– W hospicjum pracuje 26 osób.
Wolontariusze są chętni do pomocy, ale pojawiają się i odchodzą.
– Psychicznie nie mogą udźwignąć
ciężaru problemów, z jakimi trzeba się
zmierzyć w hospicjum?
– W sierpniu zrobiliśmy szkolenie dla 29 wolontariuszy. Z tej
grupy została tylko jedna osoba.
Rzeczywistość, którą spotykają, jest trudna. Szczególnie, jeśli
są młodzi. Jednego dnia przychodzą

Koszt budowy oddziału dla osób
przewlekle chorych w Sądeckim
Hospicjum wraz z jego wyposażenie szacuje się na 1,5 mln zł. Podczas uroczystej gali i balu Ziarnka
Gorczycy, w sobotę, 1 lutego, udało się zebrać na ten cel 43,9 tys. zł.
Imprezę współfinansowało województwo małopolskie.
do hospicjum, rozmawiają z pacjentem, a drugiego dnia już go nie
zastają. Część wolontariuszy rezygnuje na etapie rozmowy z psychologiem, część w trakcie pracy. Ale
wielu powraca. To wolontariusze
zaprawieni w bojach.
– Pan o sobie też może powiedzieć,
że jest zaprawiony w bojach i nic Pana
nie zaskoczy?
– Pewnego dnia przyszedł do hospicjum bardzo doświadczony lekarz. Poprosiliśmy, by spojrzał
na naszego pacjenta, że na pewno
go zaskoczymy. Uśmiechnął się,
że jego już nic nie zdziwi. Ale kiedy wyszedł od pacjenta, stwierdził,
że czegoś takiego, jak długo pracuje,
nie widział. Nie widział takiej chęci
życia u pacjenta, u którego nowotwór zasiał ogromne spustoszenie
w organizmie i wyglądzie. Codziennie więc życie nas zaskakuje i nie
jesteśmy do końca przygotowani
na wszystko.
Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ

„Twoja dobroć zostanie zapomniana już jutro. Bądź dobry
mimo wszystko…”. Bardzo dziękuję tym, którzy na mnie nie
głosowali, tym, którzy się wahali, oraz tym, którzy głosowali
na mnie. Bardzo dziękuję także kapitule Ziarnka Gorczycy.
Wiesław Wcześny

OGŁOSZENIA DROBNE

INNOWACYJNA
GOSPODARKA

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt „Przeciwdziaųanie wykluczeniu
cyfrowemu mieszkaŷców
Gminy Kamionka Wielka”
Gųównym celem projektu jest przeciwdziaųanie zjawisku
wykluczenia cyfrowego mieszkaŷców Gminy Kamionka
Wielka poprzez przekazanie sprzħtu komputerowego
dla 140 gospodarstw domowych oraz zapewnienie
bezpųatnego dostħpu do internetu.

www.wykluczeniekamionka.pl
Projekt jest realizowany do 30 wrzeƑnia 2015 r.
Projekt jest wspóųĮnansowany przez Uniħ EuropejskČ, ze Ƒrodków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
OƑ priorytetowa VIII Spoųeczeŷstwo informacyjne
– zwiħkszanie innowacyjnoƑci gospodarki,
Dziaųanie 8.3 Przeciwdziaųanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

„Dotacje na Innowacje”
„Inwestujemy w WaszČ przyszųoƑđ”

PRACA DLA KOBIETY W NIEMCZECH
(sprzątanie mieszkań).
tel.609 769 639
BRYKIET DRZEWNY – producent, c.o.,
kominki. Tel. 503–313–788.
POTRZEBUJESZ PIENIĘDZY?! WEJDŹ:
www.daiglob.pl; Zakładka daiglob
a–count.
REKLAMA

Korepetycje z matematyki i fizyki
na wszystkich szczeblach edukacji.
Tel. 504 699 482
SZYBKA POŻYCZKA do 1500zł od ręki.
Zadzwoń 18 334 80 37.
POGOTOWIE KOMPUTEROWE.
Projektowanie stron internetowych.
791 234 520.
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TYDZIEŃ W SKRÓCIE
Mieszkańcy Grybowa czekają
na deszcz
Blisko 200 gospodarstw w gminie
Grybów nie ma wody. Mieszkańcy Starej Wsi, Siołkowej, Białej Niżnej i Polnej
muszą po nią przyjeżdżać do specjalnych punktów poboru. Grybowianom woda do picia dowożona jest natomiast beczkowozami. – Wody nie
ma, bo od dawna nie ma deszczu. Jeśli
chcielibyśmy całkowicie rozwiązać ten
problem, deszcz musiałby padać przez
co najmniej dwa, trzy tygodnie – mówi
Ryszard Wąsowicz, dyrektor Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nowym Sączu.

awarii. Zdarzyło się coś, czego nie
było u nas przez ostatnich 25 lat.
Dzień po dniu mieliśmy dwie poważne awarie w bezpośrednim sąsiedztwie i to bardzo ważnej dla nas magistrali na Rokitniańczyków.

Masowe zachorowania
na zapalenia płuc
Odział pediatrii sądeckiego szpitala jest niedostępny dla odwiedzających z powodu rosnącej liczby
infekcji. Wszystkie trzydzieści łóżek zajmują mali pacjenci, u których stwierdzono wirusowe zapalenie płuc lub oskrzeli.

Awaria w Sądeckich Wodociągach

Milenium uczciło swoich kapłanów

Czytelniczka, mieszkająca przy
ul. Rokitniańczyków w Nowym Sączu, poinformowała nas, że po raz
kolejny Sądeckie Wodociągi zakręcają mieszkańcom kurki z wodą bez
uprzedzenia. O przyczynę zapytaliśmy Ryszarda Szafrańca z Sądeckich
Wodociągów: – To nie było planowe zamknięcie wody, tylko skutek

W sobotę (1 lutego) uroczyście
poświęcono tablice upamiętniające
kapłanów: ks. prałata Zenona Rogoziewicza i kanonika Stanisława
Jemioło, którzy wnieśli szczególny
wkład w zorganizowanie parafii Matki Bożej Niepokalanej oraz budowę
kościoła na osiedlu Milenium w Nowym Sączu.

Mimo dozoru policji, kradli dalej
Po napadzie na sklepy jubilerskie
w Gorlicach (17 stycznia) i Nowym
Sączu (22 stycznia) mieli czelność
kraść dalej. 28 stycznia 18– i 20–latek obrabowali jednorodzinny dom
w Piątkowej. W końcu sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące.

Kobieta okradła parafię
36–letnia sądeczanka usłyszała 3 lutego zarzut kradzieży z włamaniem. Kobieta przyznała się,
że 17 listopada ub. r. skradła 3 tys.
zł z domu parafialnego przy jednym
z sądeckich kościołów.

Limanowianin wykupiony
przez Rosjan
25–letni limanowianin, Damian
Zbozień za 800 tys. zł trafił do rosyjskiego Amkaru Perm. Prawy obrońca
Piasta, niegdyś Sandecji, zarabiać będzie 20 tys. dolarów miesięcznie. Do tej
pory dostawał też 20 tys., ale złotych.
Bądź na bieżąco. Czytaj dts 24.pl.

WYZNAJ MIŁOŚĆ W TRZECH KORONACH
Jeśli w walentynki chcecie wyznać swojej drugiej połówce miłość i chcecie to zrobić w nietypowy i bardzo
oryginalny sposób - zapraszamy Was do galerii Trzy Korony w Nowym Sączu. W piątek i sobotę (7 lutego w godz.
16–20 i 8 lutego w godz. 13-17) Radio RDN rozłoży swoje studnio nagrań w samym sercu galerii. Każdy z Was
będzie mógł przyjść i nagrać życzenia dla bliskiej osoby. Wyemitujemy je w Trzech Koronach w dniu zakochanych i na antenie radia RDN. Autorzy tych najciekawszych będą mogli wygrać: pobyt weekendowy dla dwojga
w hotelu, zaproszenia na kolacją, do kina i słodkie upominki. Szczegóły na rdn.pl.

Pasażerowie PKS
domagają się zwrotu
kosztów za bilety
DT S C Z Y T E L N I KÓW. Strajk pracowników PKS w Nowym Sączu
coraz bardziej daje się we znaki mieszkańcom Sądecczyzny.
Do odwołania zawieszono 19 kursów, bo nie ma kierowców, którzy mogliby prowadzić autobusy.
Tak jest m.in. na trasach: do Piwnicznej, Starego Sącza, Szczawnicy
i Kamionki.
Najbardziej poszkodowani są pasażerowie, którzy wykupili bilety miesięczne. Teraz muszą płacić drugi raz za przejazd u innego
przewoźnika.
– Nikt nas o niczym nie informuje. Kursy są wywieszone na tablicach informacyjnych,
a autobusy nie przyjeżdżają – mówi zbulwersowana pasażerka, która poinformowała nas
o problemie.
Postanowiła na własną rękę
walczyć o swoje prawa. Zadzwoniła do siedziby PKS przy ul. Wyspiańskiego w Nowym Sączu
i zapytała wprost, kto zwróci jej
pieniądze za bilety, które musiała
kupić u innego przewoźnika.

– Pani w kasie poinformowała, że mam przyjechać z biletami, które kupiłam dodatkowo i za
nie PKS odda pieniądze. Na miejsce udała się moja mama – nie
zwrócono jej pieniędzy. Zadzwoniłam na drugi dzień, żeby wyjaśnić sprawę, ale nikt już nie odbierał telefonu – opowiada nasza
Czytelniczka. Teraz, żeby dostać
się do Nowego Sącza, jeździ prywatnym autobusem z Zakopanego.
Niestety, mimo wielokrotnych
prób i nam nie udało się skontaktować z dyrekcją PKS. Sekretarka najpierw tłumaczyła, że dyrektor Jan Popiołek jest zajęty,
później już w ogóle nie odbierała od nas telefonu. Telefon milczy również w PKSiS w Oświęcimiu, któremu podlega sądeckie
przedsiębiorstwo.
Jak udało się nam ustalić, na 28
kierowców PKS jeździ tylko 18.
Reszta jest na urlopach i zwolnieniach lekarskich. Protestują,
bo od kilku miesięcy nie dostają wypłat.
(MAT)
Więcej na dts24.pl

REKLAMA

SMS

Nowy Sącz wymyka się statystykom
www.farbol.pl

Ogólnopolskie media grzmią o spadku sprzedaży chleba. Konsumenci coraz częściej zamieniają pieczywo na musli czy płatki ryżowe. W efekcie spadają też dochody piekarń, które upadają jedna po drugiej. Ale nie
w Nowym Sączu! W centrum miasta, w miejscach, gdzie upadły sklepy obuwnicze czy pasmanterie, a nawet restauracje, powstają punkty sprzedaży pieczywa. O dziwo, mają się dobrze. Często dwie piekarnie (lub więcej) sąsiadują ze sobą na jednej ulicy. – Przekonanie, że płatki
są zdrowsze, kształtuje się za pomocą posunięć marketingowych. Nowy
Sącz jest jednak miejscem o silnych tradycjach. Dlatego nasza produkcja pieczywa rośnie z roku na rok o kilkanaście procent – mówi Stanisław Grzyb, właściciel Zakładu Piekarskiego Tęgoborze, zadając kłam krajowym statystykom.
(PAS)

• FARBY
• KLEJE
• SILIKONY, PIANY budowlane
• IMPREGNATY (drewno, kamień,
ceramika)

• CHEMIA samochodowa
MIESZALNIK FARB I TYNKÓW

• akrylowych,
• silikonowych,
• mozaikowych.

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

ul. Zielona 27
tel. 018 443 61 22
Nowy Sącz

REKLAMA

33-300 Nowy SĈcz
ul.Witosa 10
tel.18 447 67 68
www.restauracja.sacz.pl

SMACZNIE, SZYBKO, TANIO
Obiady Àrmowe

Zupa + II danie

Szef kuchni poleca

KwaĤnica z jagničcinĈ

Jagničcina duszona
w jarzynach podawana
z kaszĈ jčczmiennĈ
i zestawem surówek

Pierogi Beskidzkie
podsmaİane z kaszĈ
gryczanĈ, serem i sosem
czosnkowym

= 12 zã

Restauracja wyróİniona
w konkursie
„Mój sposób na biznes”

Potrawy regionalne

Duszona woãowina
z grzybami leĤnymi
w jarzynach podawana
z kopytkami i buraczkami

Pieczona þwiartka kaczki
z jabãkami i İurawinĈ
podawana z ziemniakami
opiekanymi i kapustĈ modrĈ

Polčdwiczki wieprzowe
z rydzami w Ĥmietanie
podawane z ziemniakami
i zestawem surówek
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Wyczyściła konto Poszukiwana Olga Dyżanka
zmarłej staruszki
N A WO K A N D Z I E . Już godzinę po śmierci 82–letniej Marii N.
z jej konta zaczęły znikać pieniądze – najpierw 140 tys. zł, a na drugi dzień 100 tys. zł. Małgorzata Sz.,
która odziedziczyła majątek, musi
walczyć teraz przed sądem, by Genowefa F. oddała pieniądze.
Genowefa F. reprezentowała 82–letnią Marię N. w staraniach o odszkodowanie z tytułu
utraconego mienia zabużańskiego. Ojciec pani Marii był bowiem
właścicielem jednej z lwowskich
kamienic. Wieloletnie starania
przyniosły efekt pod koniec września 2013 roku, kiedy na konto
bankowe Marii N. wpłynęło 320
tys. zł rekompensaty za zabraną
nieruchomość.
Dwa dni później Genowefa F.
wybrała 85 tys. zł w gotówce.
Od 2006 r. miała upoważnienie
do korzystania z konta pani Marii. Pieniądze do staruszki jednak
nie trafiły. Genowefa F. tłumaczyła później śledczym, że starsza
pani chciała od razu otrzymać całą
kwotę, a wtedy nie mogła wybrać
takiej sumy, bo w oddziale banku
nie było aż tyle gotówki.
1 października Maria N. niestety zmarła. Godzinę po śmierci Genowefa F. wybrała 140 tys.
zł, a na drugi dzień 100 tys. zł.
Nie miała już do tego prawa i zataiła przed bankiem śmierć właścicielki konta. Małgorzata Sz.,
która od kilku lat opiekowała się
Marią N., wolą zmarłej odziedziczyła majątek. Złożyła do prokuratury zawiadomienie – Genowefie F. postawiono zarzuty oszustwa
i przywłaszczenia mienia.
– Mam prawomocny testament. Pani Genowefa F. go nie
widziała. Nie wiedziała, kto jest
tam wpisany. Była umówiona
z panią Marią, że dostanie 20
procent z odzyskanej rekompensaty i tyle, bo chodziło tylko o wynagrodzenie za jej pracę. Miała
REKLAMA

jedynie pełnomocnictwo do konta bankowego za życia pani Marii.
Zrobiła to świadomie i powinna
zwrócić te pieniądze, bo okradła
staruszkę. Twierdzi, że gotówkę zdeponowała u jednego z krakowskich bankierów – wyjaśnia
Małgorzata Sz.
Przed śmiercią Maria N. wymieniła osoby, którym trzeba przesłać
pieniądze i wskazała konkretne
kwoty. Chodziło o spłatę zobowiązań. Małgorzata Sz. podaje przykład pewnej osoby, której Maria N. była winna 1000 zł. Starsza
pani umówiła się z nią, że zwróci
jej 2000 tys. zł. Tymczasem przesłano jej aż 10 000 tys. zł. Nie jest
to jedyny przypadek. Z 240 tys. zł,
jakie zostały wybrane po śmierci
Marii N., podobno zostało 190 tys.
– Z prawnego punktu widzenia
Genowefa F. mogła pobrać te 85
tysięcy złotych, ponieważ stało
się to za życia Marii N. Umowa
między panią Marią N. a Genowefą F. ustalała również wysokość wynagrodzenia za reprezentowanie jej interesów – mówi
adwokat Jarosław Ruchałowski.
– Bardzo istotne jest już bezsporne ustalenie, wedle którego
pełnomocnictwo udzielone Genowefie F. przez Marię N. wygasało z chwilą śmierci Marii
N. Genowefa F. nie mogła zatem pobrać z banku żadnej kwoty po śmierci Marii N. Genowefa F. jako podejrzana wyjaśniła,
iż do banku poszła pobrać pieniądze w dniu śmierci Marii
N., wiedząc, że ta już nie żyje
– tłumaczy.
W lutym zaplanowano cztery
rozprawy. Genowefa F. odmawia
składania wyjaśnień, więc polegać trzeba wyłącznie na zeznaniach złożonych przez nią w prokuraturze. Sąd zdecyduje o tym,
czy będzie musiała naprawić szkodę – czyli oddać Małgorzacie Sz.
240 tys. zł.
(JUR)

– Na naszych łamach gościliśmy już różnych kolekcjonerów. Nawet był mężczyzna ze swoją kolekcją niezwykłych – jak
nas przekonywał – lalek. Pan zbiera indeksy wyższych uczelni z całego świata. Przekona mnie Pan i Czytelników DTS,
że to również może być fascynujące?
– To coś więcej niż kolekcjonowanie.
– Dlaczego indeksy?
– Od zawsze coś zbierałem. Na początku, od piątego roku życia monety,
później różne inne przedmioty, które wiązały się z historią Polski. Indeksami zajmuję się od 12 lat. Zdecydował
o tym przypadek. Pewnego dnia wpadł
mi w ręce indeks Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1909 roku, należący do późniejszego profesora matematyki Uniwersytetu Poznańskiego. Jego uczniami
byli między innymi matematycy, którzy złamali kod słynnej Enigmy. Zacząłem przeglądać ten indeks i analizować,
kto był wykładowcą studenta. I tak natknąłem się między innymi na autograf
profesora Karola Olszewskiego – wybitnego polskiego fizyka i chemika,
uznanego w świecie za skroplenie wodoru, zgłoszonego nawet do Nagrody
Nobla. Postanowiłem więc kupić kolejny indeks, natrafiając w nim na kolejne ciekawe osobistości ze świata nauki.
– I tak stał się Pan podwójnym kolekcjonerem – indeksów i autografów. Najcenniejsze to?
– Indeksy z podpisami Alberta
Einsteina. Są też inne zagraniczne,
w których naliczyłem 17 autografów
laureatów Nagrody Nobla, w tym naszej podwójnej noblistki Marii Skłodowskiej–Curie. Posiadam także indeks Politechniki Lwowskiej studenta
chemii technicznej z 1917 r. z podpisami późniejszego prezydenta II
Rzeczpospolitej Ignacego Mościckiego. Najstarszy w kolekcji indeks Szkoły Głównej Warszawskiej (dzisiejszy
Uniwersytet Warszawski) z 1869 roku
należał do Tadeusza Szaniawskiego,
uczestnika powstania styczniowego.
Posiada ciekawe wpisy – na przykład
Józefa Mianowskiego. Jak widzisz,

FOT. (KG)

R O Z M OWA z sądeczaninem
JACKIEM PIOTREM KRAUSEM,
kolekcjonerem indeksów
wyższych uczelni.

Jacek Piotr Kraus posiada w swojej
kolekcji wiele indeksów. Zobacz niektóre
z nich na dts24.pl.

Indeks z 1923 r. należący do sądeczanki
Olgi Dyżanki. Kolekcjonerowi nie udało się
znaleźć informacji na temat jego właścicielki, liczy na pomoc Czytelników DTS.

to coś więcej niż tylko kolekcjonowanie. Dla mnie to okazja do poznania
wielu osobistości nauki, również odkrywania nowych wątków historycznych. Kiedy kolejny indeks wpadnie
mi w ręce, potrafię odciąć się na dwa
miesiące od świata i bez przerwy szukać informacji na temat jego właściciela czy też profesorów, którzy go
uczyli. Tak na przykład dowiedziałem się, że europejskiej sławy ginekolog January Zubrzycki, którego indeks
posiadam, jest związany z naszym regionem. Urodził się 19 listopada 1885
roku blisko Limanowej, w Starej Wsi.
Był ofiarą aresztowania przez Niemców 6 listopada 1939 roku, wraz z innymi profesorami Uniwersytetu Jagiellońskiego, w ramach walki z naszą
elitą intelektualną.
– Jeśli dam Panu mój indeks, też go Pan
przeanalizuje?

– Nie obraź się, ale interesują mnie
osobowości. Prawdziwi mistrzowie
uczyli przed wojną. Ale są tego chlubne wyjątki. Współczesnych, z różnych przyczyn, tak nie doceniam. Nie
do przyjęcia jest dla mnie, aby agenci
starego aparatu represji politycznych
uczyli nasze dzieci. W swojej kolekcji mam niewiele powojennych indeksów. Jeden nabyłem na przykład
z uwagi na podpis profesora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Karola Wojtyły. Wykładał tam etykę, dalsza droga jest chyba każdemu znana.
– Gdzie można kupić indeksy i ile to hobby kosztuje?
– Obawiam się, że nie da się tego
przeliczyć na ten cholerny wynalazek Fenicjan, czyli pieniądze.
– A w kolekcji ma ich Pan…
– Jest tego sporo, ale nie tylko o ilość chodzi, najważniejsza jest
w pasji przyjemność.
– Poznał Pan osoby o podobnej pasji?
– Takich szaleńców, jak ja, osobiście poznałem sześciu. Ale na pewno
jest nas więcej.
– Dzięki takim szaleńcom jak Pan nasi
Czytelnicy mogą poznać studentkę farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego z Nowego Sącza – była pierwszą kobietą
z naszego miasta, która ukończyła ten fakultet w okresie międzywojennym. Jeśli przekonał Pan Czytelników, że ta pasja
jest fascynująca, może pomogą w pozyskaniu informacji na jej temat.
– Ogromnie na to liczę. Udało mi się
zakupić na aukcji indeks z 1923 roku.
Wynika z niego, że należał do nowosądeczanki Olgi Dyżanki. Usilnie go
licytowałem. Stwierdziłem, że musi
znaleźć się w Nowym Sączu. Niestety, przeszukałem wszystkie metryki kościelne i dostępne mi źródła, ale
nie znalazłem nic na jej temat. Wielka szkoda. W końcu ukończenie studiów farmaceutycznych i to z samymi
bardzo dobrymi i celującymi ocenami
to musiał być nie lada wyczyn. A fakt,
że dokonała go sądeczanka, wydaje mi
się, wart jest odnotowania. Będę więc
wdzięczny Czytelnikom, jeśli mają jakąkolwiek wiedzę na temat Olgi Dyżanki, za kontakt z redakcją „Dobrego Tygodnika Sądeckiego”.
– Pozostaje mi tylko dołączyć się do apelu
i podać numer kontaktowy: 785–340–411.
Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ

10

www.dts24.pl – Twój tygodnik codziennie | DOBRY TYGODNIK SĄDECKI 6 lutego 2014

Kursy nie wyszkolą fachowców
R Y N E K P R AC Y. Nowy rok przynosi nowe fundusze na aktywizację bezrobotnych. Staże, kursy czy dofinansowanie na rozpoczęcia działalności
gospodarczej rozbudzają nadzieje
w bezrobotnych i fale niezadowolenia
wśród krytyków działalności pośredniaków. R O Z M OWA ze STANISŁAWĄ SKWARŁO, dyrektorką Sądeckiego
Urzędu Pracy.
– Urząd Pracy stosuje różne formy aktywizacji. Które są skuteczne, które mniej?
– Do Urzędu Pracy trafia około 30–
40 procent wszystkich ofert pracy.
Niekoniecznie najlepszych, bo nie ma
obowiązku szukania pracowników za
pośrednictwem UP. Pracodawca może
korzystać z prywatnych agencji zatrudnienia, albo polegać na własnych
możliwościach – rozwiązań jest bardzo wiele. Podobnie jest wiele form
aktywizacji przewidzianych w ustawie, a ich dostępność i możliwość
zastosowania do konkretnej osoby
bezrobotnej ogranicza ilość środków,
sytuacja danej osoby i jej warunki dostępu do aktywizacji w ramach danego projektu. Każdy nasz program jest
monitorowany i oceniany pod względem efektywności zatrudnieniowej
i kosztowej. Najwyższą skuteczność,
co oczywiste, uzyskują środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
prace interwencyjne oraz wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy.
Jeśli chodzi o szkolenia, to skuteczność jest na poziomie około 40–45
procent, czasem więcej. Natomiast
efektywność zatrudnieniowa na stażach kształtuje się na poziomie 57,7
procent [stan na 30 czerwca 2013
– przyp.red.].
– Starając się o staż trzeba przedstawić dokument, w którym pracodawca deklaruje przyszłe zatrudnienie. Deklaracja pokrywa się z faktycznym
zatrudnieniem?
– Niestety zdarza się, że niektórzy pracodawcy nie wywiązują się
z deklaracji zatrudnienia po stażu.
Z przykrością stwierdzam, że stażyści są nieraz traktowani jak tania
siła robocza. A przecież dla młodych
staż jest bardzo dobrym, a czasami jedynym sposobem na zdobycie
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pierwszego doświadczenia zawodowego. Realizowany jest pod okiem
doświadczonych pracowników
w danym zakładzie pracy, czyli daje
możliwość zdobycia umiejętności
praktycznych „skrojonych na miarę” danego stanowiska pracy. Monitorujemy efektywność zatrudnieniową programu przy rozpatrywaniu
kolejnych wniosków pracodawców
za 2–3 lata wstecz. Oceniamy, jak firmy wywiązywały się z deklaracji zatrudnienia po zakończeniu stażu. Jeśli
ocena wyjdzie negatywnie, odmawiamy przydzielenia kolejnych staży.
– Na liście kursów, jakie organizuje bezrobotnym SUP, pojawiają się takie jak
grooming, czyli… strzyżenie psów. Jakie
to ma przełożenie na znalezienie pracy?
– W 2012 roku rzeczywiście był
organizowany taki kurs w związku
z rozpoczęciem działalności gospodarczej przez klientkę. Jednak to nie
jest coś, co zawojuje rynek, dlatego dotyczy bardzo niewielu osób.
Oferty pracy w tej branży wpływają okazjonalnie, a działalność gospodarczą rozpoczęły dwie osoby. Efekt
naszego działania aktywizacyjnego
jest wtedy, gdy ktoś podejmie pracę lub założy działalność gospodarczą – w tym przypadku efektywność
została osiągnięta.
– Mam wrażenie, że kursy, jakie proponuje UP, nie wystarczają, by móc faktycznie zmienić swoje kwalifikacje. Już
nie mówiąc o sytuacjach, gdy trafiają
na nie przypadkowe osoby…
– Kursy pozwalają uzupełnić, zmienić czy urealnić swoje kwalifikacje

przydatne na rynku pracy. O przypadkowości trafienia na kurs raczej nie ma mowy, bo każdorazowo
– przed skierowaniem na kurs – doradca zawodowy, dysponujący odpowiednimi narzędziami, stwierdza
w formie opinii celowość przekwalifikowania i określa predyspozycje
związane z umiejętnościami zdobywanymi na konkretnym kursie.
To pozwala uniknąć przypadkowości. Natomiast kwalifikacyjne kursy zawodowe organizowane w trybie
ustawy o systemie oświaty są długie
i kosztowne. Dlatego urząd nie organizuje takich kursów, a w programach swoich kursów kładzie nacisk
na czynności i umiejętności przydatne do wykonywania danego zawodu,
które w dalszej perspektywie czasowej mogą składać się na daną kwalifikację przydatną w danym zawodzie. Zawód składa się na przykład
z dwóch czy trzech kwalifikacji.
Potwierdzenie kwalifikacji można uzyskać, zdając egzamin przed
Okręgową Komisją Egzaminacyjną
lub przed komisją egzaminacyjną
przy izbach rzemieślniczych. Chętny na nasz kurs musi udokumentować, że po jego ukończeniu pracodawcy będą chcieli go zatrudnić lub
zamierza uruchomić własną działalność gospodarczą.
– Wielu fachowców wyjechało za granicę. Zostawili po sobie przestrzeń, którą
powinni zająć bezrobotni. To pole do popisu dla pośredniaków?
– Przykładem są kierowcy zawodowi. Firmy transportowe skarżą

się, że brakuje wykwalifikowanych
pracowników – kierowców. Chcą
przywrócenia kształcenia zawodowego kierowców w systemie szkolnym, bo cóż z tego, że ktoś ukończy
kurs C, CE, kwalifikację wstępną, jak
nie zna wielu pozostałych praktycznych elementów tej pracy. Określona liczba godzin kursu nie wyszkoli prawdziwego fachowca. Potrzeba
pewnych podstaw, chociażby z mechaniki pojazdów. Przewoźnicy niemieccy bardzo chętnie zatrudniają
doświadczonych kierowców z Polski, sami ich na naszym rynku szukają, odpływ wciąż jest znaczny, ale nie
każdy chce wyjeżdżać. To tylko przykład, a problem – szczególnie na Sądecczyźnie – jest cały czas widoczny.
– Rząd chce uchwalić ustawę, która nakaże przekazywanie długotrwale bezrobotnych do prywatnych biur pośrednictwa. To Pani zdaniem słuszna idea?
– Był prowadzony pilotaż w Gdańsku i okazał się niewypałem, ponieważ agencji płacono maksymalnie 50
procent więcej niż przeciętne wynagrodzenie i okazało się to zbyt mało,
zaś sami bezrobotni nie byli zainteresowani takim wsparciem. Agencja natomiast nie miała możliwości sankcjonowania bezrobotnych za
brak chęci aktywizacji. My uczestniczymy w innym projekcie innowacyjno– pilotażowym, który finansowany jest z Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki i potrwa do roku 2015.
Założony efekt to minimum 35 procent zatrudnionych. W całym województwie małopolskim uczestniczy
w projekcie 1000 osób, my skierowaliśmy 122 osoby. Na razie projekt
realizowany jest zgodnie z przyjętymi
założeniami i harmonogramem. Jeśli
bezrobotny podejmie pracę co najmniej na sześć miesięcy, to agencji będzie przysługiwać zakładane
w projekcie wynagrodzenie w pełnej
wysokości. Musi to być praca odpowiednia, której definicja podana jest
w ustawie o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy – z ubezpieczeniem społecznym i składką
na Fundusz Pracy. Nie jest to wcale
takie proste, bo dotyczy osób, które
są długotrwale bezrobotne.

– Możliwości urzędu są mniejsze niż
prywatnego pośrednika?
– U nas na pośrednika przypada 488 bezrobotnych, a w niektórych urzędach nawet 600. W agencji
– około 50. Dla każdej osoby przygotowano więc indywidualny plan
działania, uwzględniający jego predyspozycje, potencjał umiejętności,
oczekiwania. Jest to robione na wzór
angielski, gdzie, po 12 miesiącach
bezrobocia, przekazuje się taką osobę prywatnemu pośrednikowi pracy,
który podejmuje intensywne działania w celu doprowadzenia i utrzymania zatrudnienia. Gospodarki Polski
nie można porównywać z angielską
– nie dysponujemy taką ilością ofert
pracy – ale mam nadzieję, że rezultat będzie dobry.
– Młodzi, po pięciu latach studiów,
stwierdzają, że zmarnowali swój czas,
bo dziś nie mogą znaleźć pracy… Czy
to tylko ich błąd popełniony w wyborze
kierunku kształcenia?
– Istotna jest świadomość decyzji zawodowych. Najważniejsze decyzje podejmuje się w gimnazjum,
czyli już w bardzo młodym wieku.
Ważne jest, aby wybór ścieżki edukacyjnej był świadomy. Konkretne
zawody stawiają określone wymagania, one oczywiście się zmieniają i ewoluują, ale wszystko zaczyna
się od tego, jaką szkołę wybrać. Czasami lepiej jest pójść do szkoły zawodowej, innym razem technikum,
a czasami do liceum. Demograficznie nie wyglądamy najlepiej. W 2020
roku na uczelniach publicznych będzie więcej wolnych miejsc niż osób,
które mogą w ogóle zdać maturę. Zastanawiamy się cały czas, jak docierać do młodych. Współcześnie, kiedy
jest lepszy dostęp do informacji, każdy może sprawdzić, co jest konieczne do wykonywania danego zawodu i jakie są możliwości w zdobyciu
miejsca pracy po zakończeniu edukacji. Kształcić trzeba się ustawicznie, przez całe życie dostosowywać
się do wymagań stawianych przez
rynek pracy. Nie twierdzę, że na studiach marnuje się swój czas – warto
jednak wybierać odpowiednie studia.

Rozmawiał KRZYSZTOF JURKOWSKI
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Kierowca – pracownik
deficytowy, a nawet
luksusowy

Już nie przyjedzie do Sącza

3.
Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

1.

Życie jest piękne! Człowiek
budzi się rano i czeka go taka
cudowna wiadomość. Czytam oto wywiad z Arturem Kornatką, informatykiem z WSB–
NLU (można przeczytać tylko
na www.dts24.pl) i własnym
oczom nie wierzę. Fachowcy przepowiadają rychły koniec
ery Facebooka. Ktoś zdziwiony? Ja nie. Skoro mogły wyginąć
dinozaury, skoro mogło legnąć
w gruzach imperium rzymskie,
to dlaczego Facebook miałby być
nieśmiertelny? Najbardziej cieszy mnie jednak, że ta wiekopomna przepowiednia wyszła
z Nowego Sącza. Jeśli zatem Artur Kornatka się nie myli, czeka
mnie zmartwychwstanie, bo tyle
razy już słyszałem, że skoro mnie
nie ma na Facebooku, to znaczy, że nie żyję. Teraz nie żyję,
ale wierzę w życie po życiu i moje
towarzyskie zmartwychwstanie, kiedy już ślady pozostawiane
na Facebooku przestaną być jedyną uznawaną formą świadczącą,
że mamy do czynienia z organizmem żywym. No i mam nadzieję, że zmartwychwstanie nastąpi
jeszcze za mojego życia.

2.

W tym samym serwisie informacyjnym dts24.pl wyczytałem
dwie inne ciekawe informacje.
Pierwsza mówi, że najbardziej
poszukiwanymi pracownikami na lokalnym rynku są kierowcy. Kierowców brakuje, kierowca
to fachowiec deficytowy, a nawet
luksusowy. Krzepiące, bo choć
nasza sieć dróg jest najsłabsza
w kraju, nieustannie potrzebni są kierowcy, aby po nich jeździć. Poniżej w tym samym serwisie informacyjnym stoi jak byk,
że jedyną strajkującą obecnie
grupą zawodową w naszym regionie są… oczywiście kierowcy.
Bądź człowieku mądry, spróbuj
coś z tego zrozumieć. Kierowców
brakuje, a ci którzy akurat kierują, to zamiast kierować strajkują, bo im nie płacą. To po co szukać i zatrudniać kierowców,
skoro pracodawca – w tym wypadku PKS – nie płaci? Może prościej jest nie szukać ich i nie zatrudniać. Przynajmniej uniknie
się strajku.

Jedynym niezawodnym kierowcą, który nigdy nie ma ochoty strajkować – kieruje co prawda rowerem, ale to jednak
kierowca – jest słynny Wiesław
Wcześny. Od soboty laureat statuetki Ziarnka Gorczycy. Wcześny wyróżnienie dostał późno,
ale przecież wiadomo, że lepiej
późno niż wcale. Wcześny wcześniej powinien dostać Ziarnko,
ale co będziemy marudzić, przecież w końcu je dostał. Wiesiek
Wcześny już dużo wcześniej znany był z tego, że nikomu pomocy nie odmawiał, angażował się,
jeździł swoim legendarnym rowerem w różnych sprawach
i pieniędzy nigdy za to nie brał.
Ostatni taki typ, co to do szmalu specjalnej uwagi nie przywiązuje. Wiesiek – sprawny ponad normę, jeżdżący rowerem

Wiesiek – sprawny
ponad normę, jeżdżący
rowerem 365 dni
w roku – tak się
tym wyróżnieniem
wzruszył, że kiedy już
na scenie miał zrobić
dwa kroki w kierunku
statuetki, okulał nagle
z wrażenia i ledwie
na nogach ustał

365 dni w roku – tak się tym wyróżnieniem wzruszył, że kiedy
już na scenie miał zrobić dwa kroki w kierunku statuetki, okulał
nagle z wrażenia i ledwie na nogach ustał. To co sam zainteresowany poczytywał sobie za objaw
słabości i powód do zażenowania,
publiczność gali Ziarnka Gorczycy potraktowała burzą oklasków,
niemal owacją na stojąco. Wiesiek chciał tę chwilową niedyspozycję ukryć przed światem, co byłoby jednak zabiegiem całkowicie
bezsensownym. Dlaczego? Ano
z tego samego powodu, z jakiego bezsensowne jest poprawianie
w Photoshopie twarzy ludzi mających trafić na okładki luksusowych czasopism. Wiesiek, gwiżdż
na to! Bądź sobą, nawet, jeśli
przez trzy minuty nie mogłeś
zrobić kroku i widziało to kilkaset osób w Sokole.
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Jerzy Wideł
Z kapelusza

We

wtorek (4 lutego)
w samo południe
w Tel–Avivie spoczął na tamtejszym cmentarzu Izak
Goldfinger. Gdyby żył, 4 maja skończyłby 90 lat. Wielka postać. Chrześcijański Żyd, jak zwykł o sobie mawiać, szczególnie wtedy, kiedy
prowadził pogawędki z ks. prałatem
Stanisławem Czachorem, proboszczem parafii św. Kazimierza w Nowym Sączu.
Odszedł człowiek, który był
świadkiem i uczestnikiem straszliwej zagłady polskich Żydów
– Holocaustu.
W sądeckich wizytach, niemal
co roku od 1992 r. szukał ukojenia,
wracał do wspomnień z dzieciństwa
bardzo szczęśliwego, które zostało brutalnie przerwane wybuchem
II wojny światowej. Pochodził z zamożnej, jak na przedwojenne czasy, rodziny, gdyż ojciec Dawid miał
gospodarstwo rolne w Tropiu. Stać
go było na posłanie syna do Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Nowym Sączu. Często zatem
wspominał z serdeczną nutą swoich polskich przyjaciół szkolnych.
Wspólne zabawy latem, zimą na sądeckich Plantach, szkolne psikusy,
odwiedziny u kolegów podczas Świąt
Bożego Narodzenia, Wielkiej Nocy.
– Jak ja chłonąłem te zapachy
wędlin świątecznych w sklepie Styczyńskiego przy Jagiellońskiej – często wspominał. – Podobał mi się
bajkowy świat choinek udekorowanych świątecznie.
Ojciec wychowywał go bowiem
w surowej religijności żydowskiej.
Kiedy nastał czas wojny młody,
wysportowany Izak podczas selekcji przy likwidacji sądeckiego getta w sierpniu 1942 r. był świadkiem
śmierci swojego ojca z rąk gestapowca–kata Hamanna. Był świadkiem wywózki matki i siostry Chany
do obozu śmierci w Bełżcu.
On przeżył. Przeszedł ciernistą drogę przez obozy pracy w Muszynie, Lipiu (przy budowie zapory
w Rożnowie), Szebniach, Tarnowie,
skąd trafił do Auschwitz, z numerem obozowym 161154. W symbolice
żydowskiej liczby te dodane do siebie tworzą sumę 18. W języku hebrajskim oznaczają magiczne słowa
– „życie, żyj”. Jahwe czuwać miał
więc nad nim do ostatnich chwil życia. Widział w obozie wiele niegodziwości – nawet ze strony swoich
żydowskich ziomków – ale także wiele, dla równowagi, pięknych
na szczęście ludzkich zachowań.
Wojenna gehenna Izaka nie skończyła się w Auschwitz, bo jeszcze
dane mu było przejść marsz śmierci
do obozu Mautthausen, gdzie przeżył pod stosem trupów.
Po wojnie wyjechał do tworzącego się państwa Izrael. Do Polski

nie miał sił, ani do kogo, wracać. Ale
pierwsze lata jego pobytu w Izraelu nie były dla niego łatwe. Był wyrzutem sumienia dla innych swoich ziomków. Ba, posądzanym o to,
że przeżył Holocaust być może dzięki niegodziwym postępkom. Przeżył piekło i taka go spotkała nagroda
w ziemi obiecanej. Atmosfera oczyściła się w Izraelu dopiero po procesie zbrodniarza Eichmanna w 1962 r.
Kilkanaście lat temu, podczas
jednego z wielu naszych wspólnych spotkań, Izak znalazł klucz
do zagadki dręczącej go przez lata,
zanim zaczął regularnie przyjeżdżać do Nowego Sącza z nową
wyznaczoną sobie misją. – To,
że przeżyłem okropieństwa zagłady – mówił wtedy – to zasługa moich sądeckich rodzinnych stron.
To Nowy Sącz nauczył mnie wiary w przyjaciół i wiary w tajemne niezbadane moce przyjaźni. Jeśli
przetrwałem to wszystko, to tylko
dzięki tej wierze w przyjaźń i dzięki pomocy, jakiej doznałem w godzinach dantejskiej próby.
Wspomniałem wyżej o misji, jakiej się Izak podjął. Otóż po okrucieństwach, jakich doznał, postawił sobie za cel przyjazne zbliżenie
młodzieży z obu państw Polski
i Izraela. To dzięki niemu doszło
do nawiązania partnerskich kontaktów Nowego Sącza i Netanii.
Młodzi Polacy, uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego, a następnie Akademickiego Gimnazjum i Liceum im. Króla Bolesława
Chrobrego w Nowym Sączu, gościli u siebie żydowskich rówieśników.
Sami też odwiedzali ich w Netanii. Izak był w swoim żywiole, kiedy mógł się spotkać z tymi młodymi ludźmi. Kochał młodzież, a ona
przepadała za nim, bo świetnie nawiązywał z nimi kontakt. Nigdy nie
REKLAMA

miał w sobie cokolwiek z belfra. Łagodny, uśmiechnięty, z poczuciem
humoru. Jedynie jego szare smutne
oczy, lekko przygaszone, czasami
wskazywały na przeżycia, których
doznał ten Człowiek. Nie obnosił się
publicznie ze swoimi dramatami,
ale jeśli młodzież go o to pytała, nie
odmawiał odpowiedzi.
Już w wolnej Polsce Izak Goldfinger otrzymał polski paszport,
który z dumą nosił. Bywały lata,
że w Sączu pojawiał się nawet trzy
razy w roku. Bez względu na porę
roku. Spieszył się, chciał przed
śmiercią zdążyć, by Polacy z Żydami stali się przyjaciółmi. Tak jak
to miało u niego miejsce w szkolnych latach dzieciństwa. Trzy lata
temu zmarł Jakub Mueller. Świadek Holocaustu, opiekun cmentarza żydowskiego, patron pamiątek
po sądeckim, żydowskim świecie.
Teraz odszedł kolejny sądecki Żyd,
który budował od lat pomosty pomiędzy obydwoma narodami, które żyły w Nowym Sączu przez wieki. Byłem świadkiem częstych
rozmów pomiędzy Izakiem a Jakubem. Mueller niewiele starszy
od Goldfingera, bo raptem cztery lata, mówił do niego: – „Ty, budujemy domy na piasku”. Izak odpowiadał mu z kolei: – „A ty Jacov,
masz cały czas odwróconą głowę
ku przeszłości”. Rozmawiali tak
dłuższy czas, niekiedy podnosząc
głosy. Wtedy wchodziłem do akcji i mówiłem: – „Panowie to nie
Kneset! Dajcie już spokój”.
Obydwu nie ma. Żal! Po prostu
żal serce ściska, bo wraz z nimi odszedł na zawsze sądecki świat żydowski. Dobre i to, że pozostaną
wspomnienia i pewność, że już trafili obaj do swojego Nieba. Za dużo
przecież wycierpieli na tym ziemskim padole.
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