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Grybów czeka
kolejne oblężenie...

FOT. RYSZARD WILK, FIRMA NEXT

Po 16 latach nieprzespanych nocy, pracy na trzy etaty, spełnił swoje marzenie.
Wybudował zamek. Wieść o warowni
Stara Baśń szybko rozeszła się po świecie, a o jej właścicielu zaczynają krążyć
legendy. Kim jest? L str. 16
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Dziś w numerze

POMYŚL
O PRZYSZŁOŚCI
– dobry dodatek wiedzy
o gospodarce L str. 7–10
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L str. 11-15
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TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

A TO CIEKAWE

WARTO WIEDZIEĆ

Nowy salonik w Sokole
Dyrektor MCK „Sokół” Antoni Malczak nie ma dowodu na to, że pochodzące z 1941 roku pianino marki Steinway należało do wybitnej
starosądeckiej śpiewaczki Ady Sari,
niemniej zdecydował się nabyć instrument i stworzyć w budynku kącik nazwany salonikiem... Haliny
Mickiewiczówny.
Mickiewiczówna była ulubioną
uczennicą Ady Sari. I to jej pianino
zakupiło MCK „Sokół”.
– Rok temu skontaktowała się
ze mną wnuczka Haliny Mickiewiczówny Justyna Trapkowska,

mówiąc, że babcia życzyłaby sobie, aby jej instrument znalazł się
w odpowiednim miejscu – opowiada Antoni Malczak. – Nie mam dowodu na to, że wcześniej był użytkowany przez Adę Sari, ale jest takie
duże prawdopodobieństwo – dodaje.
Pieniądze na zakup pianina i jego
renowację (w sumie 30 tys. zł) udało się pozyskać z Urzędu Marszałkowskiego. Instrument znalazł
miejsce na piętrze Sokoła, które
zaaranżowano na salonik i nazwano
imieniem Haliny Mickiewiczówny.
(G)

Przy pianinie Steinway stoi Antoni Malczak i Liliana Olech, kierownik biura
Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari,
którego XVIII edycja rozpocznie się 9 maja koncertem z udziałem José Cury.
Szczegóły na dts24.pl

WFOŚiGW funduje
siatki na nietoperze
Nietoperze spędzają sen z powiek niejednemu mieszkańcowi blokowisk
w Nowym Sączu. Wlatują do lokali, strasząc domowników. Na szczęście Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Krakowie przeznaczył w tym roku
70 tys. zł na instalację siatek ochronnych na okna i otwory wentylacyjne.
O fundusze mogą się starać spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.
– Konkurs został ogłoszony 7
kwietnia, a na wnioski będziemy
czekać do 1 czerwca – wyjaśnia Robert Bażela z WFOŚiGW. – Dotacja do siatek może wynieść do 100
procent kosztów, ale nie może przekroczyć 50 złotych za metr kwadratowy wykonanego zabezpieczenia
i nie więcej niż 123 złotych za zabezpieczenie jednej powierzchni
okiennej lub ujścia przewodu wentylacyjnego. Co ważne, wniosek
musi być zaopiniowany przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, która stwierdziła w danym miejscu obecność nietoperzy.
Ci nieproszeni goście w okresie zimowym zadomowili się szczególnie
na osiedlu Millenium w Nowym Sączu. Ssaki opanowały poddasza przez
co mocno utrudniają życie lokatorom.
Siatki mogą okazać się dla mieszkańców zbawienne, bo dzięki nim będące pod ochroną gacki nie mogłyby już
wlatywać na stropodachy.
(HUGO)
Więcej na ten temat na dts24.pl

WYŁOWIONE Z SIECI
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Drony na straży
czystego powietrza?

Karta od
sześćdziesiątki

Primaaprilisowy żart podany przez
media w Żywcu, może zostać potraktowany całkiem serio. Informacja, że na straży czystego powietrza w tym mieście stanęły drony
wyposażone w mobilne laboratorium, które monitoruje skład dymów z kominów, została powtórzona jako prawdziwa nawet przez
ogólnopolskie media. Publikacja
wywołała również dyskusję na portalach społecznościowych wśród
sądeczan, których problem zanieczyszczonego powietrza dotyka
szczególnie. Chętnie przenieśliby
żywiecki pomysł na nowosądecki grunt. Rzecznik prasowy UM
w Żywcu Tomasz Terteka poinformował nas, że w czasie od opublikowania informacji o dronach do jej
sprostowania, niebo nad Żywcem
przejaśniało, a dymiących podejrzanie kominów ubyło...
Włącz się do dyskusji na dts24.pl

Do tej pory z Nowosądeckiej Karty Seniora
mogły korzystać osoby, które ukończyły 65
lat. Zgodnie z wnioskiem prezydenta Ryszarda
Nowaka podczas ostatniej sesji radni zdecydowali, że rabaty będę przysługiwać wszystkim po 60. roku życia, a ulgi komunikacyjne
– po 70. – Nowosądecka Karta Seniora funkcjonuje od września ubiegłego roku. Pierwsze miesiące wykazały, że jest bardzo duże
zainteresowanie ze strony seniorów. Kartę
Seniora posiada obecnie ponad 1760 osób.
Mogą korzystać zarówno z ulg komunikacyjnych, jak i z rabatów, które oferują jednostki
miejskie oraz partnerzy programu. W związku z przeprowadzoną analizą oraz z wnioskami mieszkańców i Sądeckiej Rady Seniorów
obniżyliśmy wiek osób mogących otrzymać
bonifikaty w ramach programu, do 60. roku
życia – mówi prezydent Ryszard Nowak.
Nowosądecka Karta Seniora wydawana
jest bezpłatnie, wniosek należy złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich UM Nowego Sącza ul. Szwedzka 2.
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Pracownicy okradali Uzdrowisko z... jedzenia
DT S 2 4 . P L N A T R O P I E . Czy
w Uzdrowisku Krynica–Żegiestów SA
szykują się zwolnienia dyscyplinarne?
Jeszcze nie wiadomo, wiadomo natomiast, że już od dłuższego czasu 11
pracowników spółki Skarbu Państwa
ją okradało. Kilku z nich zasiada w Zarządzie zakładowej NSZZ Solidarność.
I choć szef związków szacuje straty na milion złotych, to nie zamierza
sprawców zostawić... bez pomocy.
Według źródeł, do jakich dotarł
dts24.pl, z sanatoriów wynoszone

były m.in. produkty żywnościowe. Proceder był na tyle poważny, że spółka wynajęła agencję
detektywistyczną, by ta ustaliła
kulisy sprawy.
– Zarząd na pewno przygotuje oficjalne oświadczenie w tej
sprawie – mówi Marek Rutkowski, reprezentujący Uzdrowisko
Krynica–Żegiestów SA w mediach. Zastrzega jednocześnie,
że nie zna jeszcze szczegółów: jak
długo proceder trwał i jaka była
jego skala. Potwierdza natomiast,

KO N D O L E N C J E

Marianowi Kunickiemu
i Jego Rodzinie
wyrazy gáĊbokiego wspóáczucia
z powodu Ğmierci

TATY
ĝgP

Stanisáawa Kunickiego
skáadają
Zarząd i pracownicy ¿rmy FAKRO
„Jest granica, za którą ázy nie koją bólu
i zostaje milcząca rozpacz i Īal”
Z gáĊbokim bólem zawiadamiamy,
Īe w dniu 23.04.2015r. zaopatrzona Ğw. Sakramentami,
w wieku 77 lat odeszáa do Pana

ĝgP
Halina MAGIERA z d. Niedzióáka
przykáadna Patriotka
Odznaczona KrzyĪem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Záotym KrzyĪem Zasáugi i Záotym Medalem Dla ObronnoĞci Kraju,
Tarczą Herbową dla m. Nowego Sącza, Záotą Odznaką ZasáuĪona
Dla Województwa Maáopolskiego oraz wieloma medalami
i odznaczeniami regionalnymi.
UroczystoĞci pogrzebowe odbyáy siĊ 29 kwietnia 2015r. na Cmentarzu
Para¿alnym w Rabce-Zdroju tj. w rodzinnym mieĞcie zmaráej.
pogrąĪeni w smutku i Īaáobie
MąĪ, Córka, Siostry, Wnuki i Krewni
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjacióų Dzieci Niepeųnosprawnych
„NADZIEJA” w Nowym SČczu wnosi radoƑđ w Ǐycie i nadziejħ
na poprawħ zdrowia dzieci i mųodzieǏy niepeųnosprawnej.

RównieǏ i Paŷstwo moǏecie przyczyniđ siħ do
przywracania normalnoƑci w ich Ǐycie przekazujČc swój

że kradzieżami zajęła się policja,
a podejrzani pracownicy przyznali się do winy.
Udział w procederze udowodniono 11 osobom. Żadna z nich
od 21 kwietnia, czyli od dnia kiedy sprawa ujrzała światło dzienne i padły oficjalne zarzuty, nie
pojawiła się w pracy. Są na zwolnieniach lekarskich lub na urlopach. Potwierdza to w rozmowie
z dts24.pl Jerzy Mucha, szef zakładowej NSZZ Solidarność. Przyznaje, że kilka z tych osób zasiada
w zarządzie związków zawodowych. – Będziemy starali się ich
jakoś bronić – mówi Mucha.
Jak ta obrona będzie wyglądać?
Mucha nie wyklucza porozumienia w sprawie trybu zwolnienia
ich z pracy. Zamiast wypowiedzeń

dyscyplinarnych mogłyby być
to zwolnienia za porozumieniem
stron albo całkowite odstąpienie
od zwolnień. – Sprawa jest rozwojowa – wyjaśnia nasz rozmówca. Nadal trwają remanenty we
wszystkich sanatoriach.
Według Muchy straty przez
okres 8–9 lat mogły sięgnąć nawet miliona złotych.
Dts24.pl udało się dotrzeć
do treści dokumentu, jaki Zarząd
Uzdrowiska skierował do Komisji Zakładowej w sprawie zwolnienia jednej z osób uczestniczących w procederze. Zarząd
posiłkuje się artykułem 52 Kodeksu Pracy, a dokładniej paragrafem, który mówi o zwolnieniu
pracownika bez wypowiedzenia z jego winy po zaciągnięciu

Limuzyną do izby wytrzeźwień
DT S 24 . P L O P I N I U J E . Jeśli się
upijesz na mieście, masz szansę trafić do izby wytrzeźwień... samochodem za 70 tysięcy. Tyle bowiem miasto wydało na peugeota,
który Straży Miejskiej ma służyć
do przewożenia m.in. nietrzeźwych
delikwentów.
Radni bez szemrania przegłosowali poprawkę do budżetu miasta,
w myśl której 70 tysięcy przeznaczono na zakup nowego auta dla
Straży Miejskiej. Wszyscy zgodnie przyznali, że tabor miejskich
służb jest zdezelowany, a dodatkowo strażnicy już od dawna sygnalizowali, że potrzebne jest im auto,
w którym można zamontować

kratkę oddzielającą przedział pasażerski od kierowcy. Do Straży
napływają zgłoszenia o ludziach,
zazwyczaj nietrzeźwych, którzy
śpią na ławkach albo leżą gdzieś
na chodniku. Dotychczas strażnicy musieli prosić o wsparcie policji, bo sami nie mieli pojazdu, którym można takie osoby przewieźć
do izby wytrzeźwień. Argumenty
nie budziły zastrzeżeń.
Samochód zakupiono. Straż dostała nowiutkiego peugeota za...
70 tysięcy i już kilka dni później gruchnęła wieść, że „limuzyny” używa wiceprezydent Jerzy
Gwiżdż. Gdy temat nagłośniono,
auto wróciło do strażników. Nas
jednak zastanawia inna sprawa.
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SITA MAàOPOLSKA Sp. z o.o.
ODDZIAà W NOWYM SĄCZU

WIOSENNE
PORZĄDKI
Z FIRMĄ SITA
OFERUJEMY KOMPLEKSOWĄ OBSàUGĉ
W PRACACH PORZĄDKOWYCH:
- Zaczynając od sprzątania mechanicznego lub rĊcznego
- Poprzez odbiór odpadów wytworzonych w czasie
remontów i wiosennych porządków
- KoĔcząc na kompleksowej obsáudze w zakresie
pielĊgnacji i zakáadania terenów zielonych

1% na rzecz Stowarzyszenia.
W zeznaniu podatkowym wystarczy wpisađ KRS: 0000016044.
Wszystkim, którzy nam zaufali – dziħkujemy z caųego serca.
DANE KONTAKTOWE

Nowy SČcz
ul. Freislera 10,
www.nadzieja.sacz.pl

opinii wspomnianych Związków.
W piśmie zarzuca się pracownikowi brak właściwego nadzoru nad
pracownikami od… 6 marca 2015
roku, co skutkowało kradzieżami. Mowa jest też o „nieprawidłowym zużyciu produktów żywnościowych” od tego samego dnia
i o wydawaniu posiłków osobom
nieuprawnionym. W dokumencie jest też wzmianka o poruszonej przez nas wyżej nieobecności
w pracy od dnia 21 kwietnia „mającej na celu zakłócenie funkcjonowania Punktu Żywienia, a tym
samym Spółki”. Z kolei w rozmowie z dts24.pl Marek Rutkowski
twierdził, że wszystkie kuchnie
działają bez zmian i bez najmniejszych komplikacji.
(ES)

SITA MAàOPOLSKA Sp. z o.o.
ul. Kosiarzy 5A, 30-731 Kraków
ul. Jana Pawáa II 37, 33-300 Nowy Sącz
TEL. +48 (18)5314500 FAX +48 (18) 531 4505
sita.nowysacz@sitapolska.com.pl
www.sitamalopolska.pl

RAZEM DLA NASZEGO ĝRODOWISKA

Straż Miejska pościgów nie prowadzi. Od tego jest policja. O niespodziankach, jakie „serwują” upojeni alkoholem, wystarczy zapytać
taksówkarza albo pracownika izby
wytrzeźwień. Czy w związku z tym
nie lepiej było przystosować starszy
samochód? Inna rzecz, że za 70 tysięcy można kupić dwa auta, które
potrzeby strażników zaspokoiłyby pod każdym względem. Swoimi wątpliwościami podzieliliśmy
się z rzecznikiem prasowym Urzędu Miasta Małgorzatą Grybel. Odpowiedź, jaką otrzymaliśmy, jest
co najmniej lakoniczna: „Samochód został zakupiony poprzez zapytanie ofertowe, które zostało
skierowane do 3 firm w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000
euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013
poz.907 z pózn. zm) Przygotowując
warunki techniczne do zapytania
ofertowego, zamawiający brał pod
uwagę wielkość środków finansowych przeznaczonych na to zadanie i jaki segment samochodów osobowych, który mieści się
w tym zakresie cenowym. W zamyśle zamawiającego był zakup
niedużego samochodu osobowego
o powiększonych walorach użytkowych tj. z powiększonym prześwitem umożliwiającym swobodne
poruszanie się po mieście po zwykłych drogach, jak i w trudniejszych warunkach. W/W postępowaniu zostały złożone trzy oferty,
z których wybrano ofertę najkorzystniejszą tj. peugeot 2008.”
Już tylko na marginesie dodajmy, że na przykład za blisko 33
tysiące złotych można kupić fiata crossover 500X, za 34 tys. dostępny jest seat mii 1,0MPi, od 35
220 zł kosztuje skoda citigo 1,0MPI.
Ale być może takimi samochodami nietrzeźwych sądeczan wozić
nie wypada...
EWA STACHURA
Bądź na bieżąco, czytaj dts24.pl
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– Jest wciąż duża nadzieja
na uratowanie żywych ludzi – tak
komentuje akcję ratowniczą w Nepalu aspirant sztabowy Krzysztof Gruca
członek Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo–Ratowniczej z Nowego
Sącza. 15 sądeckich strażaków i dwa
psy ratownicze pomagają w poszukiwaniu przysypanych po trzęsieniu ziemi z 25 kwietnia. W sumie
na miejscu pracuje 81–osobowa grupa z Polski.

MPEC bardziej eko
Sądecki MPEC otrzymał decyzję środowiskową związaną z przebudową instalacji odpylania spalin
w kotłowni Millenium przy ul. Wiśniowieckiego. Obecnie trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę. Realizacja inwestycji pozwoli
na obniżenie emisji pyłów do atmosfery, a skuteczność nowej instalacji
przekroczy 95 %. Koszt inwestycji,
która zostanie zrealizowana w procedurze „zaprojektuj i wybuduj”,
to 3,8 mln zł.

Mimo zakazu, palą trawę
Od początku roku strażacy z Nowego Sącza gasili już prawie pół tysiąca pożarów, w tym 340 razy interweniowali w przypadkach wypalania
suchych traw. Najwięcej zgłoszeń
odnotowano w gminie Stary Sącz
w okolicach Popowic i w rejonie

Wskazuje turystę
z dokładnością
do trzech metrów

Rytra. Zdarza się, że strażacy wyjeżdżają tam nawet kilka razy dziennie.

Pióro złożył rezygnację
Podczas sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego, Wiesław Pióro złożył rezygnację z funkcji nieetatowego członka Zarządu PN. Powodem
są względy formalne – Pióro zasiada w zarządzie spółki prawa handlowego, a w drugiej jest etatowym
pracownikiem. – Dla mnie to jest rodzaj dyskryminacji – komentuje sytuację Pióro w rozmowie z dts24.pl.
– A czym się różni zasiadanie z zarządzie w spółce prawa handlowego
od zasiadania w zarządzie na przykład szpitala czy szkoły? Przepisy są takie, że nawet pracując jako
zwykły portier w spółce prawa handlowego, nie mógłbym być w Zarządzie Powiatu.

X Porzuckowie z Tarczą Herbową
Rada Miasta Nowego Sącza jednogłośnie przyjęła uchwały o nadaniu Tarczy Herbowej "Zasłużony dla
Miasta Nowego Sącza" dla Barbary i Aleksandra Porzucków, a także
dla Parku Etnograficznego – oddziału Muzeum Okręgowego w Nowym
Sączu. "Nie sposób nie docenić wieloletniej działalności Barbary i Aleksandra Porzucków jako pedagogów,
wychowawców, instruktorów, artystów i animatorów kultury. Ich
rozliczne działania artystyczne nieustannie wzbogacają pejzaż

FOT. (KG)

Sądeczanie na ratunek
Nepalczykom

kulturalny naszego miasta” – czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały. W tym roku Porzuckowie zdobyli
również statuetkę Ziarnka Gorczycy
(na zdjęciu).

Szczepionki lecą z nieba
Prawie pół miliona szczepionek
przeciwko wściekliźnie zostanie
zrzuconych nad Małopolską. W piątek (24 kwietnia) ruszała wiosenna

OGŁOSZENIA DROBNE
DREWNO OPAŁOWE – KOMINKOWE – sprzedam tel. 506 655 015
J.FRANCUSKI – lekcje, korepetycje. Tel. 882–318–792.
DOM murowany w Bobowej do zamieszkania, z wyposażeniem,
blisko centrum – sprzedam z powodu wyjazdu. Cena: 330 000
zł. Tel. 506 153 477.
N. SĄCZ – sprzedam dom 120m2. Tel. 602–669–413.
POMOC KUCHENNĄ zatrudnię. Nowy Sącz tel. 503-080-192.
REKLAMA

PRZEDSTAWICIEL FINANSOWY - praca dodatkowa dla każdego!
Atrakcyjne wynagrodzenie, elastyczny czas pracy cv: praca.
reg1@eurocent.pl
POŻYCZKI GOTÓWKOWE Z PEŁNĄ OBSŁUGĄ W DOMU, szybka
decyzja, pożyczki dla każdego eurocent: 663-225-225
POSZUKUJENY pracowników do sprzątania powierzchni sklepowej w Limanowej. Stawka 6 zł netto/h, doświadczenie mile
widziane. Kontakt 601-270-030.

akcja, w której jak co roku bierze
udział Aeroklub Podhalański. Wspólnie z partnerem biznesowym piloci
z Łososiny Dolnej będą zrzucać nad
łąkami i lasami niewielkie szarobrązowe krążki, w których znajdują się
płynna szczepionka i przynęta. Nie
należy ich dotykać.

Osuwisko przestanie zagrażać
Osuwisko w Moszczenicy Niżnej, które groziło zasypaniem drogi, zostanie zabezpieczone. Władze
gminy już podpisały umowę z wykonawcą. –To drogie zadanie, a my
możemy je zrealizować dzięki dotacji z budżetu państwa w wysokości
80 procent – mówi Jacel Lelek, burmistrz Starego Sącza. W sumie prace
mają kosztować 700 tys. zł i zakończyć w październiku.

16–latek groził nożem
Poszukiwanego młodego mężczyznę, 19 kwietnia, ok. godz. 15.30 rozpoznał w rejonie Al. Wolności w Nowym Sączu policjant. 16–latek chwilę
przed zatrzymaniem zaczepił 27–letniego mężczyznę, któremu zagroził użyciem noża i zażądał wydania
pieniędzy. Zdecydowana postawa
pokrzywdzonego udaremniła osiągniecie celu.

Kryniccy ratownicy górscy zachęcają do pobrania na telefon darmowej aplikacji Ratunek. Pozwala ona
na szybkie i dokładne zlokalizowanie potrzebującego pomocy turysty.
Wystarczy uruchomić i trzykrotnie nacisnąć przycisk alarmowy. Wtedy nasz telefon połączy się
z najbliższą stacją GOPR. Na specjalnej mapie na ekranie monitora pojawią się namiary GPS wzywającego
pomocy. Turysta może być zlokalizowany nawet z dokładnością
do trzech metrów. Jest to szczególnie przydatne w nocy i przy trudnych warunkach atmosferycznych.
– Dzięki aplikacji widzimy dokładnie położenie turysty. Jeśli bateria w jego telefonie się rozładuje,
to dla nas nie ma większego znaczenia, bo dysponujemy zapisem,
skąd dzwonił – wyjaśnia Michał
Słaboń, naczelnik Krynickiej Grupy
GOPR. – Aplikacja jest przydatna
w każdej sytuacji, ale szczególnie,
gdy na szlaku dojdzie do wypadku
czy ukąszenia przez żmiję. Wówczas każda minuta jest bezcenna.
Ratownicy górscy mieli już okazję przetestować aplikację w lutym tego roku, kiedy to pięciu turystów zaginęło na szlaku w rejonie
Parchowatki. Padał śnieg, widoczność była bardzo słaba.
– Na szczęście turyści w porę
użyli aplikacji. Pokazała ona bardzo dokładnie teren ich położenia,
dlatego nie mieliśmy problemu,
aby do nich dotrzeć. Bez współrzędnych GPS akcja ratownicza
mogła trwać dłużej nawet o 3–4
godziny – relacjonuje Słaboń.
Z aplikacji Ratunek górscy ratownicy odebrali już 2800 zgłoszeń. Nie
wszystkie wezwania wymagały bezpośredniej interwencji. Pobranie i korzystanie z aplikacji jest bezpłatne.
Wymaga jedynie rejestracji. Można
tam wpisać dane dotyczące naszych
chorób. Wtedy w razie konieczności
ratownik zabierze odpowiednie leki
do osoby poszkodowanej.
Szczegóły na stronie
www.ratunek.eu.
(MCH)

REKLAMA

NOWY SĄCZ · ul. Długosza 72
tel. 18 521 08 29, 514 781 604
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DT S C Z Y T E L N I KÓW. Pracownice z NZOZ Usługi Pielęgniarskie mają opuścić siedzibę wynajmowaną od lat w Centrum Medycznym „Batorego”
w Nowym Sączu. Powód? Stanowią konkurencję dla placówki. Pod opieką mają około 10 tysięcy pacjentów.
Pielęgniarki zostały poinformowane, że od wyprowadzki może je uchronić jedynie scedowanie ich kontraktu na CM „Batorego”. One miałyby stać się jedynie „podwykonawcami”. Paniom
się do tego pomysły nie spieszy, bo na swoją reputację pracowały latami, a i koszty dojazdu
do pacjentów spoza Nowego Sącza musiałyby
ponosić same.
– A my na przykład jeździmy dwa razy
dziennie do Gabonia do przewlekle chorego. Pan dyrektor najchętniej by się takich pacjentów pozbył i zostawił jedynie tych, którzy
mieszkają w Nowym Sączu – twierdzą zgodnie
Maria Morawska i Barbara Pierzga. Do podobnego konfliktu między stronami doszło półtora roku temu. Wówczas interweniował Urząd
Marszałkowski, który, choć nie sprawuje nadzoru formalnego nad CM „Batorego”, wziął
pod uwagę interes społeczny, dobro pacjentów
i włączył się do mediacji. Zgoda trwała krótko.
– My chcemy tu zostać chociaż do końca
roku, bo wtedy wygasa nam kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Nie mamy nic
do stracenia i nic do ukrycia – twierdzą przedstawicielki NZOZ.
Dyrektor CM „Batorego” Jan Wrona długo zwlekał z odpowiedzią na zarzuty pań, by
w końcu oświadczyć: – My, jako Centrum Medyczne „Batorego”, mamy dobrze ponad tysiąc kontrahentów i z żadnym nie będziemy
dyskutować za pośrednictwem mediów.
Jak na konflikt zapatrują się pacjenci? Pani
Grażyna (nazwisko do wiad. red.) twierdzi,
że osobiście była świadkiem, jak pracownicy

Pielęgniarki walczą o swoich pacjentów
recepcji CM „Batorego” wprowadzają pacjentów w błąd i przy różnych okazjach podsuwają
im deklaracje wyboru pielęgniarek ze wskazaniem na te zatrudnione bezpośrednio w placówce. Jeśli ktoś protestuje, mają tłumaczyć,
że, wybierając albo zmieniając lekarza w ramach CM „Batorego”, trzeba również wybrać
pielęgniarkę z tej placówki. Wśród osób nakłanianych do zmiany byli też członkowie rodziny pani Grażyny.
– To bardzo nieuczciwe – twierdzi kobieta, która jednocześnie podkreśla, że trudno

znaleźć równie oddane i zaangażowane kobiety jak te z NZOZ Usługi Pielęgniarskie.
Pod ich opieką był ojciec pani Grażyny, jej
syn, który, choć należy do zupełnie innej
placówki, zawsze mógł liczyć na podanie
zastrzyku przez panie z NZOZ nawet w niedzielę i święta. – One nigdy nie odmawiają pomocy, zawsze wysłuchają człowieka,
nigdy się nie spieszą. A mam porównanie z innymi pielęgniarkami, na przykład ze szpitala. Wpadną, zrobią zastrzyk
i nawet pięciu minut nie zaczekają, żeby

przypilnować, co się stanie po podaniu
– wyjaśnia pani Grażyna.
O możliwość ponownego podjęcia się mediacji zapytaliśmy Urząd Marszałkowski. W odpowiedzi usłyszeliśmy: – Centrum Medyczne
„Batorego” jest spółką pracowniczą, w której
Województwo Małopolskie nie posiada udziałów i nie pełni nadzoru nad jej działalnością.
W nawiązaniu do poruszanej sprawy do Zarządu Województwa Małopolskiego nie wpłynęła aktualnie żadna prośba o pomoc w zakresie mediacji od zainteresowanych stron. (ES)

Rusza konkurs Człowiek
Wielkiego Serca
DT S PAT R O N U J E . – Plebiscyt „Człowiek Wielkiego Serca” ma na celu
wyróżnienie i nagrodzenie osób cieszących się szacunkiem, które pracują z wielkim poświęceniem dla drugiego, potrzebującego człowieka.
To ludzie, którzy anonimowo pomagają chorym, niosą pomoc niepełnosprawnym, nieuleczalnie chorym, pomagają materialnie albo wspierają duchowo – mówi Czesław Baraniecki, sekretarz kapituły konkursu,
zachęcając sądeczan do zgłaszania swoich kandydatów.
Pierwszy etap plebiscytu potrwa do 11 maja. Kandydatów można zgłaszać na kuponie, który drukujemy obok. Formularz zgłoszeniowy można pobrać także ze strony snw.org.pl. Wypełniony należy dostarczyć do siedziby Stowarzyszenia Nowosądecka
Wspólnota przy ul. Narutowicza 2 w Nowym Sączu. Kapituła wyłoni pięciu nominowanych do tytułu Człowiek Wielkiego Serca
z Nowego Sącza i pięciu z powiatu nowosądeckiego. Zwycięzca
zostanie wybrany w drodze głosowania. Uroczysta gala, na której poznamy Człowieka Wielkiego Serca odbędzie się 19 czerwca w sądeckim ratuszu.
(G)

T E K S T P R O M O C YJ N Y

Słyszałeś nasz Drogi Czytelniku, określenie „energie odnawialne”? Z całą pewnością słyszałeś,
bo – po pierwsze – jesteś inteligentny i nic nie uchodzi Twojej uwadze,
a – po drugie – jest to dziś tak modne na całym świecie określenie,
że nawet górnicy strajkujący w obronie uprzywilejowanej pozycji węgla
musieli o nim słyszeć. Dla porządku wyjaśnijmy: odnawialne źródła
energii, są to takie jej „złoża”, których wykorzystywanie nie wiąże się
z ich długotrwałym deficytem, ponieważ ich zasób odnawia się w krótkim czasie. Tyle sucha definicja.
Bez większego ryzyka można jednak powiedzieć, że są to złoża, które w zasadzie nigdy się nie wyczerpują. Takimi źródłami są m.in. wiatr,
promieniowanie słoneczne, pływy
morskie i geotermia.
Ich przeciwieństwem są nieodnawialne źródła energii, czyli takie, których zasoby odnawiają się bardzo powoli, a najczęściej nie odnawiają się
wcale. Z kolei takimi źródłami energii są m.in.: ropa naftowa, węgiel,
gaz i uran. Jak wiemy bez przeprowadzania specjalnych badań i analiz,
współczesne domy w 95 procentach
korzystają z nieodnawialnych źródeł
energii do ogrzewania, a koszt eksploatacyjny (czyli wysokość naszego comiesięcznego rachunku) zależny jest od wzrostu cen tych źródeł.
Mówiąc prościej, wysokość naszych
rachunków tylko częściowo zależy
od naszego gospodarowania energią
i oszczędności, a w znacznym stopniu od dyktatorów cen.
Pomimo, iż od lat istnieją różne programy dofinansowujące

Dlaczego Twój dom powinien być inteligentny (4)

Co to są energie odnawialne i co nas to obchodzi?

i pomocowe, ciągle jesteśmy społeczeństwem sceptycznie nastawionym do innowacyjnych proekologicznych rozwiązań i bardziej
interesuje nas to, ile zapłacimy za
domową instalację teraz, niż ile będzie nas kosztowała jej eksploatacja
za np. pięć lat. Osobnym tematem
jest fakt, jak bardzo niewielu z nas
planując wybór źródła ogrzewania
nie zastanawia się, jakie szkody
przyniesie nasza instalacja grzewcza
środowisku, w którym żyjemy. Przykre to i smutne nawet, ale w naszym
serialu mówimy szczerze o pewnych
sprawach, więc i tym razem nie ma
sensu udawać, że jest inaczej. Tacy
po prostu jesteśmy!

Idźmy zatem dalej. Jakiś czas
temu pewna poważna osoba, która uważała się za proekologiczną,
wypowiedziała na forum publicznym opinię, że w trosce o nasze
środowisko naturalne należy stosować głównie urządzenia napędzane energią elektryczną. Świetnie!
Brawo! Szkoda tylko, że ta osoba
– ponoć oświecona ekologicznie!
– zapomniała, z czego w Polsce
produkujemy energię elektryczną?
Ile ton węgla musi zostać spalonych
w polskich elektrowniach zatruwając powietrze, aby ogrzać prądem
na drugim końcu kraju jakiś dom
jednorodzinny. I to jest ta ekologia? Stare powiedzenie tłumaczy

taką pokrętną logikę: czego oczy
nie widzą to serce nie boli.
Czy zatem można ogrzewać
dom za pomocą źródeł energii odnawialnej? Przeanalizujmy. Słońce jest największym dostarczycielem energii na Ziemi. Energia
słoneczna jest najłatwiej dostępna i najbardziej efektywna w eksploatacji. Jedyny problem, jaki powstaje podczas funkcjonowania
systemu napędzanego energią słoneczna jest jej gromadzenie i przechowywanie. Najczęściej jest tak,
że energia słoneczna jest najbardziej dostępna i najbardziej wydajna
wtedy, kiedy jej najmniej potrzebujemy lub nie potrzebujemy jej wcale. Po prostu w gorące letnie dni!
Jeżeli będziemy potrafili ją gromadzić i przechowywać, to możemy ją
wykorzystywać za darmo wówczas,
kiedy jest nam potrzebna. Nowoczesne systemy solarne są bardzo
wydajne i potrafią w krótkim czasie
wyprodukować bardzo dużą ilość
energii. Taka energia zgromadzona w odpowiednich akumulatorach
ciepła posiadających szczelną izolację będzie przez wiele godzin napędzać system grzewczy zasilający
budynek i produkujący ciepłą wodę.
Jeżeli teraz połączymy taki system
z układem zasilanym pompą ciepła,
to układ ten będzie potrzebował poniżej 15 kwh/m2/rok, a wiec będzie

bardziej efektywny od domu pasywnego. Możemy także układ solarny łączyć z układem napędzanym
przez gaz i wtedy efektywność układu będzie na poziomie 25 kwh/m2/
rok. Ale to nie wszystko! Generalnie
można układ solarny łączyć z innymi
systemami, tak więc można zbudować system produkcji energii wykorzystując połączenie systemu solarnego z pompą ciepła, rekuperacją,
kominkiem z płaszczem wodnym,
gazem i innymi systemami.
No dobrze, zapyta nasz inteligentny Czytelnik, ale po co nam
ta wiedza? Słuszne pytanie, ale
na nie postaramy się odpowiedzieć
za tydzień. Cierpliwości!

• Doradzimy
• obliczymy
• wykonamy
Napisz:
universalbud.aw@gmail.com
Zadzwoń: 18 352 02 40
oraz 530 433 198
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Wstydliwa choroba ogranicza im dostęp do basenów
na pływalnię, wcześniej do nas
telefonują. Nie eliminujemy nikogo, prosimy jedynie, aby takie
osoby dla swojego dobra zaczerpnęły najpierw opinii dermatologa
– mówi, przyznając, że temat jest
trudny, podobnie jak weryfikowanie nakazu Głównego Inspektora
Sanitarnego, który mówi o kąpaniu się pod prysznicem nago. – Nawet nie próbujemy z tym walczyć,
bo żyjemy w takim środowisku
i mamy takie przekonania kulturowe, że trudno nam zmusić klientów, by ten nakaz respektowali.
Zwłaszcza kiedy mamy do czynienia z sytuacjami jak ostatnio,
kiedy nauczycielki podniosły larum, że w szatni są... zboczeńcy. Tymczasem, jak się okazało,
byli to nasi stali klienci. Po prostu
kąpali się pod prysznicem nago,
co zszokowało uczniów – opowiada. – Odbiegłem trochę od tematu,
ale to też pokazuje, że wiele wody
musi upłynąć zanim przyzwyczaimy się i zaakceptujemy pewne
zachowania czy wygląd drugiego człowieka, które teraz jeszcze
budzą w nas niepokój czy są nie
do przyjęcia.

L U D Z K I E S P R AW Y. Są mistrzami
kamuflażu. Jeśli jest upał, a na ulicy mijamy człowieka w długich
spodniach i długim rękawie, istnieje duże prawdopodobieństwo,
że to jeden z nich. Chorzy na łuszczycę chcieliby korzystać z atrakcji dostępnych zdrowym, ale, choć
nie zarażają, czują ogromny dyskomfort, korzystając na przykład
z publicznych basenów. Pływalnie
w Nowym Sączu, Gorlicach czy Limanowej wykazują dla nich zrozumienie, ale wciąż spotykają miejsca,
w których ratownicy wypraszają ich
z wody.

***
Wszystkie kryte pływalnie
w Nowym Sączu, Gorlicach i Limanowej przychylnie odniosły się do prośby Stowarzyszenia,
nie tylko wywieszając plakaty, ale
REKLAMA

***
FOT. (KG)

Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Chorych na Łuszczycę „Psoriasis”
od lat działa na rzecz poprawy jakości życia chorych na łuszczycę i edukacje, czym jest ta przykra, nieuleczalna i wbrew pozorom
ciężka, niemniej niezakaźna choroba. Ostatnia akcja ma pomóc przezwyciężyć lęk samych chorych
przed korzystaniem z basenów, ale
i zmienić reakcje reszty społeczeństwa na nich.
„Objawy łuszczycy widoczne na skórze mogą budzić obawy
o zaraźliwości choroby, szczególnie w miejscach takich jak baseny, co stwarza niekomfortową sytuację dla wszystkich – zarówno
chorych, jak i pozostałych użytkowników, którzy zwykle nie posiadają wystarczającej wiedzy o naszej chorobie i dlatego niesłusznie
obawiają się o swoje zdrowie. […]
Poprosiliśmy administratorów basenów na terenie objętym zasięgiem
wydawania Waszej gazety, aby rozwiesili przygotowane przez nas plakaty w widocznych miejscach. […]
Do prośby i plakatów dołączyliśmy
opinię Głównego Inspektora Sanitarnego o niezakaźności łuszczycy” – informuje w liście do redakcji DTS Krzysztof Besztak, prezes
Psoriasis, prosząc o zainteresowanie problemem.

Piotr Raba, kierownik krytej pływalni w Nowym Sączu, przychylnie odniósł się
do akcji Stowarzyszenia Psoriasis i wywiesił plakaty informujące o łuszczycy.
i informując wszystkich pracowników, jak mają się zachowywać
wobec osób chorych, które przyjdą na basen. Kierownicy i pracownicy ośrodków przyznają jednak,
że rzadko takie osoby spotykają
na pływalni.
– Plakaty oczywiście wywiesiliśmy, ale przyznam szczerze,
że jeszcze nie spotkałam osoby
chorej na łuszczycę, która zechciałaby skorzystać z basenu. Nie mieliśmy też żadnych uwag od pływających. Wydaje mi się, że właśnie
dlatego, że chorzy sami się wstydzą pokazywać w takich miejscach
– mówi Małgorzata Atłas, kasjerka
limanowskiej pływalni.
Podobnie komentuje sprawę kierownik gorlickiego basenu

Krzysztof Górski: – To wstydliwa choroba, nie każdy ma tyle
w sobie odwagi, by przezwyciężyć strach przed spojrzeniami innych. Do tej pory spotykaliśmy się
z pojedynczymi przypadkami osób
chorych na łuszczycę. Nigdy nie
robiliśmy problemów. Załoga została przeszkolona, jak ma odnosić się do takich osób, jak również
wie, co powinna powiedzieć tym,
którzy w obawie o swoje zdrowie,
zgłoszą ratownikowi, że w basenie
pływa ktoś z widocznymi zmianami skórnymi.
Piotr Raba, kierownik sądeckiej pływalni, z osobami chorymi na łuszczycę i korzystającymi z basenu spotyka się częściej.
– Chorzy jednak, zanim przyjdą

Panią Krystynę Kułakowską,
która zmaga się z łuszczycą, cieszy każdy pozytywny odzew na akcję Stowarzyszenia. Wie, jak trudno chorym korzystać z publicznych
basenów. Przykładów nieprzychylnych spojrzeń i krzywdzących reakcji pracowników pływalni mogłaby podawać wiele. Jej znajoma
chciała skorzystać z term, ale miała na sobie bluzkę z krótkim rękawkiem i na jej rękach widać było chorą skórę. Kasjerka nie wpuściła jej
do środka, powołując się na regulamin ośrodka, mówiący, że nikt
z widocznymi zmianami skórnymi
nie może z niego korzystać. Innym
razem mężczyzna chory na łuszczycę, który zamoczył nogi w basenie,
został wyrzucony z niego przez ratownika. – I nie pomogły tłumaczenia, że to zmiany związane z łuszczycą, która nie zaraża. Ratownik
stwierdził, że inni klienci się skarżą i z krzykiem wyprosił z pływalni. To okropnie przykre. Niestety

żyjemy w czasach kultu pięknego
ciała. Widząc więc reakcję społeczeństwa na nas, staliśmy się mistrzami kamuflażu. Kiedy zobaczycie człowieka, który w lecie
chodzi w długich spodniach i długim rękawku, jest duże prawdopodobieństwo, że to jeden z nas
– mówi Kułakowska.
Na szczęście są ośrodki, które przychylnie i ze zrozumieniem
podchodzą do chorych. W Zabrzu
na przykład, pływalnia wprowadziła system kolorowych opasek. Każdy kolor odpowiada innej jednostce
chorobowej. – I tak sercowcy mogą
założyć chyba niebieską, chorzy
na cukrzycę też mają swój kolor.
Dla nas, dowiedziałam się, przewidzieli już kolor różowy. Dzięki temu ratownicy wiedzą, jak reagować wobec takich osób, gdy coś
wydarzy – opowiada Kułakowska.
KATARZYNA GAJDOSZ

KOMANTARZ
Nie musimy się bać
chorych na łuszczycę
Lek. med. Anna Rajchel, specjalista dermatolog wenerolog: – Łuszczyca jest przewlekłą zapalną genetycznie uwarunkowaną chorobą
skóry. Nie jest chorobą zakaźną, nie można się nią zarazić przez
kontakt z chorymi na łuszczycę,
nawet wtedy kiedy zmiany są aktywne. Musimy pamiętać o tym,
że łuszczyca stanowi rodzaj stygmatu. Chorzy często ze względu na widoczne zmiany chorobowe
rezygnują z aktywności towarzyskiej czy sportowej w obawie przed
reakcją otoczenia. Prowadzona akcja edukacyjna powinna zwiększyć
naszą wrażliwość na problem choroby, ma nam uświadomić, że nie
musimy się bać chorych na łuszczycę, a pacjentom dodać wiary
i odwagi, żeby mogli prowadzić aktywny tryb życia. Chorzy na łuszczycę mogą korzystać z basenu. Wyjątkiem jest nasilenie zmian
chorobowych tzw. postać wysiękowa i zmiany pokryte grubą łuską.
W razie wątpliwości można zasięgnąć porady lekarza.
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O szansach i zagrożeniach dla polskiej wspólnoty ekonomicznej, szczegółach dotyczących prowadzenia biznesu dawniej i obecnie, o działalności
eksperymentalnej, filantropii i pasjach Romana Kluski L str. 8-9

RYS. (JT)

Zachęcamy do przeczytania pasjonującego wywiadu z założycielem Firmy Optimus, współtwórcą największego polskiego
portalu internetowego Onet.pl, filantropem i prezesem zarządu
spółki Dobre Jedzenie Sp. z O. O. oraz twórcą wydawnictwa książek o tematyce religijnej – Romanem Kluską. Wywiad pozwoli Państwu poznać fenomen człowieka, który w 1988 roku rozpoczynał działalność produkcyjną w warunkach chałupniczych,
praktycznie bez żadnego kapitału, w latach 90. XX w. zaliczany
był do grona najbogatszych Polaków, a w 2003 został laureatem
Nagrody Kisiela w kategorii „Najlepszy Przedsiębiorca.”

Już dzisiaj prezentujemy kolejny powód, który w dużej mierze decyduje o istnieniu niewłaściwego klimatu do tworzenia w Polsce bogactwa. Stereotypowe
postrzeganie gospodarki wolnorynkowej, wizerunek
przedsiębiorcy postrzeganego jako potencjalnego
wyzyskiwacza, podsycanie społecznych antagonizmów, błędne rozumienie mechanizmów gospodarki kapitalistycznej czy też klimat konsumpcji – to
tylko niektóre przyczyny niemożności wykorzystania ogromnych rezerw finansowych naszej wspólnoty, zmniejszania kosztów pracy i zwiększania jej
efektywności.
Więcej na ten temat L str. 10

Już 10 maja 2015 roku Polacy staną przed wyborem głowy państwa. Czy tym razem zdamy test z lekcji
patriotyzmu i pójdziemy oddać głos na najlepszego kandydata?
Od nas zależy kto przez najbliższe cztery lata będzie reprezentował nasz kraj
na arenie międzynarodowej i dbał o pozytywny wizerunek Polski.
Przypomnijmy zatem, jakie kompetencje posiada
prezydent Rzeczpospolitej:
Kompetencje w stosunku do Rady Ministrów
X powoływanie rządu
X desygnowanie premiera
X przyjmowanie dymisji Rady Ministrów
X odwołanie ministra, któremu Sejm wyraził wotum
nieufności
X zwoływanie Rady Gabinetowej (obrady Rady Ministrów
pod przewodnictwem prezydenta; powoływana w sprawach szczególnej wagi)

Kompetencje w zakresie spraw zagranicznych
X reprezentuje państwo na arenie międzynarodowej (razem z premierem i ministrem spraw zagranicznych)
X ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe
X mianuje i odwołuje ambasadorów Polski

Kompetencje w stosunku do parlamentu
X zarządza wybory parlamentarne
X zwołuje pierwsze posiedzenie nowego Sejmu
X posiada inicjatywę ustawodawczą
X posiada prawo weta zawieszającego w stosunku do projektów ustaw
X podpisuje ustawy
X zarządza ogłoszenie ich w Dzienniku Ustaw RP
X posiada prawo rozwiązania parlamentu (w sytuacjach
określonych przez Konstytucję)

Kompetencje w zakresie zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi kraju oraz państwowej obronności
X jest najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych
X za pośrednictwem ministra obrony narodowej, sprawuje
w czasie pokoju zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi
X mianuje szefa Sztabu Generalnego oraz dowódców Sił
Zbrojnych
X na czas wojny mianuje Naczelnego Dowódcę Sił
Zbrojnych
X nadaje stopnie wojskowe
X w razie zagrożenia państwa zarządza powszechną bądź
częściową mobilizację oraz użycie sił zbrojnych do obrony kraju
X posiada organ doradczy do spraw bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego, którym jest Rada Bezpieczeństwa Narodowego

Kompetencje w stosunku do władzy sądowniczej
X powołuje sędziów
X powołuje pierwszego prezesa Sądu Najwyższego
X powołuje prezesa i wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego
X powołuje prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego

Tradycyjne uprawnienia prezydenta
X nadawanie obywatelstwa
X nadawanie orderów i odznaczeń
X prawo łaski
X nadawanie tytułów naukowych

8

POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI Dobry dodatek wiedzy o gospodarce

DOBRY TYGODNIK SĄDECKI 29 kwietnia 2015

Fenomen Romana Kluski
R O Z M OWA
– Początki firmy Optimus, to także
okres narodzin polskiego kapitalizmu.
Jak wtedy prowadziło się działalność
gospodarczą?
– Wówczas, gdy zaczynałem
swoją przygodę z firmą Optimus,
był to zupełnie inny świat z kilku
powodów. Przede wszystkim społeczeństwo polskie było w zdecydowanej większości zjednoczone
przeciwko komunizmowi. Wówczas obecna była również ogromna nadzieja, entuzjazm i chęć pracy do zmiany i do tego, że wreszcie
będzie lepiej. Była niesamowicie
pozytywna energia, która pozwalała na rozwój gospodarczy Polski.
– Ale przecież poprzedni system spowodował, że Polska znalazła się w katastrofalnej sytuacji gospodarczej, skąd to pozytywne nastawienie
Polaków?
– Tak, to prawda. Wówczas
w Polsce występowały olbrzymie
braki infrastruktury, nie było telefonów, dróg, nie było również banków i nie było nawet skąd wziąć kapitału. Pomimo tego wszystkiego,
pozytywna energia do zmiany była
olbrzymia. Dzięki temu nasza gospodarka rozwija się bardzo szybko. Był jednak jeden decydujący
czynnik, który wyzwalał w społeczeństwie tę energię i, co więcej, dawał nadzieję. Czynnikiem
odpowiedzialnym za taką sytuację
był w dużej ilości branż Wolny Rynek, nie jako hasło, ale faktycznie
tak jak to opisują w podręcznikach
ekonomii. Co to znaczy? Ja osobiście
dopiero dzisiaj, analizując i mając
doświadczenia z prowadzenia działalności w latach 90. i obecnie, potrafię odpowiedzieć na to pytanie.
Często również zastanawiałem się,
co to dzisiaj się dzieje, że tak wielu młodych ludzi, nie gorszych niż
ja 25 lat temu, nie potrafi wystartować, ze swoją działalnością, a jeśli im to się już uda, to zaraz kończą swoją aktywność gospodarczą.
– Co zatem decyduje o tym, że dzisiaj
trudniej rozpocząć działalność gospodarczą, niż 25 lat temu?
– Odpowiedź na to pytanie jest
bardzo prosta. Wtedy mieliśmy
prawdziwy wolny rynek. Oznaczało to, że przedsiębiorca ma
do dyspozycji proste regulacje, dla
wszystkich jednakowe. To pozwalało wówczas osiągnąć sukces: pracą, jakością umysłu, przedsiębiorczością, kreatywnością, wszystkim
tym, co jest dodatnie. Wolny rynek za dobre wynagradza, a za złe
każe. Jeśli 20 lat temu, ktoś na rynku wytwarzał słaby jakościowo produkt, to taka firma i przedsiębiorca przestawali istnieć. Natomiast
jeśli ktoś sprzedawał dobre, innowacyjne produkty i jeszcze stosunkowo tanio, to bardzo szybko mógł
w tym czasie się rozwijać. To było
coś niesamowitego i pięknego,
o czym dzisiaj każdy z nas może

tylko pomarzyć, niestety. Mówię
tu o tej części społeczeństwa, która ciężką pracą budowała naszą gospodarkę, a nie o tych, którzy, korzystając z układów i znajomości,
uwłaszczali się na Polsce i pilnowali,
aby Polska była słaba, bo słaba Polska była ich ostoją.
– Czy to dlatego dzisiaj jest tak wiele dużych firm, które powstały w latach 90.?
– Oczywiście. Wówczas, jeśli
ktoś ciężko pracował i był przedsiębiorczy, to bardzo szybko się
rozwijał i miał coraz lepiej. Ktoś,
kto chciał pracować nieuczciwie lub
miał słabej jakości produkty, a nie
należał do układów, które osłaniały go przed rynkiem, był niewidzialną ręką rynku eliminowany.
Jeśli chodzi o branżę komputerową, to ona była nowa i tu nie było
starych układów. Dla mnie osobiście było to coś pięknego i z tęsknotą wspominam te czasy prawdziwego wolego rynku. Popatrzmy
chociażby na przykład Nowego Sącza. W tamtym czasie powstaje potężna firma Optimus, to wtedy powstaje onet.pl, największy portal
do dzisiaj czy Novitus. Kolejne firmy, jak: Fakro, Koral czy wreszcie
Wiśniowski, to firmy, które dzisiaj
decydują o tysiącach miejsc pracy
na Sądecczyźnie. To wówczas powstaje Wyższa Szkoła Biznesu. Wyobraźmy sobie, jak klimat i wolny
rynek sprzyjałby to wszystko mogło powstać.
– Z tego co, Pan mówi, dzisiaj Polska powinna być jedną z największych

gospodarek Europy, tak się jednak nie
stało.
– Zdawało się, że nasza ojczyzna będzie mlekiem i miodem płynąca. Pamiętam, jak przyjeżdżali
do mnie z wielu krajów przedsiębiorcy, a szczególnie zapadł mi
w pamięci przedsiębiorca z Niemiec, który był tak rozgoryczony
małą aktywnością swoich rodaków
na terenie byłego NRD, a tak zafascynowany entuzjazmem i pracą
Polaków, że chciał przeprowadzić
się do Polski. Zresztą wiele osób
w tamtym okresie przeprowadzało się z Zachodu do naszego kraju,
widząc dobry klimat do rozwoju
przedsiębiorczości. Stolcer, który był szefem oddziału firmy Optimus w Amsterdamie, przeniósł się
do Polski, by tu prowadzić działalność gospodarczą, ponieważ twierdził, że u nas w tym czasie są lepsze warunki do inwestowania niż
na Zachodzie. Takich przykładów
mógłbym podać znacznie więcej.
Ludzi, którzy byli zafascynowani warunkami prowadzenia biznesu w Polsce.
– Co zatem stało się, że te dobre warunki do prowadzenia działalności, inwestowania, rozwijania się już dzisiaj
są nieaktualne?
– Tak naprawdę okres wolności gospodarczej i dobrego klimatu
do inwestowania trwał tylko około
pięć lat. Trwało to niestety tak krótko jak sen. Ciężko mi to powiedzieć,
ale jeśli dzisiaj patrzę na tę sytuację z perspektywy czasu, to widzę, że my Polacy, pozwoliliśmy

na powrót w wielu aspektach życia niemal do realnego socjalizmu.
Pod nową nazwą, demokracja, została podpięta ideologia z dawnych
lat. Rzeczy, które dzisiaj odnajduję w codziennej rzeczywistości,
znam osobiście z PRL–u. Nie odważę się tego powiedzieć, ale jeśli zrobił to taki niesamowity umysł jak
Jan Paweł II w swojej książce ,,Pamięć i Tożsamość”, to pozwolę sobie go zacytować: ,,Jeżeli będziecie
tak bez ograniczenia tworzyć prawo i będziecie chcieli uregulować
prawem wszystko, niejako wejść
w miejsce Pana Boga, to niedługo
pod piękną nazwą demokracja będziecie mieli kolejny system totalitarny – czyli realny socjalizm”.
– Czy uważa Pan, że dzisiaj nie możemy mówić o wolnym rynku?
– Tak, zdecydowanie, dzisiaj nie
ma już wolnego rynku. Produkowane na potęgę prawo, kolejne regulacje zabiły ideę wolnego rynku.
To wszystko powoduje, że człowiek
w tym labiryncie przepisów stał się
ubezwłasnowolniony. Dzisiaj jako
rolnik, nie mogę sprzedać swojego jagnięcia. Rolnik został odcięty
od rynku, od sprzedaży. Wolno mu
sprzedać tylko do skupu, po groszowych cenach. Nie pozostaje nic
innego, jak umrzeć z głodu lub czekać na marne dotacje przy trudnych warunkach gospodarowania
w górach. Na początku transformacji, na przełomie lat 80. i 90. było
w Polsce około 5 mln jagniąt. Dzisiaj
jest ich 250 000. Ten fakt nie pokazuje tego, że ludziom nagle odniechciało się pracować. To system
swoimi regulacjami spowodował,
że nie można dzisiaj na roli w górach zapracować na swoje utrzymanie. Procedura, która umożliwia
dzisiaj sprzedaż rolnikowi owcy jest
tak kosztowna, że jeśli się tę procedurę przejdzie, to jej koszt jest droższy od ceny rynkowej owcy. Ostatnio ukazała się wprawdzie furtka
do sprzedaży swych produktów
przez rolników, ale pod pełnym
nadzorem urzędów skarbowych,
bez jakiejkolwiek kwoty wolnej.
– Czy takie skomplikowane procedury
dotyczą dzisiaj każdej branży?
– Niestety z żalem, ale muszę przyznać, że prawie tak. Dzisiaj dziennikarze pytają mnie, czy
można obecnie założyć jeszcze taką
firmę jak Optimus? Odpowiadam,
że nie. Weszły takie regulacje, bariery oraz utrudnienia, które sprawiają,
że człowiek w konfrontacji z całym
tym systemem legislacyjno – prawnym został bez szans. Przykład: dzisiaj wymyślili certyfikacje zasilaczy.
Ja się pytam czy zna ktoś przypadek, w którym zasilacz komputerowy kogoś zabił lub kopnął? No nie,
ale certyfikować trzeba. Jeśli dzisiaj
idę do dawnych znajomych z Optimusa i proszę ich, żeby wykonali
dla mnie taki komputer, jaki chcę,
to odpowiadają krótko: ,,Szefie, dzisiaj nie jest to możliwe, chyba, żeby
nikt o tym nie wiedział.” Ja do firmy
formalnie potrzebuję i niestety się

nie da. To nie jest wina ludzi, tylko
system zablokował inicjatywę, system wprowadził tak wiele regulacji,
które prowadzą do emigracji zdolnej
młodzieży, bo dużo prościej realizować ambicje w Anglii.
– Takie prawo obsługują tysiące urzędników, a to generuje olbrzymie koszty?
– Zgadza się, są to tysiące urzędników. Przede wszystkim chodzi
o blokowanie przedsiębiorczości,
a z drugiej strony to są ich pensje,
urlopy, szkolenia, biura, samochody, ich ZUS. Każda ustawa generuje niesamowite koszty. My, dzisiaj, mamy już setki tysięcy stron
ustaw. W ostatnich pięciu latach
przybyło w naszym kraju 100 000
urzędników i już w tej chili naszego
budżetu na takie wydatki nie stać.
Zapożyczamy się, emitujemy obligacje, spłacamy olbrzymie odsetki
do zagranicznych banków. Natomiast brakuje pieniędzy na szkoły, na infrastrukturę itd. Przez
nadmiar i skomplikowane prawo
stajemy się biedakami i wasalami innych krajów. Dzisiaj brakuje
definitywnego odcięcia się od czasów PRL. Brakuje ludzi, polityków,
którzy wiedzą, co to jest racja stanu i którym zależy na rozwoju gospodarczym Polski. Dzisiaj, jeśli
robię coś szkodliwego, dla kraju,
gospodarki i ludzi, ale jest to zgodne z prawem, to jestem niewinny,
to nie tylko absurd, ale degradacja
sumień Polaków.
– Jaka jest zatem według Pana możliwość zmiany, nadzieja na to by Polska
stała się czołową gospodarką ?
– Jeżeli popatrzymy na PRL,
gdzie na każdym kroku stal milicjant, a na polskiej ziemi radzieckie czołgi, władza prześladowała
ludzi, wydawało się, że nie ma żadnej szansy na zmianę, a jednak ona
przyszła. To wierzę, że i dzisiaj taka
zmiana jest możliwa. Ponieważ
jestem człowiekiem wierzącym,
to nauczyłem się, że to co po ludzku wydaje się być niemożliwe, dla
Boga jest realne. Jeżeli walił się
PRL, a wśród ludzi były bojowe
nastroje, to władza w jednej chwili wprowadziła ustawę Wilczka,
żeby się ratować. Jeżeli popatrzymy na historię świata, to wszelkie
bardzo istotne wzrosty gospodarek na świecie działy się za inspiracją ustawy typu Wilczka. Oznacza
to kasację obowiązującego prawa
gospodarczego i w to miejsce wtedy zawsze wchodzi wolny rynek.
Nie da się dzisiaj naprawić polskiego prawa w inny sposób, jak
tylko ograniczając go we wszelki możliwy sposób. Dzisiaj tworzy
się nieustannie procedury, zamiast
odpowiedzialności za złe działanie. Jeżeli zlikwidujemy złe prawo,
to w jego miejsce wejdą inicjatywy,
bo rynek nie znosi pustki, gospodarka na nowo zacznie się szybko rozwijać.
– Czy my, obywatele mamy jakąś
możliwość zmiany tej sytuacji w naszym państwie?

– Oczywiście, że tak i to już niedługo. Przecież każdy pełnoletni
obywatel ma obowiązek uczestniczyć w wyborach. Malo tego, trzeba wybierać takich kandydatów,
którzy poruszają kwestie gospodarki, chcą zmian. Musimy wybierać racjonalnie i umieć rozliczać
kandydatów. Jeżeli my wyborcy
do tej pory nie rozliczyliśmy polityków za afery, które ciągle w naszym kraju wybuchają, to trudno
się dziwić, że zmian na lepsze nie
ma. Afera, to nic innego jak okradanie Polski. Mam również żal do mediów, które nie widzą zła w tej rzeczywistości i nie poruszają ważnych
dla państwa kwestii, często nie szukają prawdy bo wygodna jest poprawność polityczna. Mamy społeczeństwo, które jest okłamywane,
które później źle wybiera, bo nie
zna prawdy. Zachęcam do uczestnictwa w wyborach i świadomego głosowania. Trzeba potraktować wybory jako realną możliwość
zmiany w Polsce na lepsze.
– Czy po przejściach z Optimusem nie
ma Pan żalu do Państwa, innych ludzi?
– Na pewno jest żal o zniszczenie
tak wspaniałej firmy. Firmy, która miała spółkę z Lockheed Martin.
Ten wielki Lockheed Martin od F16,
systemów informatycznych. Nowy
Sącz miał dużą firmę na rynku podstawowym. Tego na pewno szkoda.
Natomiast jeśli chodzi o mnie osobiście, nie mam najmniejszego żalu
dlatego, że ta krzywda pozwoliła mi
zrozumieć Polskę, bez tej krzywdy
to nie byłoby możliwe. Ta krzywda pozwoliła mi zrozumieć tragedię bardzo wielu osób w podobnej
sytuacji. Ta krzywda poprzez cierpienie pozwoliła mi być lepszym
człowiekiem, zmienić się na dobre. Dlatego pod tym względem nie
mam najmniejszego żalu do osób,
które tę krzywdę robiły.
– Co by Pan poradził dzisiaj młodym
ludziom, jakich wyborów dokonywać?
– Na pewno nie głosować na osoby powyżej 45. roku życia, bo bardzo wiele z nich jest niestety w jakiś sposób uwikłanych w poprzedni
system. Oprzeć się na prawdzie,
którą można znaleźć w Internecie.

I pójść za przykładem mojej żony,
która zakazała mi oglądania programów informacyjnych TV. Mam
w domu zakaz i ja się zgadzam z tym
zakazem, bo szkoda czasu, żeby takiej papki słuchać. Nie dać się ogłupiać, szukać prawdy i opowiadać
się za rynkiem. Nie dać sobie wmówić, że coś się nam należy, coś nam
spadnie z nieba. Nie dać się ogłupić, że ktoś nam coś da. Jeśli nam
da, to z wyrachowaniem, że weźmie dwa razy więcej. Mówi się, jacy
to szczęśliwi rolnicy, że dostają dotacje z Unii. Gdyby ktoś zobaczył, ile
setek godzin kosztuje wypełnienie
biurokracji, ile kosztuje utrzymanie
Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa,
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ile płacę podatków i jaką małą część
z tego mi wracają w postaci czegoś
co nazywają dotacją. To jest jakiś
absurd. Zmniejszcie moje podatki, zlikwidujcie Agencję Restrukturyzacji Rolnictwa i będzie nam
wszystkim dużo lepiej. Przecież
to jest jakiś absurd, ja płacę podatki,
utrzymuję całą rzeszę urzędników,
którzy nic nie wytwarzają, a potem mi mówią, jacy to są dobrzy,
że coś mi dają… z moich pieniędzy.
Nie widzę w tym sensu.
– A czy to nie jest trochę tak, że politycy na tyle są aktywni, na ile wymusza na nich społeczeństwo?
– Na pewno coś w tym jest, ale
proszę zobaczyć, to społeczeństwo

jest ogłupiane od wielu lat przez
media. Pokazuje się w mediach,
że jechał pirat drogowy i spowodował wypadek. Następnego dnia
pojawia się ustawa o zaostrzeniu
przepisów prawa ruchu drogowego. I kupuje się kolejnych sto czy
tysiąc radarów. A gdyby za te pieniądze zbudować pięć kilometrów
dwupasmówki bezpiecznej nie byłoby lepiej? Zamiast kolejnych inspektorów, policjantów, służb,
całą Polską pokryć drogami ekspresowymi i autostradami. Mielibyśmy znacznie mniej wypadków…
I tak to u nas wygląda, pokazuje się
na początku jakąś patologię, a za
chwilę wchodzi ustawa, która ma
to niby uregulować.
– Wspomniał Pan na początku o trudnościach i barierach, z jakimi się Pan
wcześniej spotykał. Z jakimi barierami
boryka się Pan dzisiaj?
– Ja nic więcej nie robię, tylko cały czas walczę z barierami.
Prowadząc działalność gospodarczą większość czasu poświęcam
na walkę z absurdami, dużo mniej
na coś, co dla przedsiębiorcy jest
najważniejsze, czyli rozwijanie
swojego przedsiębiorstwa. Tonę
w papierach. Absurd goni absurd.
Opowiem tylko o jednym. Weszła
ustawa, że firma prywatna nazwana Agencją Nasienną ma prawo
od rolnika pod ogromnymi karami żądać wiedzy dużo dokładniejszej niż w składanych wnioskach
do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Żądają, aby
każde pole rolnika było wymierzone, każdy zasiew podany,
co do metra, zmierzone każde indywidualne poletko z zasiewem.
Ile to kosztuje rolnika? Setki godzin pracy, a co za tym idzie tysięcy złotych pracy zgodnie z ustawą,
na rzecz prywatnej firmy. Zostaje
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mi może 20/25% czasu na prawdziwą pracę przedsiębiorcy. A moi
konkurenci na Zachodzie w tym
czasie mogą się rozwijać i poświęcać swoim firmom. Wiem, jak wygląda branża mleczarska i owczarska za granicą. Mimo że są w tej
samej Unii, tam nie ma takich
nieżyciowych przepisów. Także
to nie jest wymysł Unii, a dużej
części Polski.
– W takiej sytuacji trudno znaleźć
motywację?
– Dlatego nie ma się co dziwić, że tak wielu młodych ludzi
wyjeżdża. Znam wielu przedsiębiorców, którzy przenieśli firmy
do Londynu, bo tam jest dużo prościej i taniej.
– Roztacza się czarna wizja Polski…
– Mam nadzieję, że młodzi ludzie pomyślą, nie dadzą się otumanić i postawią na rynek.
– Kto powinien w tej chwili przejąć
w Polsce rolę przewodnika? Nauczyciele, Kościół, media?
– Wszystkie wartościowe instytucje, które przez tysiąc lat pozwalały Polsce trwać i nie dać się
zaborcom są w tej chwili atakowane, a więc często i osłabione. Osłabione są rodziny, Kościół, wartości
i tradycje. Najbardziej destrukcyjną rolę pełnią często media, niszcząc to, co wartościowe. W związku
z tym nie mam jednoznacznej odpowiedzi kto. Natomiast jest chyba coś co w komunizmie pozwalało
odrodzić się nam. Ludzie po pewnym czasie, karmienia tą papką
przez media wreszcie nabrali dystansu. Powstało nawet w PRL–u takie hasło: telewizja kłamie.
Mam nadzieję, że i teraz będziemy
potrafili zdystansować się. Trzeba
być optymistą.
Rozmawiali: ANNA KORCZYK
I JAKUB ZAPAŁA
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29 kwietnia 2015 DOBRY TYGODNIK SĄDECKI

10 POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI Dobry dodatek wiedzy o gospodarce

DOBRY TYGODNIK SĄDECKI 29 kwietnia 2015

POWÓD 3

Brak dobrego klimatu do tworzenia
bogactwa wspólnoty ekonomicznej
górnictwo) nie mają szans w rywalizacji na globalnym rynku,
z konkurentami prywatnymi z innych państw. To, że przedsiębiorstwa są prywatne, powoduje,
że są sprawniejsze od przedsiębiorstw państwowych, ponieważ są taniej zarządzane, decyzje
są szybciej podejmowane. Przedsiębiorstwa te są skłonne do ponoszenia ryzyka, lepiej reagują na zmiany, a także inwestują
długoterminowo.

W latach komunizmu wydano duże środki na promowanie gospodarki socjalistycznej
i przedstawianie jej jako lepszej od kapitalistycznej. Tym samym zdewaluowano pojęcie ludzi przedsiębiorczych. Utrwalone
przez lata stereotypy sprawiają, że dzisiaj trudno nam Polakom zrozumieć mechanizmy rządzące gospodarką wolnorynkową.
Przejawia się to przede wszystkim brakiem klimatu do tworzenia bogactwa całej wspólnoty
ekonomicznej.

W Polsce niestety jest lepszy
klimat do konsumpcji niż
do tworzenia bogactwa.

Przedsiębiorca, inwestując
w rozwój własnej firmy, powiększa wspólne dobro, z którego korzysta całe społeczeństwo (wspólnota ekonomiczna). W ten sposób
powstają kolejne, coraz lepiej
płatne miejsca pracy. Przedsiębiorstwo płaci podatki do budżetu państwa i gminy, następuje rozwój regionu i rynek pracy
powoduje, że wzrastają nasze
wynagrodzenia.

W kapitalizmie interes
przedsiębiorcy jest
interesem ogółu.
Pozostający w naszym społeczeństwie stereotyp przedsiębiorcy – wyzyskiwacza, na którego
pracują inni, sprawia, że wielu
rodzimych przedsiębiorców nie
ma motywacji do rozwoju swoich firm. Rozwijają je do momentu, aż są w stanie zaspokoić swoje
bieżące potrzeby, a potem skupiają się jedynie na konsumpcji. Często można usłyszeć od przedsiębiorców: Po co mi wielka firma,
żebym miał tylko wielkie kłopoty? Nie służy to budowaniu silnych rodzimych firm globalnych
i naszej gospodarce. Negatywny klimat do tworzenia bogactwa wpływa także na nieprzychylne nastawienie do przedsiębiorcy,
urzędników państwowych, czy też
pracowników. Przez to w Polsce
rosną koszty pracy i maleje efektywność naszej wspólnoty ekonomicznej, a przedsiębiorcy zamiast dynamicznie rozwijać swoje

RYS. (JT)

W Polsce prywatne
przedsiębiorstwo często
postrzegane jest tylko jako
źródło zysku właściciela, a nie
jako ogniwo gospodarcze
wspólnoty.

firmy zdemotywowani uciekają
w konsumpcję.
Niestety w Polsce są grupy interesów, które odnoszą korzyści
ze wzmacniania podziałów społecznych. Antagonizowanie obywateli i dzielenie ich na biednych
i bogatych bywa często wykorzystywane jako populistyczne hasło
wyborcze. Politycy zamiast zachęcać do wspólnego budowania dobrobytu w naszym kraju, celowo
przerzucają odpowiedzialność za
niskie zarobki w Polsce na pracodawców. Czas wyzwolić się z tej
gry przeciwko państwu, bo tylko
wspólne działanie może doprowadzić do wzrostu dobrobytu w naszym kraju. Wynagrodzenia zależą od całego społeczeństwa.
Media, które pełnią funkcję
opiniotwórczą również powinny
brać odpowiedzialność za sytuację
gospodarczą polskiej wspólnoty
ekonomicznej, a nie wykorzystywać populizmu w walce o odbiorcę. Wiedza o gospodarce, często
uważana za nudną, nie jest chętnie
poruszana przez media. Najlepiej
sprzedaje się sensację i rozrywkę,

wybierając tym samym łatwy
zysk, często kosztem rozwoju gospodarczego wspólnoty.

Drużyna (wspólnota),
w której każdy gra do innej
bramki, nie wygra meczu
na rynku globalnym.
Jeśli nie zmienimy sposobu postrzegania rodzimego biznesu i rodzimych przedsiębiorców, to w obecnym klimacie,
trudno będzie o dalszy rozwój
gospodarczy.
Gospodarka kapitalistyczna jest
efektywniejsza od gospodarki socjalistycznej, ale pod warunkiem,
że społeczeństwo zna i rozumie
mechanizmy zachodzące w gospodarce wolnorynkowej.
Kapitalizm polega na tym,
że interes pracodawcy jest interesem pracownika. Jeżeli kogoś
do prowadzenia biznesu motywuje luksusowy samochód, jacht
czy wakacje, a przy okazji tworzy
kilka tysięcy miejsc pracy i rozwija gospodarkę, to dlaczego mamy
mieć mu to za złe. Gdybyśmy jako
ludzie nie mieli marzeń i nie dążyli

do ich spełnienia, nie byłoby rozwoju cywilizacyjnego ani gospodarczego. Na tym polega kapitalizm, ale nikt sprawniejszego
gospodarczo systemu do tej pory
nie wymyślił.
Przedsiębiorca najlepiej podzieli się zyskiem ze społeczeństwem jeśli przeznaczy swoje
pieniądze na tworzenie nowych,
stabilnych miejsc pracy. Wówczas, nie jest to pomoc jednorazowa, ale taka, która daje poczucie stabilizacji.
Zrozumienie gospodarki kapitalistycznej powoduje, że w społeczeństwie panuje dobry klimat,
współpraca i wzajemne motywowanie się grup społecznych
do rozwijania gospodarki.

We właściwym sposobie
myślenia i rozumienia
mechanizmów gospodarki
kapitalistycznej przez
obywateli, istnieją ogromne
rezerwy finansowe dla naszej
wspólnoty.
Polskie przedsiębiorstwa
państwowe (służba zdrowia,

Zmiana świadomości obywateli jest konieczna do tego, aby móc
na równi konkurować z krajami,
w których ta świadomość już istnieje. Jednocześnie proces ten jest
niezmiernie ważnym, ale także
długotrwałym przedsięwzięciem,
nad którym musimy wspólnie
pracować. Żeby ta zmiana mogła
się dokonać, potrzebna jest edukacja na temat życia w gospodarce wolnorynkowej już w wieku
szkolnym. Potrzebne jest racjonalne ukierunkowanie młodego
człowieka, by w przyszłości świadomie i mądrze dokonywał wyborów związanych z dobrem rodzimej gospodarki. W Bawarii mówi
o tym Konstytucja, w której widnieje zapis, że własność ma służyć
dobru ogółu. Odpowiedzialność
tę muszą wziąć na siebie wszystkie
grupy społeczne. Nie dokonamy
tego bez rodziców, nauczycieli,
urzędników, a także dziennikarzy. Tylko wspólnie możemy zbudować dobrobyt gospodarczy naszego kraju.
Polska przez ponad 200 lat walczyła o wolność, jako najwyższą
wartość dla każdego człowieka.
Dzisiaj nadal musimy o tę wolność
zabiegać, przy czym musimy także mieć świadomość, że wolność
zawsze poparta była niezależnością gospodarczą. Tylko wówczas
będziemy wolni i niezależni, jeżeli nasza wspólnota ekonomiczna
będzie silna gospodarczo, a to jest
możliwe tylko i wyłącznie przy
współdziałaniu całego społeczeństwa. Nasza niezależność i dobrobyt zależą od każdego z nas.
W bogatej gospodarce tworzą się
dochody, w niej tworzą się nadzieje i w niej realizuje się rodzina i przyszłość.

POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI– Gospodarczy dodatek „Dobrego Tygodnika Sądeckiego”
Wydawca: Wydawnictwo DOBRE oraz Fundacja „POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI”. Kontakt: ul. Węgierska 146 c,
33-300 Nowy Sącz, tel. 18 4140165, biuro@pomysloprzyszlosci.org, www.pomysloprzyszlosci.org
Redaguje zespół: Bożena Damasiewicz (redaktor odpowiedzialna), Katarzyna Tomoń, Anna Korczyk, Bożena Zagórowska, Jakub Zapała, Wojciech Molendowicz, Ilona Legutko.
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Muszyna otwiera swój Eden

wykonywanym na znajdujących
się w strefie ruchu urządzeniach,
wspomagają efekty kinezyterapii
oferowanej przez sanatoria.

WA R T O Z O B A C Z Y Ć . Stały
się wizytówką Muszyny. Zainteresowanie nimi jest tak duże,
że władze uzdrowiska stale powiększają ich powierzchnię i...
tematykę. Są już sensoryczne,
greckie, a w czerwcu zostaną
otwarte biblijne.

ZDJĘCIA T. OGÓREK

Miasto ogrodów – tak w dwóch
słowach można opisać Muszynę,
jeden z najbardziej dynamicznie
rozwijających się w ostatnich latach kurort uzdrowiskowy w Polsce. To malownicze miejsce, położone na południu kraju przy granicy
ze Słowacją, ma ponad 725 lat
historii i tradycji. Niegdyś było
to Państwo Muszyńskie, stojące
na straży granic, współcześnie jest
krainą pełną niebywałych atrakcji,
posiadającą wiele interesujących
zabytków – w tym jeden wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO – oraz
wspaniałe parki zdrojowe.

Jak antyczny Perseusz

na zmysły pozawzrokowe. Podobnie jak ogrody przeznaczone
do hortiterapii — poprzez zabawy
edukacyjne, jakie można tam urządzać, pomagają w budowaniu więzi interpersonalnych.

Wśród siedmiu stref tematycznych, w ogrodach na szczególną uwagę zasługuje strefa ruchu
z plenerowymi siłowniami. Miejsce
to szczególnie upodobały sobie
osoby starsze. Dzięki ćwiczeniom,

Muszyna może poszczycić się
także wspaniałym ogrodem pełnym
posągów i rzeźb przedstawiających
muzy i bogów z greckiego Panteonu.
W tym magicznym miejscu, słuchając szumu strumyka, śpiewu ptaków, można poczuć się przez chwilę
jak antyczny Perseusz, wkraczający
do ogrodu Meduzy. Na powierzchni
ponad 27 tysięcy metrów kwadratowych usytuowanych jest 10 unikatowych figur z piaskowca, przedstawiających muzy, bogów greckich,
a także pory roku. Wśród nich interesującym postumentem jest rzeźba
jesieni, która do złudzenia przypomina Dionizosa – boga wina, dobrej zabawy i atrakcji – a tych w Muszynie

nie brakuje. Szczególnie warto odwiedzić to miejsce wieczorem. Barwne iluminacje świetlne, gejzery denne
w stawach oraz muzyka świerszczy.... Wszystko to tworzy niebywały klimat.

Śladami Starego
Testamentu
Najnowszą atrakcją Muszyny
będą otwarte jeszcze w czerwcu
tego roku Ogrody Biblijne. Mistrzowskie dzieło ogrodnictwa zostanie
przedstawione w konwencji trzech
świątyń: Świątyni Jerozolimskiej, kościoła świętego Józefa Oblubieńca
Najświętszej Marii Panny i kościoła czasów mesjańskich. To miejsce
w specyficzny sposób będzie prezentować obraz biblijnego życia i historię zbawienia. Muszyński Eden
szczególnie powinny zobaczyć osoby, które chcą przybliżyć sobie dzieje Starego Testamentu.
(AC)

W jednym z nich znajdują się
Ogrody Sensoryczne, zwane też
Ogrodami Zmysłów. Zachwycają kuracjuszy, turystów, a i sami
mieszkańcy chętnie spędzają
tu wolne chwile. Ogrody mają także cel terapeutyczny i edukacyjny. Służą osobom niewidomym,
z zaburzeniami psychofizycznymi czy z upośledzeniem umysłowym. Zaprojektowane są bowiem tak, aby w sposób celowy
i zintensyfikowany oddziaływać
REKLAMA

ZDJĘCIA M. HOBORA

Zmysłowo i aktywnie
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Byłeś świadkiem interesującego zdarzenia?
Masz dobre czy złe informacje, o których powinni
dowiedzieć się wszyscy? Zgłoś nam temat.

REDAKCYJNY DYŻUR
Tel. 18 544 64 41 lub 785 340 411 E–mail: redakcja@dts24.pl

HURTOWNIA KOSTKI GRANITOWEJ
GRANIT Andrzej Pawlik
Świniarsko,
gmina Chełmiec 330-395,
tel. 503-320-156,
e-mail: biuro@mpgranit.pl
www.mpgranit.pl

USŁUGI BRUKARSKIE
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Ceny sadzonek spadły o 50 procent
DTS PATRONUJE. Sprzęt rolniczy, sadzonki kwiatów i krzewów po okazyjnych cenach, wyroby z serów, grill oraz konkursy
z nagrodami – to tylko nieliczne z atrakcji, jakie czekały na gości, którzy w weekend odwiedzili
Rolniczo–Handlową Spółdzielnię
Pracy w Nowym Sączu. Od piątku
do soboty trwały VIII Dni Otwarte
„Wiosennie z RHSP”.
Impreza tradycyjnie jest okazją
dla rolników, którzy chcą nabyć
sprzęt po okazyjnych cenach, ale
też uzyskać porad na temat dotacji

rolniczych. Wśród wystawców swoje stoisko miał bowiem m.in. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Dni Otwarte RHSP to także
możliwość podziękowania wszystkim partnerom i firmom współpracującym ze spółdzielnią. Prezes RHSP
Alicja Plata wręczała z tej okazji ich
przedstawicielom pamiątkowe dyplomy i puchary.
– Wiosennie z RHSP to także
impreza dla całych rodzin. Cieszę
się, że w tym roku pogoda dopisała i goście tak licznie nas odwiedzili – mówi Plata.

– Nie jestem rolnikiem, ale mam
przy domu ogródek, o który lubię
dbać. Rok temu kupiłam na tych
targach sadzonki po bardzo okazyjnych cenach. Teraz mam nadzieję
też się uda – mówiła nam w piątek
pani Irena.
I chyba się udało. Przy jednym ze stoisk poinformowano nas,
że ceny na Dniach Otwartych spadają do 50 procent wartości. Tych, którzy nie zdążyli odwiedzić RHSP podczas imprezy, Spółdzielnia zaprasza
do kontaktu. Z jej ofertą można zapoznać się na stronie www.rhsp.pl.
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Perełki Beskidu Sądeckiego
A TO CIEKAWE. Najbardziej bezcenne i unikatowe rośliny oraz kwiaty można podziwiać w jednym
miejscu przez cały rok. Na terenie Popradzkiego Parku
Krajobrazowego w Starym Sączu powstał ogród botaniczny z gatunkami najbardziej charakterystycznymi dla
Beskidu Sądeckiego. Są tam między innymi takie perełki jak wawrzynek wilczełyko, czosnek niedźwiedzi czy
pokrzyk wilcza jagoda.
– Owoce pokrzyku wilczej jagody są trujące, ale,
co ciekawe, w przeszłości, szczególnie w średniowieczu, sok z tych owoców był stosowany przez kobiety do pielęgnacji oczu po to, żeby mieć piękne, duże
źrenice – mówi Marek Kroczek, kierownik Popradzkiego Parku Krajobrazowego w Starym Sączu.
REKLAMA

W ogrodzie można też zobaczyć czosnek niedźwiedzi. Roślina jest właśnie w trakcie kwitnienia. Ma bardzo
długą łodygę i okrągłe różowe lub białe kwiaty. Wszystkie gatunki będzie można zobaczyć w pełnej okazałości początkiem maja.
– To przede wszystkim służy edukacji, chcemy
pokazać młodzieży rośliny najbardziej cenne przyrodniczo. One tworzą tę naszą bioróżnorodność Beskidu Sądeckiego – dodaje Kroczek. – Będzie można je dotknąć, powąchać, a nawet niektóre z nich
spróbować, bo część z nich jest jadalna – jak choćby poziomki.
W ogrodzie botanicznym zostało zasadzonych sto
gatunków kwiatów i roślin.
(MCH)
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Grybów czeka kolejne oblężenie...

P O G O D Z I N AC H . – Stara Baśń ma
przenosić ludzi w świat szczęśliwy
i bajkowy. W świat smoków... – mówi
Krzysztof Broński. Po 16 latach nieprzespanych nocy, pracy na trzy etaty
osiągnął swój cel. Ma zamek, o którym
zawsze marzył. Warownia zbudowana
na wzór pradawnych budowli obronnych znajduje się w Grybowie.
Niegdyś przez Grybów przechodził
tak zwany szlak winny. Prowadził
z Pomorza, od szlaku bursztynowego, aż na Węgry i dalej po Rzym.
– Inspiracją do wybudowania
tu zamku był właśnie fakt, że dolina grybowska stanowiła pogranicze, gdzie ciągle coś się działo
– opowiada Krzysztof Broński, historyk z zamiłowania. – Odnaleźliśmy tu ślady monet rzymskich,
które mam w swoich zbiorach, czy
różne relikty kamienne. Umiejscowiłem kanwę Zamku Stara Baśń,
Grodu Bolka Gniewnego w czasach
wczesnego średniowiecza. Stworzyłem legendę, która opowiada,
że główne siły wojsk Batu–Chana zostały rozbite właśnie w Grodzie Bolka Gniewnego na Ziemi
Grybowskiej.
Legenda, powstała na potrzeby warowni, ma swoje historyczne
uzasadnienie. Wiąże się z ekspansją
mongolską w Polsce w 1287 roku.

Rodzina Brońskich początkowo gromadziła eksponaty samodzielnie. Dziś
wspiera ją wciąż rosnące grono entuzjastów i sympatyków ich pomysłu.
Choć Stara Baśń przenosi w bajkowy świat, to droga do jej powstania wcale nie była usłana różami.
Budowa warownego grodu wymagała od Krzysztofa Brońskiego wielu wyrzeczeń. Córka Karolina i dwaj
synowie Bartłomiej i Jacek dzielnie
wspierali ojca przez kilkanaście lat
w realizacji postawionego celu.
– To był dla mnie olbrzymi wysiłek fizyczny, finansowy i psychiczny. 15 lat pracy na trzy etaty. Mam skromną firmę, gdzie
musiałem przebywać w ciągu
dnia. Po południu byłem z załogą
na miejscu, projektując i pracując. W nocy rozmawiałem z całym
światem, gromadząc eksponaty,
kontaktując się z giełdami staroci. Tak to trwało dzień po dniu i noc
po nocy – wspomina kasztelan.
Odwiedzający po raz pierwszy
mogli zobaczyć zamek 19 kwietnia, podczas inscenizacji oblężenia

FOT. RYSZARD WILK, FIRMA NEXT

Odwiedzający po raz pierwszy mogli zobaczyć zamek 19 kwietnia, podczas inscenizacji oblężenia grodu Bolka
Gniewnego przez hordy Mongołów.

Wieść o powstaniu Starej Baśni szybko się rozeszła.
Starej Baśni szybko się rozeszła.
Zainteresowanie zamkiem okazały nawet środowiska polonijne
w USA – materiały z Grybowa mają
się ukazać w tamtejszej Polish TV.
Również film z obrony grodu kręcili wiedeńscy filmowcy.

***
Dla najmłodszych ma
powstać miasteczko zabaw
średniowiecznych, gdzie dzieci będą
mogły uczestniczyć w inscenizacjach
historycznych.
grodu Bolka Gniewnego przez hordy Mongołów. Wówczas przez wnętrza warowni przewinęło się blisko tysiąc osób. Wieść o powstaniu

Szczególne miejsce w Starej Baśni zajmują smoki. Tylko dla siebie mają jedną z baszt. Ich postacie
to arcydzieła kowalstwa artystycznego. Smoczych kształtów nabierają nawet fragmenty rynien. – Kreujemy całą smoczą rodzinę. Część
pomostów też ma kształt smoka.
To wszystko czyni to miejsce tajemniczym, baśniowym i przyjaznym – dodaje pan Krzysztof.

Dla najmłodszych planuje budowę miasteczka zabaw średniowiecznych, gdzie będą mieli dostęp do dawnych dziecięcych
rozrywek. Będą mogli też uczestniczyć w inscenizacjach historycznych. Do ich dyspozycji chce
oddać również jedną z zamkowych ścian, którą pomalują pod
okiem artystów.
– Moja żona szyje dawne stroje. Jeśli ktoś ma w sobie odpowiednią dozę poczucia humoru, chęć zabawy, to przekraczając próg Starej
Baśni będzie się mógł w nie przebrać. Wchodzący tam ludzie pomyślą, że pomylili epoki…
Część Starej Baśni będzie można
zwiedzać już w maju.
KRYSTYNA PASEK

REKLAMA

***
W niezwykłą podróż w czasie wprowadza każdy detal zamku.
REKLAMA

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Nowym Sączu

ul. J. III Sobieskiego 16/2, 33-300 Nowy Sącz

Przekaż 1% podatku
KRS 0000 154454 koniecznie z dopiskiem ODDZIAŁ NOWY SĄCZ
numer konta: PKO BP 03 1020 3453 0000 8702 0060 9826

Dzięki TOBIE będziemy mogli pomagać.
dyżurujemy: poniedziałek 16.00-18.00, środa i piątek 10.00-12.00 telefon: 18 443 42 27, telefon interwencyjny całodobowy 600 04 31 31
napisz do nas: tozns@wp.pl, znajdź nas na FB www.facebook.com/TOZNS/

DOBRY
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ŚWIĘTO KWITNĄCYCH SADÓW

Dobre miejsce do życia
R O Z M OWA ze
STANISŁAWEM GOLONKĄ,
wójtem Łososiny Dolnej
– Gmina Łososina Dolna jest swoistym fenomenem demograficznym.
Z roku na rok przybywa mieszkańców
i nie jest to bynajmniej związane z liczbą narodzin najmłodszych mieszkańców a napływem ludzi z innych regionów. Czym Pan to tłumaczy? Ma Pan
też skalę porównawczą bo jest Pan
jednym z najdłużej urzędujących wójtów w powiecie nowosądeckim a nawet w Małopolsce.
– Zacznę od końcowych pytań.
Otóż w powiecie jedynie Kazimierz
Siedlarz, wójt Kamionki Wielkiej
ma dłuższy ode mnie staż pracy
na tym stanowisku. Kieruje gminą od 21 lat i też tyle samo przeżyłem świąt kwitnących sadów. Ale
pierwsze święto obchodziliśmy 22
lata temu. Ja też z moimi współpracownikami przez te minione lata
zmieniałem formułę organizacyjną
święta. Jeśli chodzi o zmiany demograficzne to coś w tym jest. Otóż
w 1994 r. gminę zamieszkiwało dokładnie 9300 osób. Na początku
tego roku odnotowano, że żyje tutaj

10700 osób. Średnio więc w każdym roku przybywa 70–80 nowych
mieszkańców. Świadczy to o tym,
że wsie gminne, sama Łososina Dolna są dobrymi miejscami do życia. Ludzie z innych regionów kraju, Małopolski, Śląska kupują tutaj
działki, budują domy i co ciekawe
nie dotyczy to wyłącznie osób będących już na emeryturach.
– Ładne krajobrazy, Jezioro Rożnowskie nie są wyłącznym magnesem

Współpraca
z Aeroklubem

Podczas Święta Kwitnących Sadów tradycyjnie rozpocznie swój sezon Aeroklub Podhalański.
Od lat świetnie się układa współpraca pomiędzy tą organizacją a Urzędem Gminy. Przecież od lat na terenie aeroklubu odbywa się sadownicze
święto. W tym roku 3 maja występy odbywać się będą na wyremontowanej scenie. W zeszłym roku przy udziale gminy powstał na lotnisku plac
wielofunkcyjny z elementami małej architektury i parkingiem.
Warto też wiedzieć, że Aeroklub Podhalański powstał w 1956 r. swoją
siedzibę w Łososinie Dolnej objął parę lat później, kiedy to lotnisko zostało oddane do użytku w 1960 r. W aeroklubie działają trzy sekcje: samolotowa, szybowcowa i mikrolotowa. Wychowankowie AP od 1956 r. zostawali i zostają wybitnymi pilotami wojskowymi i cywilnymi.
(W.K.)

przyciągającym tutaj nowych
mieszkańców.
– Oczywiście, że nie. Liczy się
dogodność komunikacyjna, infrastruktura techniczna w gminie. Przez te minione 21 lat mojego
wójtowania przeszliśmy prawdziwą rewolucję w tej dziedzinie. Pamiętam, jak z ogromnym zapałem
mieszkańcy przystąpili do telefonizacji, gazyfikacji wsi. Prawdziwym wyzwaniem od lat jest

budowa wodociągów i kanalizacji. W latach o niskich opadach
deszczu ludziom bardzo doskwierał brak wody w swoich gospodarstwach domowych. Do tej pory
wydaliśmy 12 mln złotych na budowę ujęć wody, magistrali przemysłowych, zbiorników wyrównawczych, przepompowni. Liczę
bardzo na to, że w tym roku kolejnych 300 gospodarstw uzyska dostęp do sieci wodociągowej
głównie w Tęgoborzy i Łososinie Dolnej.
– Wspomniał Pan, że przez minione
lata zmieniała się formuła organizacyjna święta…
– Tak, bo na początku było
to święto o charakterze lokalnym.
Z zewnątrz gminy było mało wystawców, uczestników imprezy.
Od kilku lat święto się bardzo rozrosło a uczestniczy w nim, oczywiście jeśli pogoda dopisuje kilkanaście tysięcy osób. Dzisiaj wystawcy
prezentują różne branże związane z sadownictwem, warzywnictwem, ogrodnictwem. Są też
tradycyjnie twórcy i zespoły ludowe. Święto naszych rolników,
bo nie tylko jest ono poświęcone sadownikom to wielka okazja

do promocji naszej rodzimej kultury. Zespołów regionalnych, twórców ludowych.
– Rolnicy, sadownicy z pewnością
będą mieli możliwości podyskutowania z politykami na temat polityki rolnej państwa.
– To jest zawsze świetna okazja,
zwłaszcza, że przed nami wybory prezydenckie i parlamentarne.
Zatem bez polityki się nie obejdzie.
Nasi sadownicy to ludzie wielkiego
trudu i zaangażowania. Cena ziemi jest bardzo wysoka a wiadomo, że inwestycje w sadownictwo
są kosztowne a w finale nie wiadomo jakie będą plony i opłacalność
produkcji.
Święto kwitnących sadów to dobra okazja by podziękować sadownikom i w jakiś szczególny sposób
ich wyróżnić. Dodam też nieco plastycznie i z pewną dozą pychy – czy
nie są porywające widoki naszego
pięknego krajobrazu z kwitnącymi
jabłoniami, gruszkami, śliwkami?
Takich widoków coś na podobieństwo kwitnących wiśni w Japonii
się nie zapomina! Dlatego serdecznie zapraszam do nas na to wspaniałe święto!
Dziękuję za rozmowę JERZY WIDEŁ

Centrum życia
kulturalnego i społecznego
Mieszkańcy gminy doczekali się
obiektu, którego mogą im pozazdrościć inne bardziej bogate gminy. 9 maja po kilku latach budowy kosztem 10 mln złotych otwarte
zostanie prawdziwe centrum życia
kulturalnego i społecznego – budynek wielofunkcyjny.¬
Jeśli chodzi o nadanie sprawności organizacyjnej tego swoistego
domu kultury kierować nim będzie
Centrum Kultury i Promocji Gminy
Łososina Dolna powstała na bazie
Ogniska Artystycznego w Zakresie
Muzykowania Ludowego. To ognisko miało dotąd patronat nad zespołami regionalnymi, orkiestrami dętymi. Zajmowało się również
organizacją różnego rodzaju imprez
kulturalnych. Stąd podopieczni nowego Centrum Kultury i Promocji,
czyli Zespół Regionalny „Jakubkowianie, Parafialno – Gminnej Orkiestry Dętej Łososina Dolna doczekali się nowoczesnego miejsca nie
tylko na próby, ale także na swoje występy.
– Centrum Kultury i Promocji ma wszystko zrobić, by nie
tylko rozwijały się dotąd istniejące zespoły i orkiestry dziecięce w całej gminie, ale by budynek wielofunkcyjny tętnił życiem

od rana do wieczora – wyjaśnia
wójt Stanisław Golonka. – Zależy nam wszystkim na tym, by
prowadzone były zajęcia różnego
typu dla dzieci i młodzieży. Muzyczne, plastyczne, taneczne. By
na przykład mogły się tutaj spotykać całe rodziny, członkinie Kół
Gospodyń Wiejskich. Pomysłów
mamy wiele. Jak choćby umożliwienie korzystania z nauki gry
na instrumentach. 1 września ruszy bowiem w Gimnazjum w Tęgoborzy filia Państwowej Szkoły
Muzycznej I stopnia w Domosławicach. Dlaczego uczniowie i absolwenci tej szkoły nie mieliby

prezentować swoich umiejętności w Centrum Kultury i Promocji.
W budynku wielofunkcyjnym znajdą swoje siedziby także
inne instytucje i organizacje. Tutaj stacjonować będzie Ochotnicza
Straż Pożarna i Policja Państwowa. W przyszłości także podstacja
Pogotowia Ratunkowego i poczta.
Tutaj także podążać będą po 9 maja
wychowankowie Oddziału Przedszkolnego Zespołu Szkół Podstawowo–Gimnazjalnych. Działać będzie
także Gminna Biblioteka Publiczna.
Obiekt na miarę XXI wieku dobrze będzie zatem służył mieszkańcom całej gminy.
(W.K.)
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O Wojtku, co deskorolkowcom szyje buty
Cztery lata temu rozpoczynali
projekt od dwóch koncertów,
dziś mają już zaplanowanych
15 oraz cztery przeglądy. Najbliższy koncert organizowany
przez Stowarzyszenie Muzyka
Świata Akord w Nowym Sączu w ramach IV edycji Mozart kontra Sinatra odbędzie
się 2 maja w Parku Nitribitta
w Krynicy Zdroju.
O godz. 14.30 wystąpią laureaci I Przeglądu „Poszukiwacze Artystycznych Pereł”,
a po nich, o godz. 16., na scenie zaprezentuje się w koncercie galowym autor projektu Mirosław Witkowski. – Mozart
kontra Sinatra to multimedialna podróż przez muzykę
i sztukę XIX i XX wieku. Próba odpowiedzi na pytanie, czy
możliwa jest symbioza między
muzyką klasyczną, a rozrywkową, czy to ciągła walka o ideały? – mówi Witkowski.
Zaplanuj z nami majowy
weekend, wejdź na
dts24.pl i sprawdź:
co? gdzie? kiedy?

Uczestnicy I Przeglądu
„Poszukiwacze Artystycznych
Pereł” z Mirosławem Witkowskim

REKLAMA

L U D Z I E / PA S J E . Wystarczyły dwa
dni jazdy na deskorolce i jego buty
pękały. Owszem, było dostępne obuwie z górnej półki, ale dla ucznia,
który z własnej kieszeni finansował
swoją pasję, te były za drogie. Na dodatek raczej można było kupić tylko
kolorowe, a on chciał zwykłe, czarno–białe. Dlatego ze starego płaszcza
taty sam sobie uszył pierwszą parę
własnych butów.

Styl życia
Ale, zanim się za to zabrał, trzynaście lat temu zafascynowany grą
komputerową postanowił w realu spróbować jazdy na deskorolce. Przez starszą siostrę poznał
Łukasza Jemiołę, dziś bardziej
znanego ze śpiewania, ale wtedy młodego człowieka szalejącego
na deskorolce przy limanowskim
buzodromie. Łukasz przyjaźnie
podszedł do adepta, stwierdzając,
że przecież każdy się kiedyś uczył
i tak zaczęła się życiowa przygoda.
Dziś 26–letni Wojtek Zoń z Limanowej nie określa jazdy na deskorolce
mianem sportu czy pasji.
– Deskorolka to styl życia
– mówi. – Daje mi poczucie wolności, akceptację, przyjaźnie. Dzięki
niej robię to, co kocham.

FOT. JOMB

Mozart kontra Sinatra

Skrzywione spojrzenie
Stereotypowo deskorolkowiec
kojarzy się z szerokimi spodniami
i muzyką hiphopową.
– To nieprawda – prostuje Wojtek. – Nie ma u nas podziałów
ze względu na słuchaną muzykę,
sposób ubierania. Nie ma też rywalizacji. Za to jesteśmy bardzo
solidarni. Przecież łączy nas jedno – deska.
Jedyne „skrzywienie”, jakie mają
deskorolkowcy, to, zdaniem Wojtka, skrzywione spojrzenie na architekturę. Oceniają bowiem murki,
ławeczki i wszelkie elementy architektoniczne pod kątem przydatności do ewolucji.
Sam po trzynastu latach jazdy
na desce wcale nie ma wysokiego
mniemania o swoich umiejętnościach. Wygrał zawody w Oświęcimiu, ale stale doskonali swoją jazdę.

Pierwsze buty uszył przed pięciu laty ze starego płaszcza taty. Obecnie obuwie produkowane przez Wojciecha Zonia
jest specjalnie wzmacniane, wygodne, płaskie, idealne dla deskorolkowców.
– Kombinacji trików, czyli niefachowo figur i ewolucji, jest tak
wiele, że przede mną jeszcze sporo wyzwań – twierdzi.

Idea rodzimej produkcji
Deskorolka stała się jego życiem.
Nie tylko jako pasja. W wakacje
prowadził szkółkę deskorolkową
dla dzieci, jest jednym z inicjatorów powstania limanowskiego skateparku, a teraz deskorolka zdominowała jego zawodowe plany.
Szyje buty dla takich jak on miłośników deski i planuje założenie
własnej firmy.
– Pierwsze buty uszyłem przed
pięciu laty ze starego płaszcza taty, na starej podeszwie.
Dziś się ich wstydzę. Ale potem

uczyłem się na błędach, sporo
podpatrzyłem u kolegi w zakładzie szewskim, wiele też czytałem – opowiada.
Do tej pory uszył około 60 par
butów. Są specjalnie wzmacniane, wygodne, płaskie, idealne dla
deskorolkowców. Cena jest niższa
od butów firmowych, a do tego
można dobrać kolor i wzór. Sam
projektuje różne modele i wymyśla rozmaite udogodnienia. Szyje
ręcznie i na maszynie z zakładu tapicerskiego. Każda para jest inna.
Ma dostawcę skóry spod Nowego Sącza i sprawdzonego dystrybutora podeszew. Wybiera skóry
zamszowe, bo te są trwałe, ale też
łatwiej wybaczają błędy w trakcie
szycia. Niedawno był na targach

w Łodzi, sprzedał kilka par butów i nawiązał ciekawe kontakty.
Ma pomysł, ma zapał. Teraz jedzie
do Niemiec zarobić, żeby po powrocie kupić maszyny i ruszyć
z prawdziwą produkcją. Jest w tym
także idea – wspieranie rodzimych
producentów.
– Środowisko deskorolkarzy
daje świetny przykład – mówi.
– Kupujemy deski w sklepie u kolegi deskorolkowca, produkuje je
inny kolega deskorolkowiec itd.
W ten sposób wspieramy siebie
nawzajem, jednocząc środowisko. Z tego wzorca powinni czerpać inni. Kupujmy od siebie, u siebie! Promujemy rodzime, polskie
produkty!
JOLANTA BUGAJSKA
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Czytając „Szwejka”, uczyłem się czeskiego

– Czytelnicy zaakceptowali zamianę
kultowego „wojaka” [według tłumaczenia Pawła Hulka Laskowskiego z lat
30. ub. wieku] na „żołnierza”?
– Nie wiem, jak tu zostało to przyjęte, niemniej w Pradze
spodobało się. W każdym tłumaczeniu chodzi przede wszystkim
o precyzję, a nie dokładność. Chodzi o przełożenie realiów, atmosfery i intencji autora. Tego oczywiście
nie da się zrobić w stu procentach.
„Voják” znaczy „żołnierz”, w języku czeskim słowo to nie ma ironicznych konotacji. Po polsku „wojak”
kojarzy się jednak z ofermą, ciapą. Mnie chodziło o to, aby w miarę wiernie zbliżyć się do oryginału.
Poza tym trzeba tłumaczyć „czasu
wojny światowej”, bo powieść liczy cztery tomy i akcja żadnego nie
dzieje się na wojnie, a jedynie na jej
zapleczu. Z kolei tytułowe „losy”
nie wyrugują „przygód”. Nie mam
jednak takich ambicji. Żeby być
precyzyjnym tak przetłumaczyłem – po czesku „osudy” to właśnie
„losy”. Jeśli ktoś siedzi w więzieniu, grozi mu wyrok śmierci, gryzą go wszy to trudno mówić o...
przygodach.
– Po co był potrzebny nowy przekład?
– Od śmierci Haška minęło ponad
80 lat. A więc wiele pojęć się zestarzało i trzeba je objaśnić na nowo,
co uczyniłem. I po to głównie był
potrzebny nowy przekład.
– Objaśnia Pan nie tylko słowa, ale
i rzeczywistość. Pana przekład jest pełen przypisów.
– Każde pokolenie ma swój
alfabet, swój system czy język
i po prostu nie rozumie, co mówi
dziadek. Za moich czasów, kiedy granica w Beskidzie Sądeckim
była nieprzekraczalna i pójście
na borówki w okolice słowackiego Popradu mogło spowodować zamknięcie na kilka tygodni w areszcie, to dla człowieka
młodego jest to niepojęte. Tak
samo dla mojego pokolenia było
niepojęte, że można wsiąść wieczorem do pociągu w Krakowie,
rano pójść do opery we Wiedniu, wieczorem wrócić pociągiem
do domu, a następnego dnia być
w pracy. Dziś to nic nadzwyczajnego, ale przez prawie całe moje
życie było to nieosiągalne. Takie
rzeczy trzeba wyjaśniać. Przez
te przypisy, mam nadzieję, uda
się bliżej poznać epokę.

FOT. MONIKA CHROBAK

N OWO Ś C I W Y DAW N I C Z E . – Dzieł
literatury światowej jest ogromnie wiele. Nie uda się wszystkich
przeczytać. Jeśli jednak ktoś chce
się oderwać od otoczenia, bo szef
go gnoi, bo kocha nieszczęśliwie, bo ma same niepowodzenia,
to niech pozna bohatera, który ma
to wszystko gdzieś – mówi w rozmowie z nami sądeczanin ANTONI KROH, tłumacz powieści Jaroslava Haška wcześniej znanej pod
tytułem „Przygody dobrego wojaka Szwejka podczas wojny światowej”. Z okazji 100–lecia wstąpienia Haška do wojska Znak wznowił
wydanie „Losów dobrego żołnierza
Szwejka czasu wojny światowej”.

Do przekładu powieści Jarosława Haška Antoni Kroh przygotowywał się 15 lat.
– Kiedy Pan po raz pierwszy sięgnął
po powieść Jaroslava Haška? Co Pana
najbardziej ujęło?
– To co mnie szczególnie ujęło to żywy, plebejski język. Po raz
pierwszy przeczytałem Szwejka w latach młodości, prawie 40
lat temu. Przez książkę uczyłem
się języka czeskiego. Kiedy używałem go w kulturalnym towarzystwie w Pradze, to się ze mnie
śmiano i stale poprawiano. Gdyby nauczycielka języka czeskiego wzięła ten tekst, zużyłaby kilka czerwonych długopisów. To tak
jakby po polsku napisać: „Poszłem
bez most”. I tak w czterech tomach.
To, że tak w ogóle można, urzekło
mnie najbardziej.
– Jak długo zajęła Panu praca nad
tekstem?
– Gdy przeczytałem książkę
po raz pierwszy, po czesku, zachwyciłem się, zauważyłem różne
niuanse. Byłem ciekaw, jak polski
tłumacz sobie z nimi poradził. Przeczytałem po polsku i stwierdziłem
– źle sobie poradził. Postanowiłem
zabrać się do pracy, jednak długo
nie mogłem przekonać wydawnictwa do pomysłu nowego przekładu. Odłożyłem to na lata, ale miłość
nie wygasła. Kilka lat temu, siedząc
przy winie z przyjacielem, dowiedziałem się, że Znak wydaje nową
serię tłumaczeń. I tak nawiązałem
współpracę. Jednak, aby poznać
epokę autora, czytałem mnóstwo
lektur i opracowań. Merytorycznie do przekładu przygotowywałem się prawie 15 lat. Samo tłumaczenie zajęło dwa.
– Powieść doczekała się licznych
adaptacji. Została też przetłumaczona na prawie 60 języków. Mimo
że od wydania minęło prawie całe stulecie, wciąż nie traci na popularności.
W czym tkwi jej fenomen?
– Szwejk jest jedną z metod ironicznego spojrzenia

na rzeczywistość. Był odpowiedzią na systemy totalitarne. Najpierw włoski faszyzm, potem hitleryzm, następnie stalinizm. Był
triumfem zdrowego rozsądku, radością życia bez względu na warunki. A tego rodzaju otuchy potrzeba każdemu.
– To satyra na wojnę, ale też ludzką
głupotę. To przede wszystkim sprawia,
że nie traci na aktualności...
– Najdokładniejsza definicja
Szwejka to sens bezsensu przeciw
bezsensowi sensu. Tam gdzie, cały
sens, cały system jest bezsensowny,
tam sensowny jest człowiek, który
zachowuje się bez sensu. To może
tłumaczyć światową popularność
tej książki.
– Ile Pana jest w „Losach dobrego żołnierza Szwejka”?
– Nie wiem. Jestem z wykształcenia etnografem, więc teksty plebejskie, ludowe, anegdoty znad piwa są mi bliskie. Ja ten
krąg kulturowy kocham. Zajmuję
się nim całe życie. Ale to nie oznacza, że utożsamiam się ze Szwejkiem. To byłoby uproszczenie. Nie
tędy droga.
– Pisze Pan we wstępie książki:
„Ogromnie kocham dobrego żołnierza
Szwejka”? Za co szczególnie?
– To jest mój stary przyjaciel,
od młodości. Jest z nim związanych
bardzo wiele moich przeżyć. Mam
przyjaciół, szwejkologów, którzy
się przerzucają cytatami. Ja razem
z nimi i nawet okazuje się, że nieźle
mi idzie. Pewnego razu pytają: Czemu myśmy cię wcześniej nie znali.
Odpowiadam, że trudno przyjechać
do Pragi. Na co oni ze zdziwieniem:
To ty nie jesteś Czechem? Tym pytaniem zrobili mi wielką przyjemność.
– Kocha Pan Szwejka tak samo jak
Pragę?
– Zupełnie inaczej (śmiech),
ale Pragę też kocham. Niemniej
tę dawną, z lat 60. Kiedy ją po raz

pierwszy zobaczyłem, od razu się
zakochałem. To było inne miasto
niż jest obecnie [Antoni Kroh jest
autorem przewodnika po Pradze
– przyp.red.]. Po mieście jeździły
samochody z lat 40. i 30. i przedwojenne tramwaje. Nie było wtedy
tylu turystów. Teraz stare miasto
jest przepełnione. Na każdym kroku turyści i pamiątki. To już nie
jest moje miasto. Na rogu jednej
z ulic była apteka z wyposażeniem
z XIX wieku. Szukam niedawno tej
apteki i okazuje się, że właścicielom kazano się wynieść. Rozglądam się za folderami, a wszystkie w różnych językach, tylko nie
po czesku. Zagaduję sprzedawczynię, a ona rozpromieniona mówi:
– Wreszcie jakiś Czech. Uśmiecham się: – Jednak nie Czech,
a Polak. Dzisiejsza Praga stała się
maszynką do zarabiania pieniędzy. Jest sztuczna. Tęsknię za moją
młodością. Cudownie było w Pradze w latach 60.
– Powieść Jaroslava Haška to bez wątpienia klasyka literatury światowej. Dziś jednak coraz mniej czytamy. Co może przemówić za tym, by
po nią sięgnąć? Tym bardziej po nowe
wydanie...
– Dzieł literatury światowej
jest ogromnie wiele. Nie uda się
wszystkich przeczytać. Jeśli jednak ktoś chce się oderwać od otoczenia, bo szef go gnoi, bo kocha
nieszczęśliwie, bo ma same niepowodzenia, to niech pozna bohatera, który ma to wszystko gdzieś.
Kogoś, kto umie się cieszyć radością dziecka ze wszystkiego. Kogoś, kto nie trzęsie się ze strachu,
co ludzie powiedzą, bo sam o sobie mówi, że jest idiotą. Powieść
może nam poprawić nastrój. Mnie
wielokrotnie poprawiła. Potrzeba
nam w życiu zdecydowanie więcej optymizmu.
Rozmawiała MONIKA CHROBAK
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ul. Kolejowa 59,
tel. 18 264 88 59,
e-mail: nowytarg@tomexokna.pl
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ul. Kopernika 14,
tel: 018 330 11 67,
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ul. Krakowska 131,
tel. 014 627 26 32,
e-mail: tarnow@tomexokna.pl
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ul. Kościuszki 44,
tel: 013 445 23 29,
e-mail: jaslo@tomexokna.pl

Krosno
ul. Liniarska 10, tel: 013 432 39 45,
e-mail: krosno@tomexokna.pl
Gorlice
ul. Biecka 40, tel/fax: 018 354 69 11,
e-mail: gorlice@tomexokna.pl
Szaﬂary
ul. Zakopiańska 18, tel: 018 275 40 64,
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Z LISTÓW DO REDAKCJI
Starówka straszy pustką i... menelami
Pani Aleksandra Podziewska przeprowadziła się do Nowego Sącza z Zabrza.
W centrum miasta mieszka od pięciu lat.
W liście, który postanowiła napisać do naszej redakcji, dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat sądeckiej starówki:
Pięknie odnowiona ulica Wałowa
jest niechlubnym przykładem niekoniecznie dobrze wydanych pieniędzy. Ślicznie wyremontowana, stała
się miejscem spotkań lokalnych żuli.
Złośliwi mogliby powiedzieć, że miasto postawiło im ławki, aby nie musieli
przez cały dzień pić na stojąco.
Taki widok drażni mieszkańców
i przedsiębiorców, którzy wcześniej
parkowali na przedłużeniu Wałowej.
W tej chwili każda próba postawienia tam samochodu kończy się natychmiastową reakcją ze strony straży
miejskiej i policji. W efekcie jest jeszcze większa frustracja mieszkańców,
mniejszy ruch handlowy na starówce i rynku.
Służby miejskie stają się ofiarami
złości kierowców. Jednak ci pierwsi, wykazują sporo tolerancji wobec
parkujących na zakazie kierowców,
często kończąc swoją interwencje
na upomnieniu. W przeciwieństwie
do urzędników z Wydziału Komunikacji, służby porządkowe znają trudności związane z parkowaniem w okolicy starówki i tak zwanego Maślanego
Rynku.
Złość kierowców pogłębia fakt,
iż częściej widzi się patrol spisujący nielegalnie stojące samochody, niż
policjantów zajmujących się pijanymi
i często agresywnymi żulami ze starówki. Może fakt ten wynika z tego,
iż łatwiej miastu ściągnąć mandat
z kierowcy niż z bezrobotnego menela.
Sama ulica Wałowa ma jeszcze kilka
mankamentów, takich jak zbyt strome podjazdy dla wózków i nieużytki,
które zmieniły się w szalet dla zwierząt i biwakujących na ławkach mężczyzn (ale jest to temat, który zasługuje na osobną analizę).
Nierealna wizja zagospodarowania
przestrzennego po raz kolejny kończy
się wyrzuceniem pieniędzy w błoto
i zmarnowaniem ogromnego potencjału ulicy Wałowej. Być może urząd
powinien pomyśleć o przywróceniu
możliwości parkowania na ul. Wałowej
i Sobieskiego dla mieszkańców oraz
klientów chociaż w dni handlowe?
Dostawcy mogą parkować na ul.
Sobieskiego i Wałowej do godziny 10.,
a w tym czasie, zwłaszcza w dni handlowe, niesamowicie trudno znaleźć
miejsce choćby na samochód osobowy, a co dopiero na dostawczy. Kierowcy często zmuszani są do łamania
przepisów - dotyczy to lokali mieszczących się przy ul. Lwowskiej.
Mandaty powodują niechęć potencjalnych partnerów biznesowych
do dostarczania towarów danym
sklepom, co wiąże się z ich gorszym
zaopatrzeniem, a w związku z tym
z mniejszym obrotem. Brak miejsc
parkingowych ma bardzo negatywny wpływ na ruch handlowy na deptaku czy Maślanym Rynku. Przykładem takiej powolnej agonii stała się
ulica Piotra Skargi. Likwidacja parkingu doprowadziła do rychłego upadku

wielu sklepów mieszczących się przy
tej ulicy.
Już w 2011 roku na stronie naszemiasto.pl informowano o dramatycznej sytuacji przedsiębiorców
z ulicy Piotra Skargi, którzy w przeciwieństwie do urzędników znali konsekwencje likwidacji miejsc
parkingowych.
Powodem działań urzędników
miało być zwiększenie przepustowości drogi z Rynku do ulicy Tarnowskiej. Czy tak się stało, powinni ocenić kierowcy, którzy jeżdżą tamtędy
codziennie między godziną 14 – 17.
Kwestią czasu jest, kiedy ten sam los
spotka przedsiębiorców z deptaku czy
Maślanego Rynku. Już w chwili obecnej większość sklepów znajdujących
się w okolicy starówki to banki i punkty sieci telekomunikacyjnych.
Piękna ulica Jagiellońska straszy
pustką, minikasynami i pijanymi menelami. Można by powiedzieć, że jest
to wynik procesów wolnorynkowych. Niemniej, skoro nie ma ruchu
i kupców, padają najsłabsze sklepy.
W chwili obecnej przy ul. Jagiellońskiej (deptaku bez ul. Wazów, Wałowej i Szwedzkiej ) jest ok. 50 lokali,
których bezpośrednie wejście znajduje się na parterze, 10 z tych lokali
zajmują banki, 4 sieci telekomunikacyjne, 7 lokali jest pustych / do wynajęcia, 1 lokal użyteczności publicznej, 2 minikasyna. Nie ma ani jednej
restauracji lub pubu bezpośrednio
na ulicy Jagielońskiej.
Z takiego obrazu sytuacji można
wyciągnąć kilka wniosków:
1. Przyczyna czysto kapitalistyczna nie ma klientów, w których celowałyby restauracje i pubu.
2. Wysokość czynszu lokali przy ul. Jagiellońskiej jest nieproporcjonalnie
wysoka do możliwych dochodów
potencjalnych przedsiębiorców.
3. Coraz większe zubożenie społeczności lokalnej.
Miasto powoli przyspiesza tę agonię, utrudniając potencjalnym klientom chociaż zbliżenie się do starówki, odbierając możliwość parkowania.
Jeśli urząd będzie ciągle liczył, że problem z parkowaniem w centrum rozwiąże się sam, to w końcu nie będzie
po co tam parkować.
Widać jednak światełko w tunelu.
Miasto zaczęło działać na rzecz przedsiębiorców z centrum miasta. Plac zabaw na rynku, piaskownice przy ulicy
Jagiellońskiej, latem mają przyciągać
rodziców z dziećmi. Zimą, taką funkcje miało pełnić lodowisko.
Brak miejsc parkingowych jest
tylko jednym z powodów zamierania ruchu handlowego i turystycznego na starówce. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest więcej (np. wysokość
czynszu lokali handlowych), ale właśnie na miejsca parkingowe miasto ma
bezpośredni wpływ.
Już w zeszłym roku naszemiasto.pl
informowało, że w mieście zarejestrowanych samochodów jest już ok.
50 tys. Dlatego konieczne jest zwiększenie ilości miejsc parkingowych
w centrum miasta, jeśli ma ono dalej funkcjonować w obecnej formie
handlowo-usługowo-turystycznej.
ALEKSANDRA PODZIEWSKA

Filmoteka sądecka (10)

Magister Półchłopek

Stefan Półchłopek z żoną Jana Kiepury, Marthą Eggerth, Krynica, 2 IX 1967 r.

Jako bohater filmu dokumentalnego - Magister Półchłopek, w reż. Marka
Piwowskiego (1982)
Krótkometrażowy film dokumentalny pod tym tytułem był wyświetlany m.in. jako dodatek przed
projekcją „Czasu Apokalipsy”
(superprodukcji Francisa Forda
Coppoli) tuż po gorącym okresie
karnawału „Solidarności” w latach 1980–1981. Intrygującym
był fakt, że 8–minutowy obraz
nakręcił Marek Piwowski, twórca głośnych filmów fabularnych
„Rejsu” czy „Przepraszam, czy
tu biją?”. Za bohatera przekazu
obrał sobie Stefana Półchłopka,
postać powszechnie znaną nie tylko w Krynicy Zdroju, długoletniego przewodniczącego tamtejszego
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, czyli burmistrza.
Mniej więcej w tym samym czasie byłem świadkiem następującej
sceny. Podczas odwiedzin u nieodżałowanej pamięci ciotki Marii
Sobolowej w willi „Raj” pod Górą
Parkową, zajrzałem do kościoła parafialnego przy ówczesnej ul. Bieruta (przed wojną noszącej nazwę
Lipowej, a obecnie Piłsudskiego).
Tłumy ludzi, mszę św. odprawiał
osobiście ordynariusz tarnowski
ks. abp Jerzy Ablewicz. Pod koniec zgromadzeni usłyszeli: „Idźcie,
ofiara spełniona, a Półchłopek niech
w te pędy przyjdzie do zakrystii…”

Byli obaj, biskup i magister,
przyjaciółmi od dzieciństwa. Obaj
(hierarcha nieco młodszy) urodzili się i wychowali w Krośnie, kąpali się w nurtach Wisłoka, należeli do tej samej drużyny harcerskiej
i zarazem Sodalicji Mariańskiej.
Stefan wybrał studia prawnicze
na krakowskiej Alma Mater, Jerzy
wstąpił do seminarium w Przemyślu. Przyjaźń przetrwała latami.
Film Piwowskiego nie opowiada barwnej i dramatycznej biografii magistra Półchłopka. Niezorientowany widz nie wie, że starszy pan
w nieodłącznych rogowych okularach, prowadzący wieczorki zapoznawcze na początku sanatoryjnych
turnusów, sypiący dowcipami jak
z rękawa, to czynny uczestnik konspiracji z lat wojny ps. „Magister”,
więzień w Birkenau, Sachsenhausen
i Buchenwaldu, a po wojnie krynicki „minister kultury i turystyki”,
współinicjator tzw. eksperymentu sądeckiego i Festiwalu Kiepurowskiego, który organizował jeszcze nie w Pijalni Głównej (bo jej
nie było!), ale w Starym Domu
Zdrojowym.
W latach sześćdziesiątych zaistniała w Polsce moda na tworzenie
festiwali w uzdrowiskach: w Dusznikach – Chopinowski, w Kudowie

– Moniuszkowski. Krynica miała Kiepurę (odwiedził uzdrowisko
w 1958 r.) i szczęście do takiego organizatora jak Stefan Półchłopek,
który zgodę na organizację imprezy zaklepał w rozmowie z towarzyszem Gomółką podczas pobytu
I sekretarza Komitetu Centralnego
na urlopie w Krynicy. Pierwszy festiwal odbył się w 1967 roku. Przybyła nań żona Kiepury, Marta Eggerth. Była ona jeszcze w żałobie,
w czarnej sukni. Półchłopek spacerował z nią po Krynicy w otoczeniu tłumów, zakwaterował w tym
samym apartamencie w „Patrii”,
w którym przed wojną spędziła
miodowy miesiąc po ślubie z Janem Kiepurą.
Niewykluczone, że pierwotnym
zamiarem Piwowskiego, mistrza
filmowej ironii, było ośmieszenie
głównego bohatera, jakby nie było
lokalnego prominenta w PRL, który – po wycofaniu (przymusowym,
ale to inna historia) się z kariery publicznej – zajął się klasyczną
w dawnym rozumieniu działalnością kulturalno–oświatową w kurorcie, w tym prowadzeniem wieczorków tanecznych w domach
wczasowych w stylu „panie proszą
pana”. Pan Stefan czynił to z sercem
i zaangażowaniem, co nie uchroniło go przed ironiczno–dowcipnym
komentarzem reżysera. Generalnie
wymowa filmu jest jednak ciepła,
oddaje klimat towarzyskiego życia uzdrowiskowego (na obrazach
rozpoznać można m.in. wnętrza
siedziby Funduszu Wczasów Pracowniczych „Eldorado”), traktuje
magistra z empatią.
Swego czasu satyryk Józef Prutkowski, przed wojną współtwórca
„Lwowskiej Fali”, tak oto opisał rolę
Półchłopka w Krynicy:
Czym dygnitarz bez sody,
Czym karp (żydowski) bez wody,
Bez pijalni Krynica,
Czym Violetta (Villas) bez cyca,
KTH bez Juliana (Zawadowskiego),
FWP bez Adama (Lewickiego),
Czym Adam bez węża i Ewy,
Czym szlem bez jednej lewy,
Czym wybrzeże bez Słupska,
A diwa opery bez dupska,
Czym wczasy bez wakacji,
Piwiarnia bez ubikacji,
Bez ozonu powietrze,
Czym perła bez wieprzy,
Czym skorupka za młodu,
Badylarz bez samochodu,
Tym jest Krynica bez Półchłopka,
Kropka.
JERZY LEŚNIAK

X „Magister Półchłopek” (1982),
8 min., reż. Marek Piwowski,
współpraca Krzysztof Wierzbicki,
zdjęcia Piotr Kwiatkowski, dźwięk
Michał Żarnecki, montaż Grażyna
Kociniak, kierownictwo produkcji
Janusz Skałkowski i Wojciech
Szczudło; Wytwórnia Filmów
Dokumentalnych.
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Sportowy najazd
na Krynicę

SPRINTEM

FOT. NOZK.SACZ.PL

Kickboxing od kilku lat wydaje się być
spychany do podziemia i wypierany przez popularną formułę K–1 i najmodniejsze ostatnio MMA. Najbliższe
dni w Krynicy mają temu zaprzeczyć,
bo do uzdrowiska zjechało ponad
700 zawodników na zawody pucharu
świata w kickboxingu. Dzisiaj ważenie
zawodników, a od piątku do soboty
walki w hali lodowiska.

Y KAJAKARSTWO
Kajakarze Maciej Okręglak
i Dominik Janur z Klubu Sportowego „Start” Nowy Sącz zdobyli
zespołowo tytuły wicemistrzów
świata podczas Mistrzostw Świata Juniorów i U–23 rozgrywanych w Brazylii. W kategorii
K–1M x3 srebro obok Macieja
Okręglaka wywalczyli pochodzący ze Szczawnicy Rafał Polaczyk (CWZS „Zawisza” Bydgoszcz) oraz Jakub Brzeziński
(Krościenko nad Dunajcem). Dominik Janur 2. miejsce uzyskał
w kategorii C–1Mx3 wraz z Kacprem Sztubą (AZS AWF Kraków)
REKLAMA
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i Przemysławem Nowakiem
(LKK Drzewica). W trakcie mistrzostw bardzo dobrze zaprezentowała się także para Michał
Wiercioch– Grzegorz Majerczak (Pieniny Szczawnica), która
w kategorii C–1M nie dała rywalom żadnych szans zdobywając złoto.

PIŁKA NOŻNA
Czarna seria Sandecji trwa.
W miniony weekend „biało–
czarni” przegrali u siebie z Bytovią Bytów 1:0 i wylądowali na 14.
miejscu w tabeli. W rundzie wiosennej drużyna z Nowego Sącza

gra wyraźnie poniżej oczekiwań. Na osiem rozegranych spotkań wygrała tylko dwa, z czego jedno (z Widzewem Łódź)
walkowerem. Po porażce z Bytovią do dyspozycji władz klubu oddał się trener Dariusz Wójtowicz. – Jeżeli zarząd uzna,
że moja dotychczasowa praca nie
przyniosła należytych efektów,
to ja tę odpowiedzialność wezmę na siebie. Nie zasłużyliśmy
w spotkaniu z Bytovią na porażkę, ale jest jakiś niefart, jakiś
brak szczęścia. Być może – czasami tak bywa – jest to podyktowane osobą trenera – przekonywał na pomeczowej konferencji
prasowej szkoleniowiec. Władze Sandecji na razie nie podjęły decyzji o jego dalszym losie
w klubie.

To już druga wielka impreza, która gości w Krynicy. Dwa lata temu
pod Górą Parkową juniorzy i kadeci walczyli o medale Mistrzostw
Europy. Za tymi dwoma imprezami
stoi Krzysztof Bulanda – instruktor,
trener menadżer, założyciel klubów
L.U.K.S. Jaspol Krynica i KS Evan.
Jego podopieczni zdobyli już ponad
500 medali w różnych kategoriach
wiekowych i w zawodach różnej
rangi od mistrzostw Polski po mistrzostwa świata.
Bulanda to rodowity kryniczanin. Przygodę ze sportem zaczynał od hokeja w KTH, ale w wieku 16 lat zaczął interesować się
sportami walki. Do jego największych osiągnięć zawodniczych należą wicemistrzostwo Polski w full
contact w kategorii 81 kg w 1995 r.
w Koszalinie oraz 3. miejsce na Mistrzostwach Polski osiem lat później. Od 2003 roku instruktor kick–
boxingu, od 2008 roku instruktor
muay tai. W roku 2005 zostaje instruktorem boksu, a 27 października 2009 roku uzyskuje stopień trenera klasy drugiej tej dyscypliny.
Krzysztof Bulanda posiada 2 dan
w kickboxingu, jest także egzaminatorem na stopnie szkoleniowe
w kickboxingu.
Niedawno jego podopieczni zdobyli sześć medali na MP.
Krążki złote przypadły w udziale

seniorkom Ewie Bulandzie (prywatnie żonie trenera Bulandy)
i Klaudii Cichoń (kat. 60 kg). Dla
Ewy Bulandy jest to piętnasty tytuł Mistrzyni Polski w karierze,
natomiast Klaudia Cichoń stanęła na najwyższym stopniu podium
w zawodach tej rangi już po raz
szósty. Srebrne medale i tytuły
wicemistrzowskie zdobyli: Jolanta
Cichoń, Gabriela Pazgan, Szymon
Niewczas, a brązowy medal wywalczyła Ewa Cichoń. Dobre występy zaowocowały powołaniami
do kadry. Biało–czerwone stroje
założy Ewa Bulanda, Klaudia Cichoń i Jolanta Cichoń.
Ciekawostką jest fakt, że Jolanta
i Klaudia to kuzynki. Od 6 lat trenują kickboxing pod okiem krynickiego trenera. Ostatnio Jolanta Cichoń
przywiozła z Rimini złoty medal
Mistrzostw Świata Juniorów i Kadetów, zaś Klaudia Cichoń – brąz.
– Medale są ważne, ale równie
istotne jest to, że sport może być
trampoliną do poprawy, zmiany
stylu życia, ucieczką od nałogów,
początkiem odpowiedzialnego postępowania – mówi trener Bulanda. Za mocno przesadzone uważa
również opinie o śmierci tradycyjnego kickboxingu. Licencjonowanych kickbokserów jest ponad 30
tys., a około 150 tys. osób dodatkowo uprawia tę dyscyplinę dla przyjemności, formy i tężyzny fizycznej.
– Poza tym Krynica ma niezłą promocję – zauważa na koniec
Krzysztof Bulanda. – Przy okazji
uzdrowisko wymienia się jednym
tchem z takimi miastami jak Rimini, Barcelona, Szeged na Węgrzech.
No bo gdzie w Polsce odbywają się
zawody mistrzostw Europy i Pucharu Świata.
(BOG)

PIŁKA RĘCZNA
Piłkarki Olimpii–Beskid Nowy
Sącz nadal walczą o utrzymanie
się w Superlidze bez konieczności rozgrywania baraży. Ostatnio pokonały SPR Olkusz 37:30
i awansowały na 10 miejsce w tabeli. Decydujące mecze odbędą się jednak 2 i 9 maja. Najpierw
podopieczne trenera Janusza
Szymczyka zmierzą się u siebie
z notowaną o jedną pozycję wyżej w tabeli Piotrcovią Piotrków
Trybunalski. Tydzień później
czeka je wyjazdowe spotkanie
z Aussie Sambor Tczew (11 pozycja w tabeli).

SIATKÓWKA
Siatkarki Polskiego Cukru Muszynianki nie zagrają
w tym roku o tytuł Mistrza Polski. W półfinale Orlen Ligi, w rywalizacji do 3 zwycięstw „mineralne” przegrały z PGE Atomem
Trefl Sopot 3:1. Na osłodę pozostaje im walka o 3 miejsce z drużyną Impelu Wrocław. Pierwsze mecze obu ekip zaplanowano
w długi weekend majowy.
Więcej na dts24.pl

Byłeś świadkiem interesującego zdarzenia?
Masz dobre czy złe informacje, o których powinni
dowiedzieć się wszyscy? Zgłoś nam temat.

REDAKCYJNY DYŻUR
Tel. 18 544 64 41 lub 785 340 411
E–mail: redakcja@dts24.pl
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