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Ryby i wędliny z własnej wędzarni

Rodzice niepełnosprawnych sądeczan po raz kolejny wzięli 
udział w proteście w stolicy. Towarzyszyli im ich podopieczni 
na wózkach inwalidzkich. Niestety, nie zostali wysłuchani ani 
przez prezydenta, ani przez premier. Teraz o swoje będą wal-
czyć w Brukseli  L str. 3
O problemach niepełnosprawnych piszemy także na str. 5

Nie wysłuchali ich w Warszawie, pojadą do BrukseliNie wysłuchali ich w Warszawie, pojadą do Brukseli
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Rada Miasta Wrocławia podjęła 
uchwałę o nadaniu imienia Zbi-
gniewa Rysia skwerowi u zbie-
gu ulic Podwale i Sądowej, w bez-
pośrednim sąsiedztwie siedziby 
Okręgowej Rady Adwokackiej oraz 
sądu. W obu tych miejscach Zbi-
gniew Ryś, wywodzący się ze zna-
nej patriotycznej rodziny z No-
wego Sącza, kurier i oficer ZWZ i 
AK, pracował po wojnie jako ad-
wokat. Uroczyste nadanie nazwy 
skwerowi i odsłonięcie tablicy 

pamiątkowej z notą o patronie na-
stąpi 9 czerwca 2015 r. 

Wrocław jest drugim mia-
stem, które upamiętniło Zbignie-
wa Rysia, dowodzącego brawuro-
wą akcją uwolnienia z sądeckie-
go szpitala słynnego kuriera Pań-
stwa Podziemnego Jana Karskie-
go. We wrześniu ub. roku ciąg pie-
szy wzdłuż rzeki Kamienicy od ul. 
Rzecznej do ul. Tarnowskiej otrzy-
mał nazwę Bulwar rodzeństwa Zbi-
gniewa i Zofii Rysiów. (LEŚ)

Żródło: pogodynka.pl, IMiGW
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WARTO WIEDZIEĆ

I Ty możesz świętym być...
Diecezjalne Centrum Pielgrzymowa-
nia im. Jana Pawła II w Starym Są-
czu realizuje projekt „Tak i ja, tak i 
Ty możesz świętym być” – Starosą-
decka Akademia Świętości. Histo-
ria, kultura i ponadczasowe warto-
ści od czasów Kingi do współczesne-
go przesłania Jana Pawła II.

Uczestnikiem Starosądeckiej Aka-
demii Świętości może zostać każ-
dy uczeń klasy II i III szkoły podsta-
wowej z terenu województwa mało-
polskiego, który wraz ze swoją klasą, 
pod opieką wychowawcy, katechety 
lub księdza przyjedzie na całodzien-
ną wycieczkę do DCP w Starym Są-
czu w maju lub czerwcu. Udział w 

Akademii jest bezpłatny. Jej celem 
jest zapoznanie najmłodszych z bo-
gatym dziedzictwem duchowym i 
materialnym św. Kingi oraz wezwa-
niem do świętości Jana Pawła II: ”Nie 
lękajcie się być świętymi”, wypowie-
dzianym na starosądeckich błoniach 
w czerwcu 1999 roku. Podczas poby-
tu w Starym Sączu uczniowie, wspól-
nie z przewodnikiem, zwiedzą naj-
ważniejsze zabytki Starego Sącza oraz 
poznają jego bogatą historię. 

Grupy zainteresowane udzia-
łem w Akademii mogą kontakto-
wać się z koordynatorem projektu, 
tel. 605 72 72 41. 

WIĘCEJ NA DTS24.PL 

1177...kar nałożono w pierwszym kwartale tego roku na ga-
powiczów. Osób, które przyłapano na jeździe autobu-
sami MPK w Nowym Sączu bez ważnego biletu, jest 30 

procent więcej niż rok temu w tym samym czasie. Ten wynik związany jest 
m.in. z większą liczbą osób zajmujących się kontrolą. Dodatkowe cztery są 
zatrudniane na umowę zlecenie. Osobnym problemem jest jednak windy-
kacja. Pieniądze, z zapłatą których zwlekają gapowicze, sięgają setek tysię-
cy złotych. - Na dzień 31 marca zadłużenie z tytułu nałożonych opłat do-
datkowych wynosi 639 180 zł. W stosunku do wszystkich spraw prowa-
dzona jest ciągła windykacja - informuje Lucyna Wygoda, kierownik Wy-
działu Organizacyjnego w sądeckim MPK.  - Zgodnie z zawartą umową 
firma windykacyjna pobiera wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 28 
procent faktycznie wyegzekwowanej należności. Spółka z tytułu tej win-
dykacji nie ponosi kosztów. Skuteczność firmy windykacyjnej szacuje się 
na około 10 procent przesyłanych do windykacji spraw – dodaje.  (AD)

Skwer Rysia we Wrocławiu
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Zbigniew Ryś z siostrą Stanislawą (po wojnie)

Biblioteki ogłaszają 
abolicję 

Kultura niejedno ma imię - pod ta-

kim hasłem Sądecka Bibliotek Pu-

bliczna organizuje cykl spotkań, 

warsztatów i wieczorków poetyckich 

w ramach XII Sądeckiego Tygodnia 

Bibliotek, które potrwają od 8-15 

maja. W tych dniach SBP i wszyst-

kie podległe jej filie ogłaszają abolicję 

– nie będą pobierać opłat od dłuż-

ników, niezależnie od ilości i okre-

su przetrzymania książek. W progra-

mie Tygodnia Bibliotek przewidzia-

no m.in.: panel dyskusyjny na temat 

kultury w Nowym Sączu, mono-

dram w wykonaniu Janusza Michali-

ka „Dekompozycja”, wernisaż wysta-

wy prac członków TPSP w Nowym 

Sączu czy wieczór z... operą. 

Szczegółowy program na dts24.pl 

Chcesz wiedzieć: co, gdzie, kiedy, 

dzieje się na Sądecczyźnie – wejdź 

w zakładkę 

NA AFISZU
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TEKST PROMOCYJNY

Od ponad miesiąca rozmawiamy w 

tym miejscu o tym, jaki powinien być 

Państwa wymarzony dom. Oczywi-

ście każda nowoczesna pani domu 

i każdy postępowy gospodarz jed-

nym głosem zakrzykną: powinien 

być perełką architektury, ideałem 

funkcjonalności, powinien być wzo-

rem oszczędności, a przy okazji musi 

być ciepły, przytulny, tonąć w zieleni 

ogrodu i powinien spełniać jeszcze 

kilka innych naszych wyobrażeń o 

naszym idealnym miejscu na Ziemi. 

Cudownie! W tej powodzi przymiot-

ników opisujących nasz dom, braku-

je jeszcze tylko, byśmy powiedzieli o 

nim, że powinien być mądry. Żarty! 

Dom przecież nie może być mądry, 

ale może być inteligentny. I nasz ide-

alny dom jest taki właśnie!

No dobrze, ale co to jest inteligent-

ny dom? Mówiąc najprościej, inteli-

gentny dom to budynek, w którym 

wszystkie procesy niezbędne do 

jego prawidłowego i ekonomiczne-

go funkcjonowania - grzanie, chło-

dzenie, wentylacja, produkcja ciepłej 

wody - są monitorowane i zarządza-

ne przez jeden procesor i współpra-

cują ze sobą. Mówiąc bardziej obra-

zowo zamiast trzymać w ręku kilka 

pilotów do obsługi wielu urządzeń, 

mamy jeden pilot, którym zarządza-

my całym budynkiem. A budynek re-

wanżuje się nam tak, jak potrafi naj-

lepiej. Inteligentny budynek po pro-

stu sam bilansuje się energetycz-

nie i oszczędza zgromadzoną ener-

gię. System czujników monitoruje 

wszystkie procesy i wybiera najbar-

dziej ekonomiczne rozwiązanie w 

danej chwili. Skomplikowane? Tylko 

z pozoru. Nawet bardzo przeciętny 

domorosły „inżynier” szybko może 

poznać tajniki tego systemu. Poza 

tym, system m.in. dlatego nazywa-

ny jest inteligentnym, aby samemu 

sobie radzić w czasie, kiedy gospo-

darz przeznacza swój czas na dużo 

przyjemniejsze zajęcia niż bieganie 

do kotłowni, noszenie węgla wia-

drami, wynoszenie popiołu, albo 

choćby tylko nerwowe kontrolowa-

nie temperatury w całym domu, po-

legające na nieustającym bieganiu 

po rozległym metrażu i zerkanie na 

rozlokowane tam termometry. Wła-

ściciel inteligentnego domu (zamiast 

stresować się, że u dzieci w poko-

ju jest za gorąco, a u ukochanej te-

ściowej akurat za zimno), no więc 

nasz nowoczesny gospodarz w wol-

nym od trosk czasie delektuje się 

zdobyczami współczesnej techniki, 

które pomagają mu zapomnieć, że 

temperatury w domu w ogóle należy 

pilnować. Poza tym nasz szczęśliwy 

gospodarz wydaje w tym czasie pie-

niądze zaoszczędzone na eksploata-

cji inteligentnego domu.

Na czym polega oszczędzanie ener-

gii w naszym przypadku? Efektyw-

ne oszczędzanie w budynku pole-

ga na ciągłej kontroli zużycia ener-

gii. Nie martwmy się jednak, zuży-

cie się samo kontroluje! Oszczędza-

nie polega na wykorzystywaniu tyl-

ko takiej ilości energii, jaka jest po-

trzebna do utrzymania ekonomicz-

nych i jednocześnie komfortowych 

parametrów. Obrazowo polega to 

na tym, że należy wyłączyć grzanie w 

pokoju, który jest właśnie wietrzony. 

Zamiast włączać klimatyzację moż-

na opuścić rolety o 30 procent chro-

niąc pomieszczenie przed przegrza-

niem i nie zabierając mu jednocze-

śnie niezbędnego światła. Jeżeli pa-

limy w kominku, to system wyłączy 

ogrzewanie w pomieszczeniach, do 

których dociera ciepłe powietrze. 

Zamiast podgrzewać zimną wodę w 

zmywarce lub pralce należy do tych 

urządzeń dostarczyć wodę ogrza-

ną już przez słońce - którą mamy za 

darmo. Takich przykładów jest wiele, 

różnią się jedynie co do funkcji, na-

tomiast mają wspólny cel - oszczę-

dzają energię.

Wyobraźmy sobie teraz system 

ogrzewania, który dostarcza do każ-

dego pomieszczenia w domu do-

kładnie tyle ciepła, ile jest potrzeb-

ne do utrzymania w tym pomiesz-

czeniu żądanej temperatury z do-

kładnością do 0,2 stopnia Celsju-

sza. Wyobraźmy sobie system, któ-

ry będzie ogrzewał tylko te pomiesz-

czenia, jakie będą tego wymagały i 

połączymy go z inteligentnym oraz 

ekonomicznym systemem produ-

kującym ciepło. Wówczas oszczęd-

ności w eksploatacji takiego układu 

będą na poziomie 50-70 procent w 

stosunku do tradycyjnych rozwią-

zań. Proponowane przez nas roz-

wiązania będą również bardziej od-

porne na wszelkie wzrosty ceny pa-

liw i energii.

Jeżeli w całym budynku będziemy 

utrzymywali jednakową i stałą tem-

peraturę w dzień i w nocy, to wyklu-

czymy wtedy straty na przegrodach 

wewnętrznych i migracje ciepła we-

wnątrz budynku. Efektem takiego 

działania będzie bardzo duży kom-

fort bytowania, ponieważ nigdzie nie 

będziemy odczuwali różnicy tempe-

ratur, a organizm przyzwyczajony do 

stałej temperatury, nie będzie od-

czuwał ani chłodu, ani przegrzania. 

Wszystkie te działania maja na celu 

optymalizację wydatku energetycz-

nego, a co za tym idzie efektywne 

gospodarowanie energią.

Czy to wszystko? Wydawałoby się, 

że powiedzieliśmy tu sobie już wiele. 

Ale za tydzień zapraszamy na deser.

Dlaczego Twój dom powinien być inteligentny (5)

Jeszcze nie wymyślono nic lepszego

• Doradzimy 

• obliczymy 

• wykonamy

Napisz: 
universalbud.aw@gmail.com

 Zadzwoń: 18 352 02 40 

oraz 530 433 198

Dłuższe wakacje - większy 
zarobek dla uzdrowisk
GOSPODARKA. Sądeckie kurorty po-
pierają pomysł ruchomych waka-
cji. Miejscowości uzdrowiskowe i tu-
rystyczne zrzeszone w Związku Miast 
Polskich zaapelowały do ministrów 
Edukacji Narodowej oraz Sportu i Tu-
rystyki o wydłużenie wakacyjnego 
wypoczynku lub wprowadzenie ru-
chomego systemu, tak jak to jest w 
przypadku ferii zimowych. W imieniu 
Związku dokument podpisali prezy-
denci Kołobrzegu Janusz Gromek oraz 
Sopotu Jacek Karnowski.

W apelu, który trafił do minister 
Edukacji Narodowej Joanny Kluzik–
Rostkowskiej oraz ministra Sportu 
i Turystyki Andrzeja Biernata po-
jawiły się dwie propozycje do roz-
ważenia. Pierwsza to rozpoczęcie 
wakacji tydzień wcześniej, czyli w 
przedostatni piątek czerwca, dru-
ga to ruchomy letni wypoczynek na 
wzór ferii zimowych od 15 czerwca 
do 7 września.

– To bardzo dobry pomysł, bo 
zapewne wpłynęłoby to na rozwój 
turystyki w naszym kraju. Dzięki 
ruchomym wakacjom większość 
uczniów i ich rodziców zapew-
ne skorzystałoby z oferty polskich 
uzdrowisk i miejscowości tury-
stycznych – uważa burmistrz Mu-
szyny Jan Golba. – Te miejscowości 
będą mogły przyjąć większą gru-
pę turystów.

Jak dodaje burmistrz są też inne 
wymierne korzyści – wydłuża się 
wtedy okres zatrudnienia pracow-
nika sezonowego i obniżają się ceny 
usług.

Burmistrz Krynicy Zdroju Da-
riusz Reśko również popiera pro-
pozycję. Jego zdaniem takie roz-
wiązanie wpłynęłoby korzystnie na 
rozwój turystyki w regionie, szcze-
gólnie skorzystałaby na tym branża 
hotelowa. W Krynicy jest prawie 13 
tysięcy miejsc noclegowych, z cze-
go 11 tysięcy to obiekty komercyjne.

– Zastosowanie ruchomych ferii 
zimowych sprawdziło się w prak-
tyce – mówi. – Dłuższy sezon zimo-
wy sprawił, że gospodarka miasta 
jeszcze bardziej dynamicznie się 
rozwija. To korzyści dla wszystkich 
branż turystycznych, szczególnie 
dla oferujących noclegi. Jedynym 
mankamentem mogłyby być różni-
ce pogodowe. W górach ten okres 
letni jest krótszy niż w miejscowo-
ściach nizinnych. Mimo to uwa-
żam, że pomysł jest wart przete-
stowania. 

Propozycje zmian analizują re-
sorty. Już wiadomo, że najwięk-
szym problemem byłoby zapewnie-
nie dzieciom opieki w trakcie dłuż-
szego letniego wypoczynku.  
 (MCH)
Więcej na ten temat przeczytasz na 
dts24.pl

Nie wysłuchali ich w Warszawie, 
pojadą do Brukseli
WAŻNY TEMAT. Rodzice 
niepełnosprawnych są-
deczan po raz kolejny 
wzięli udział w pro-
teście w Warsza-
wie. Towarzyszy-
li im ich podopiecz-
ni na wózkach inwa-
lidzkich. Pikietowa-
ło łącznie pół tysią-
ca osób z całego kra-
ju, które chcą wymóc 
na rządzie dotrzymanie 
obietnic sprzed roku i walczyć 
o większe pieniądze dla opieku-
jących się niepełnosprawnymi. 
Rozmawiamy z IWONĄ HARTWICH, 
prezesem Stowarzyszenia "Mam 
Przyszłość". 

- To nie była pierwsza manife-
stacja, ale i tym razem nie uda-
ło się przybliżyć do celów, jakie 
sobie obraliście....

Nie zostaliśmy przyjęci przez 
prezydenta Bronisława Komo-
rowskiego. Nawet nie mieliśmy 
komu dać naszej petycji. Tak 
samo nie zostaliśmy przyjęci 
przez panią premier i marszał-
ka. Jedynie udało się nam zło-
żyć petycję w Kancelarii Pre-
miera na biurze podawczym.

- Wyjazd z protestem 
do Brukseli będzie 

waszym kolej-
nym krokiem?

Tak. Chce-
my z tym pro-
testem wyje-
chać do Bruk-
seli. Będziemy 

prosić o po-
moc, bo jedy-

ną barierą, która 
nam to uniemożli-

wi, są pieniądze. Chce-
my zostać tam dłużej i pokazać 
w Unii Europejskiej, jakie pro-
blemy w Polsce mają osoby nie-
pełnosprawne i ich rodziny.
- Ma Pani niepełnosprawnego 
syna, z jakimi problemami musi 
się Pani co dzień mierzyć?  

Mój syn skończył edukację w 
liceum i w tym momencie nie 
ma żadnej placówki specjali-
stycznej, nie ma miejsca, gdzie 
mógłby przebywać z rówieśni-
kami. To my, rodzice, musi-
my organizować dzieciom czas, 
czyli niejako my prowadzimy 
taką specjalistyczną placów-
kę.  Oprócz tego, że oczywiście 
dzieci muszą być rehabilitowa-
ne, to taka osoba musi wyjść do 

kina, na terapię, spacer czy ba-
sen. Na to wszystko potrzebne 
są pieniądze, tymczasem osoba 
niepełnosprawna dostaje od 9 
lat 153 złote zasiłku pielęgnacyj-
nego. Rodzice dziecka ze znacz-
nym stopniem niepełnospraw-
ności pracują z nim 24 godziny 
na dobę. Bez wytchnienia. [...]
–Jakie widzicie szanse w wyjeź-
dzie do Brukseli?

- Chcemy zorganizować tam 
konferencję prasową. Mamy 
wytypowanych rodziców, któ-
rzy mówią biegle po angielsku i 
francusku. Pojedziemy z prze-
tłumaczoną petycją i opisem sy-
tuacji, jaka istnieje w Polsce. Bę-
dziemy chcieli zainteresować 
Parlament Europejski i poka-
zać, że nie może być tak, że po-
moc osobom niepełnosprawnym 
należy tylko do wewnętrznych 
kompetencji państwa. Bo tak 
dzisiaj jest. A przecież to pań-
stwa UE stwarzają system, który 
ma nam pomagać. Mamy prze-
cież podpisane różne konwen-
cje, ale co z tego, skoro to nie 
jest wdrażane.

ROZMAWIAŁA KRYSTYNA PASEK
CAŁY WYWIAD PRZECZYTASZ NA 

DTS24.PL 
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DREWNO OPAŁOWE – KOMINKO-
WE – sprzedam tel. 506 655 015

J.FRANCUSKI – lekcje, korepety-
cje. 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.

PRZEDSTAWICIEL FINANSOWY - 
praca dodatkowa dla każdego! 
Atrakcyjne wynagrodzenie, ela-
styczny czas pracy cv: praca.
reg1@eurocent.pl

POŻYCZKI GOTÓWKOWE Z PEŁNĄ 
OBSŁUGĄ W DOMU, szybka decy-
zja, pożyczki dla każdego euro-
cent: 663-225-225

POSZUKUJENY pracowników do 
sprzątania powierzchni sklepo-
wej w Limanowej. Stawka 6 zł 

netto/h, doświadczenie mile wi-
dziane. Kontakt 601-270-030.

Ale pożyczka nawet w 24 godzi-
ny. Tel. 602 328 661

Ale szybka gotówka do 25.000 
zł!!! Sprawdź. Tel. 602 328 661

Ale szybka i elastyczna pożyczka 
do 25000 zł. Tel. 602 328 661

Atrakcyjna pożyczka do 25000 zł 
na dowolny cel. Tel. 602 328 661

Atrakcyjna pożyczka minimum 
formalności  Tel. 602 328 661

OGŁOSZENIA DROBNE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO

INNOWACYJNA
GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Projekt 
„Przeciwdzia anie wykluczeniu 

cyfrowemu mieszka ców 
Gminy Kamionka Wielka”

G ównym celem projektu jest przeciwdzia anie zjawisku 
wykluczenia cyfrowego mieszka ców Gminy Kamionka 
Wielka poprzez przekazanie sprz tu komputerowego 
dla 140 gospodarstw domowych oraz zapewnienie 
bezp atnego dost pu do internetu.

www.wykluczeniekamionka.pl
Projekt jest realizowany do 30 wrze nia 2015 r.

Warto  projektu: 1 322 080,00 PLN
Udzia  Unii Europejskiej: 1 123 768,00 PLN

Projekt jest wspó  nansowany przez Uni  Europejsk , ze rodków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka, O  priorytetowa VIII Spo ecze stwo informacyjne 
– zwi kszenie innowacyjno ci gospodarki, 

Dzia anie 8.3 Przeciwdzia anie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion.

„Dotacje na innowacje”
„Inwestujemy w Wasz  przysz o ”

Dramatyczny apel 
pracowników ZUS
KONTROWERSJE. Pracownicy są-
deckiego oddziału Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych mają dość 
systemu, który sprawia, że muszą 
pracować więcej, ale mniej efek-
tywnie i ze szkodą dla klienta. Pi-
smo w tej sprawie związkow-
cy NSZZ Solidarność w ZUS wy-
słali między innymi do wszystkich 
posłów z Okręgu nr 14 i premier 
Ewy Kopacz. Parlamentarzyści już 
przygotowali interpelację. 

– Ten dramatyczny apel to 
wołanie o zainteresowanie się 
sprawą Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych i przywrócenie 
normalnej atmosfery w pracy – 
mówi posłanka PiS Barbara Bar-
tuś. – Pracownicy dopominają 
się podwyżek, których nie było 
od lat przy ciągle zwiększają-
cej się ilości pracy, którą zle-
ca rząd. To naturalne działanie 
związków zawodowych, które 
w sytuacji zagrożenia pracow-
nika zawsze walczą o jego pra-
wa. Najważniejsza jednak kwe-
stia dotyczy tego, jak był i jest 
zarządzany ZUS. Jego serwe-
ry zawierają jedną z najwięk-
szych baz danych. Zarządzanie 
tym systemem jest co najmniej 
dziwne. Mnoży się liczba apli-
kacji, a każdą nowość wprowa-
dza inna firma.

Protestują nie tylko pracow-
nicy sądeckiego ZUS. Akcja ma 
charakter ogólnopolski. Pra-
cownicy ZUS w trosce nie tyl-
ko o swój los, ale i los każdego 
z ubezpieczonych wystosowa-
li więc apel do premier Kopacz. 

Mają dość prowadzonych zmian 
organizacyjnych. Wielu z nich 
pracuje za najniższe pensje, 
wielu straciło też pracę. – Jed-
nocześnie przy dużej redukcji 
etatów na zakład nałożone zo-
stały nowe obowiązki – wyja-
śnia Marzena Biel, wiceprze-
wodnicząca Związku Zawodo-
wego ZUS. – W efekcie pracow-
nicy zostali obciążeni nadmia-
rem nowych obowiązków. Do-
datkowe czynniki to zła orga-
nizacja pracy, nieprzemyśla-
ne zmiany organizacyjne, nie-
kompatybilne systemy infor-
matyczne. Pracownik zajmują-
cy się daną sprawę musi ją ob-
służyć w kilku systemach, co 
wydłuża okres jej załatwienia. 
Wprowadzono ranking oddzia-
łów na zasadzie wyścigu szczu-
rów. Pracownicy, zamiast zaj-
mować się meteorytyką, dużo 
czasu tracą na dane statystycz-
ne do tych rankingów. I tak 
można by wymieniać bez koń-
ca. Najgorsze, że tracą na tym 
petenci.

Jak wyjaśnia Marzena Biel na 
sali obsługi klienta jednym z 
kryteriów jest czas, w jakim 
petent zostanie obsłużony. Im 
krótszy tym lepszy. A to nie 
wpływa korzystnie na jakość 
obsługi.

Poseł Barbara Bartuś jako 
członek komisji Polityki Spo-
łecznej obiecała, że postara się 
zwołać dodatkowe posiedze-
nie komisji. Twierdzi, że spra-
wa jest na tyle dramatyczna, 
że będzie też wnioskować do 

przewodniczącego PiS, aby za-
jąć się tematem na najbliższym 
posiedzeniu Sejmu. – Jako były 
pracownik ZUS wiedziałam, co 
się tam dzieje i nieraz interwe-
niowałam. Jak się okazuje, było 
to mało skuteczne. My jako par-
lamentarzyści na pewno nie zo-
stawimy tego tematu w szu-
fladzie.

Posłowie przygotowali inter-
pelację, którą złożyli na ręce 
premier Ewy Kopacz. 

– Domagamy się natychmia-
stowych działań w celu uspraw-
nienia obsługi klientów ZUS – 
mówi poseł PiS Wiesław Janczyk. 
– To ogromny pracodawca, bo 
zatrudnia około 48 tysięcy pra-
cowników. Dziś to oni podnoszą 
larum, że liczba nałożonych na 
nich zadań jest drastyczna. Żą-
damy wprowadzenia standar-
dów w obsłudze klienta.  Doma-
gamy się też w tym piśmie, aby 
wreszcie wdrożono system in-
formatyczny. To odpowiedzial-
na praca, dlatego pracownicy 
muszą być do niej odpowiednio 
przygotowani.

Pracownicy ZUS na razie nie 
mają żadnych informacji jakoby 
działania posłów , którzy zain-
teresowali się ich sprawą, przy-
niosły oczekiwane rezultaty. - 
Rozmowy między pracodaw-
cą a związkowcami cały czas 
trwają. Takie sprawy załatwia-
my wewnątrz zakładu pracy – 
mówi  nam Anna Mieczkowska, 
rzecznik Oddziału ZUS w No-
wym Sączu.  

(HUGO) 

Zanim zacznie 
się rozprawa
23 porady prawne udzieliła w IX 
Dzień Bezpłatnych Porad Prawnych 
adwokat Agnieszka Błażowska. W 
Nowym Sączu akcja odbyła się, z 
jej inicjatywy, po raz pierwszy. 
Na jednodniowej pomocy adwo-
kat nie zamierza poprzestać. Po-
rad prawnych chce udzielać Czy-
telnikom „Dobrego Tygodnika Są-
deckiego” i dts24.pl.

Często osoby, które potrzebu-
ją pomocy prawnej, nie wiedzą, 
że już przed wszczęciem spra-
wy, można zwrócić się do sądu 
z wnioskiem o przyznanie peł-
nomocnika z urzędu. I to mię-
dzy innymi uświadamiała zain-
teresowanym Błażowska. 

***
- W sprawach cywilnych 

kwestie przyznania adwokata 
z urzędu reguluje art. 117 i n. 
Kodeksu postępowania cywil-
nego – wyjaśnia teraz wszyst-
kim Czytelnikom adwokat. - Na 
każdym etapie postępowania - 
w tym jeszcze przed wytocze-
niem sprawy - można złożyć 
wniosek o ustanowienie ad-
wokata lub radcy prawnego z 
urzędu. Wniosek o ustanowie-
nie adwokata składa się wraz 
z wnioskiem o zwolnienie od 
kosztów sądowych lub też sa-
modzielnie. Należy pamiętać, 
iż do takiego wniosku załą-
cza się oświadczenie, obejmu-
jące szczegółowe dane o swo-
im stanie rodzinnym, mająt-
ku, dochodach i źródłach utrzy-
mania (takie oświadczenie do-
stępne jest w budynku sądu lub 

też można je pobrać ze stron in-
ternetowych np. Ministerstwa 
Sprawiedliwości www.ms.gov.
pl). Złożenie wniosku nie pod-
lega żadnej opłacie, a jeżeli 
wniosek zawiera braki - wów-
czas sąd wzywa do ich uzupeł-
nienia w terminie siedmiu dni. 
Jeżeli chcemy wytoczyć sprawę 
w innym sądzie niż nasze miej-
sce zamieszkania, nie musimy 
do tego sądu jechać, wystar-
czy, iż taki wniosek złożymy 
w sądzie, w okręgu, w którym 
mieszkamy, a sąd niezwłocz-
nie wniosek ten przesyła są-
dowi właściwemu. Wniosek o 
ustanowienie adwokata z urzę-
du zostanie uwzględniony, je-
żeli udział adwokata sąd uzna 
za potrzebny. Wyznaczony ad-
wokat przygotuje profesjonal-
nie pozew i będzie Państwa re-
prezentował do prawomocne-
go zakończenia postępowania.

***
Podczas Dnia Bezpłatnych Po-

rad Prawnych często pojawia-
ło się również pytanie o moż-
liwość odrzucenia spadku. Jak 
to zrobić? Odpowiedź znaj-
dą Państwo na dts24.pl. A już 
dziś Czytelnicy DTS mogą 
zwracać się z kolejnymi wątpli-
wościami do adwokat Agnieszki 
Błażowskiej, zadając pyta-
nia pod adresem e-mailowym: 
poradyprawne.dts@abkan-
celaria.com. Porady będziemy 
publikować na łamach gaze-
ty i naszej strony internetowej. 
 (G)

w

PORADNIK ADWOKATA

REKLAMA
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LUDZKIE SPRAWY. - Internet jest oknem 
na świat, ale nam trudniej go otworzyć. 
Dostępność stron www dla osób niewi-
domych jest, jak pokazał nasz minitest, co 
najmniej mierna. To, co z punktu widzenia 
osoby widzącej powinno nam pomóc, w 
rzeczywistości... szkodzi – ocenia Florian 
Wszołek z Gorlic, który, jako osoba niewi-
doma, sprawdził dla nas większość ser-
wisów administracji publicznej w regionie.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Mi-
nistrów do 30 maja serwisy admini-
stracji publicznej powinny być dosto-
sowane do potrzeb niepełnosprawnych 
obywateli. Jak wynika z Raportu Do-
stępności 2015 obecnie 12,8 proc. stron 
www instytucji publicznych spełnia 
minimalne wymagania dostępności. - 
To zdecydowana poprawa w porów-
naniu z 2013 rokiem, kiedy było to 1,7 
procent – informuje Ministerstwo Ad-
ministracji i Cyfryzacji. MAC nie dys-
ponuje danymi, obrazującymi, jak sy-
tuacja wygląda w powiecie nowosą-
deckim. Jednak fakt, że jeszcze ponad 
miesiąc temu nie wszyscy włodarze 
gmin mieli świadomość tego obowiąz-
ku, nie napawa optymizmem. 

Nałożone głosy 
- Kiedy problem został poruszo-

ny na Konwencie Wójtów i Burmi-
strzów, niektórzy dopiero się dowie-
dzieli o tym rozporządzeniu – mówił 
nam wówczas Dariusz Reśko, bur-
mistrz Krynicy Zdroju, dodając, że on 
podjął decyzję o zmianie strony i dosto-
sowaniu jej do potrzeb szczególnie osób 

niewidzących i niedowidzących wcze-
śniej. - Jesteśmy uzdrowiskiem, więc 
tym bardziej musimy wychodzić na-
przeciw osobom niepełnosprawnym – 
dodał.  Przebudowa strony kosztowa-
ła uzdrowisko ok. 15 tys. zł.

Wchodząc na www.krynica-zdroj.pl 
słyszymy lektora, który wita użyt-
kownika i naprowadza na kon-
kretne okna. Jest również możli-
wość zmiany czcionki i koloru dla 
osób słabowidzących. Z perspek-
tywy osoby widzącej wygląda na 
to, że strona jest dostosowana do 
potrzeb niewidomych. 

- Nic bardziej mylnego. Spo-
śród stron urzędów sądeckich 
gmin, ze strony Krynicy i Mu-
szyny w ogóle nie jestem w stanie 
skorzystać – mówi Florian Wszo-
łek, którego poprosiliśmy o ocenę 
serwisów. - Głos, który słychać, 
wchodząc na stronę, zakłóca głos 
programu udźwiękawiającego, z 
którego korzystają osoby niewi-
dzące. Możliwość zmiany czcion-
ki i koloru na stronie Krynicy jest 
oczywiście słuszna, tylko żeby to 
zrobić, musiałbym... widzieć.

Czekając na fundusze
Wszołkowi ciężko było również 

poruszać się po stronie Starostwa 
Powiatowego w Nowym Sączu. 
Lista łączy, czyli linków, które 
odczytuje program, nie pokry-
wała się z wyświetlanym tekstem. 
Spośród przeglądanych przez nie-
go stron, najbardziej przystępne 

dla niego były www Nowego i 
Starego Sącza. 

- O ile teksty są dla mnie do-
stępne, tak już zdjęcia czy filmiki 
nie. Otrzymuję tylko informację, że 
znajdują się grafiki, ale żadne nie 
są opisane. Nie wiem więc, czego 
dotyczą – dodaje Florian Wszołek.

Ka ż d ą  i n f o r m a c j ę  n a 
www.nowysacz.pl osoba niedowi-
dząca może odsłuchać, uruchamiając 
funkcję lektora. Ponadto – jak infor-
muje nas Krzysztof Witowski z biu-
ra prasowego UM w Nowym Sączu – 
planowane jest udostępnienie narzę-
dzia zmieniającego kontrast i wielkość 
czcionki, tak aby osoby mające słabszy 
wzrok mogły łatwiej wyszukać treści 
do odsłuchania. Obecnie można zmie-
niać wielkość czcionki przy pomo-
cy podstawowych narzędzi umiesz-
czonych w każdej przeglądarce in-
ternetowej. - Do nowej wizualizacji 
strony miasta zostanie dodana do-
datkowa ikona, która będzie wprost 
odsyłać do możliwości wyboru róż-
nego rozmiaru czcionek – zapowia-
da Witowski. 

Starostwo Powiatowe wprowadze-
nie zmian na stronie www warunkuje 
otrzymaniem dofinansowania z MAC. 
Podobnie jak gminy Podegrodzie, Ry-
tro i Piwniczna-Zdrój złożyło wnio-
sek o przyznanie funduszy na ten cel. 

- Jeszcze nie otrzymaliśmy odpo-
wiedzi, ale z dnia na dzień się jej spo-
dziewamy. Wnioskowaliśmy o oko-
ło 9 tysięcy złotych. Jeśli tylko Mi-
nisterstwo przyzna nam fundusze, 

natychmiast możemy wyłonić firmę, 
która wykona zadanie. Już mamy za-
pytania ofertowe. Myślę, że uda się to 
zrobić przed 30 maja – mówi Włady-
sław Wnętrzak, wójt Rytra.

Milionowe przedsięwzięcie 
Kilka tysięcy złotych to suma, któ-

ra nie zadowala Muszyny. Tam bo-
wiem władze noszą się z zamiarem 
całkowitej przebudowy strony. - A to 
koszt nawet dwóch milionów złotych 
– informuje Iwona Wachna, kierow-
nik Referatu Promocji w UMiGU, uza-
sadniając, dlaczego gmina nie wnio-
skowała o dofinansowanie z Minister-
stwa. - Szukamy w tej chwili źródeł fi-
nansowania z programów unijnych. 
Chcemy zmienić stronę komplekso-
wo: uruchomić aplikację „mobilne 
miasto”, mieć na tyle mocne serwe-
ry, by rozwijać naszą telewizję. Wów-
czas też dostosujemy ją do potrzeb 

osób niepełnosprawnych. Doraźnie, 
przed 30 maja, tego nie zrobimy – 
mówi otwarcie Iwona Wachna. 

Burmistrz Krynicy Zdroju był nie-
co zaskoczony uwagami Floriana 
Wszołka, jednak odniósł się do nich ze 
zrozumieniem. - Zmienialiśmy stro-
nę między innymi ze względu na jej 
dostępność dla osób niepełnospraw-
nych. Jeśli nadal mają problem z jej 
użytkowaniem, po prostu musimy to 
dopracować – mówi Dariusz Reśko, 
dziękując za wskazówki. 

Florian Wszołek, przeglądając stro-
ny urzędowe, zwraca uwagę na jeszcze 
jeden aspekt. Zmiana www to jedno. 
- Drugie, to utrzymanie ich tak, aby 
każde nowe pojawiające się w niej 
treści, były dostosowane do potrzeb 
osób niepełnosprawnych... 
 KATARZYNA GAJDOSZ
KIEDY SERWIS WYMAGA PRZEBUDOWY? 
SPRAWDŹ NA DTS24.PL 
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Niewidomy ocenia strony naszych urzędów  

Florian Wszołek: - Dostępność stron www dla osób niewidomych jest co najmniej mierna.

Maciejowi Mróz, Alicji Mróz
i Ich Rodzinie

wyrazy g bokiego wspó czucia
z powodu mierci
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Ucząc się, rozwijamy umysł
- Na ile prawdziwe jest stwierdzenie, że 
im więcej się uczymy, tym łatwiej się 
uczymy? 

- Podczas nauki powstają nowe 
połączenia między komórkami ner-
wowymi. Tworzą się nowe neurony i 
poprawia się tym samym sprawność 
naszego mózgu. Według naukowców 
ilość nowych połączeń odpowiada 
za zapamiętywanie, przypomina-
nie informacji oraz nastrój. Nieuży-
wane neurony zanikają bezpowrot-
nie. Dzieciństwo to okres, w którym 
powstaje fizyczna struktura mózgu, 
dlatego ten okres jest szczególnie 
ważny dla rozwoju mózgu oraz jego 
kondycji w późniejszych latach. Im 
intensywniej używamy nasz mózg, 
tym bardziej pobudzamy go do roz-
woju, nabieramy apetytu na wie-
dzę, stajemy się bardziej kreatyw-
ni. Dzięki nauce doskonalimy sieci 
połączeń między neuronami, co w 
późniejszym okresie naszego życia 
zwiększa efektywność myśli, wy-
kształca myślenie logiczne i anali-
tyczne, poszerza pojmowanie świa-
ta i pozwala nabyć nowe umiejętno-
ści. Uczenie się to proces współtwo-
rzenia struktury mózgu.
- Można się nauczyć… uczyć? 

- Pomimo tego, że wykorzy-
stujemy jedynie 5% możliwości 
naszego mózgu, jesteśmy w sta-
nie nauczyć się wszystkiego, czego 
chcemy. Dobrym przykładem jest 
Przemysław Wojakowski, pionier 
technik zapamiętywania w Polsce, 
którego trzynastoletni syn zapamię-
tał 200 rzutów kostką do gry. Dla 
osoby biegle posługującej się mne-
motechnikami wyczyn 17-letnie-
go Macieja Demianowicza, który 

zapamiętał ponad sto 3-cyfrowych 
liczb w 119 sekund, jest też możliwy 
do osiągnięcia. Te nazwiska to nie 
przypadek, gdyż to właśnie Polacy 
przodują w posługiwaniu się techni-
kami zapamiętywania. Każdy może 
zostać mistrzem w zapamiętywaniu 
i nauczyć się szybko przyswajać wie-
dzę. Tak samo każdy z nas ma swój 
dominujący typ inteligencji, który 
warto poznać i rozwijać. 
- Jakie ćwiczenia polecałaby Pani, by 
nasi młodzi czytelnicy ćwiczyli pamięć i 
koncentrację? Co radziłaby Pani naszym 
juniorom, którzy chcą uczyć się szybciej 
i skuteczniej?

- Każde ćwiczenie, zabawa lub 
gra, które ćwiczą wyobraźnię, 
pamięć i koncentrację są wska-
zane. Szczególnie polecam gry 
w szachy, scrabble, a nawet gry 
typu Chińczyk czy Master Mind, 
sprawdzone od dziesiątków lat. 
Gry komputerowe również mogą 

ćwiczyć koncentrację oraz re-
fleks, jednak jak wykazują bada-
nia naukowe, mogą również uza-
leżniać oraz powodować trudno-
ści w odróżnieniu rzeczywisto-
ści wirtualnej od realnej. Dlatego 

polecam zajęcia grupowe, na któ-
rych pod okiem trenera, za po-
mocą odpowiednich pomocy dy-
daktycznych i ćwiczeń zarówno 
komputerowych, jak i samej kart-
ki papieru, ołówka czy kredek, 
odpowiednio dozujemy wysiłek 
intelektualny podparty dwudzie-
stoletnią wiedzą metodyczną. Na 
zajęciach bijemy własne rekor-
dy. Właściwie dobrane ćwicze-
nia wykonywane w stałych od-
stępach czasu pomagają biegle 
opanować wiele technik uczenia 

się. Z rozwiniętą wyobraźnią nasz 
umysł jest w stanie szybko zapa-
miętać liczby, nazwy własne, wy-
razy obcego pochodzenia, słówka 
z języków obcych np. języka an-
gielskiego czy japońskiego.
- Czy w ogóle warto się uczyć, ob-
ciążać pamięć w dobie komputerów, 
tabletów i innych podręcznych źró-
deł informacji? 

- Rzeczywiście, żyjemy w czasach 
nadinformacji i często zastanawia-
my się, jak będzie wyglądać proces 
uczenia się za kilka lub kilkanaście 

lat. Wszechobecny dostęp do Inter-
netu, w którym można znaleźć każ-
dą informację, nawet jeżeli jest ona 
nieprawdziwa, powoduje złudne po-
czucie wszechwiedzy. Paradoksalnie 
rozwiązaniem jest jeszcze bardziej in-
tensywna nauka pod okiem kompe-
tentnych nauczycieli, aby wiedzieć 
jak selekcjonować informacje z co-
raz bardziej wirtualnego świata.

(JB)

ROZMOWA.  O rozwoju mózgu, ćwiczeniu pamięci i selekcji informacji rozmowa z trenerką 
technik pamięciowych i koncentracji – Gabrielą Sus
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Im intensywniej 
używamy nasz 
mózg, tym bardziej 
pobudzamy go do 
rozwoju, nabieramy 
apetytu na wiedzę, 
stajemy się bardziej 
kreatywni.

Dlaczego warto 
się uczyć?
Macie czasem wątpliwo-
ści, czy zdobywanie wie-
dzy ma sens? Oto kilka po-
wodów, które przekonają 
Was, że naprawdę warto się 
uczyć, i to przez całe życie!

1.Im więcej się uczysz, tym 
więcej możesz się na-
uczyć, bowiem uczenie się 
jest gimnastyką dla mózgu. 
Gdy się uczysz, tworzą się 
nowe neurony, dzięki cze-
mu poprawia się sprawność 
umysłu.

2.Uczenie się poprawia zdol-
ność kojarzenia i wyciągania 
wniosków, dzięki temu jesteś 
bardziej kreatywny.

3.Każda nowa umiejętność i 
wiedza czyni Cię bardziej 
samodzielnym. Dzięki temu 
dodatkowo stajesz się pew-
ny siebie.

4.Wiedza poszerza horyzon-
ty, ułatwia kontakty mię-
dzyludzkie, dzięki niej mo-
żesz prowadzić ciekawe roz-
mowy i zaimponować swo-
im kolegom.

5.Nauka jest inwestycją na 
przyszłość. Wiedza na pewno 
zaprocentuje w dorosłym ży-
ciu, pomoże Ci znaleźć pracę, 
która będzie zgodna z Twoimi 
zainteresowaniami.

(J)

REKLAMA

Gabrie la  Sus
Autoryzowana 
Trenerka Technik 
Pamięciowych i 
Koncentracji. Od 

2009 r. prowadzi kursy tre-
ningu pamięci i koncentracji z 
młodzieżą i dziećmi. 

Gabriela Sus z uczniami.
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- Od wielu lat zadziwia mnie two-
ja ambicja, wytrwałość i wyniki w 
nauce. Czy mogłabym zadać Ci kil-
ka pytań?

 - Oczywiście, że tak. A co 
chciałabyś wiedzieć?
- Po pierwsze, gratuluję II miejsca w 
konkursie matematycznym gimna-
zjalnych klas pierwszych. Długo mu-
siałeś się przygotowywać?

 - Dziękuję za gratulacje. Do 
tego konkursu przygotowywa-
łem sie długo, właściwie od-
kąd się dowiedziałem, że w na-
szej szkole organizują taką małą 
olimpiadę.

- To naprawdę imponujące, że 
tak dobrze się uczysz! Powiedz,
 czy ty nie śpisz po nocach, bo się 
uczysz?

- Śpię jak każdy normalny 
chłopak.
- A czy masz swój ulubiony 
przedmiot?

 - Tak, mam, moje ulubione 
przedmioty to matematyka i fi-
zyka. Ale język polski też jest w 
porządku.
- Jakiego przedmiotu najbardziej nie 
lubisz, czy jest taki?

 - Oczywiście, że jest, i jest to 
biologia.

- Wiem z pewnych źródeł, że trenujesz 
piłkę nożną, czy to prawda? 

- Owszem trenuję piłkę nożną, 
ostatnio nawet zdobyliśmy czwar-
te miejsce na jednym z turniejów.
- Masz jakiś swój sposób na dobre 
wyniki w nauce? Czy mógłbyś go 
zdradzić?

- Właściwie to nie mam żadne-
go sposobu. Kieruję się jedną zasa-
dą: najpierw nauka, potem zabawa. 
To jest moje motto.
- Mam nadzieję, że czytelnicy też za-
czną kierować się tą zasadą. Jesz-
cze jedno pytanie - podobno na-
uczyciele nazywają cię „człowiekiem 

renesansu”, bo wszystkim się intere-
sujesz. Czy to prawda?

- Tak (śmiech), nazywają mnie 
tak, to bardzo miło z ich strony.
- Dziękuje ci za rozmowę i życzę dal-
szych sukcesów.

Wiktoria Mika, lat 14

Dobre wieści dla muzyków

W Gimnazjum w Tęgoborzy od 
1 września będzie działać fi lia 
Państwowej Szkoły Muzycz-
nej. Jeśli marzysz o nauce gry 
na skrzypcach, altówce, wio-
lonczeli, kontrabasie, gitarze, 
klawesynie, oboju, puzonie, 
fl ecie, klarnecie, trąbce, akor-
deonie, organach, perkusji lub 
fortepianie, to do końca maja 
można złożyć podanie. Potem 
odbędą się przesłuchania. Dla 
juniorów powyżej 13. roku ży-

cia przygotowano też klasę wo-
kalno-aktorską.

Wybierz szkołę dla siebie

Na stronie Starostwa Powia-
towego w Nowym Sączu mo-
żesz znaleźć pełną ofertę szkół 
ponadgimnazjalnych prowa-
dzonych przez powiat. Za-
nim podejmiesz decyzję o dal-
szym kształceniu, warto porów-
nać oferty i wybrać szkołę, któ-
ra najlepiej odpowiada Twoim 
oczekiwaniom. 
 (J)

junior
Dodatek specjalny dla 
najmłodszych Czytelników 
„Dobrego Tygodnika Sądeckiego” 
Redaktor prowadząca: 
Jolanta Bugajska
adres e–mail: 
dts.junior@op.pl

Najpierw nauka, potem zabawa
DEBIUT JUNIORA 

ROZMOWA  z KACPREM NOWAKIEM - uczniem klasy pierwszej Gimnazjum 
nr 11 im. Adama Mickiewicza w Nowym Sączu

Autorka wywiadu Wiktoria Mika.
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Zostań dziennikarzem 
„DTS Junior”

LUBISZ PISAĆ, RYSOWAĆ? MA-
RZYSZ O ZAWODZIE DZIEN-
NIKARZA? ZADEBIUTUJ NA 
ŁAMACH „DTS JUNIOR”! 
CZEKAMY NA WASZE TEK-
STY, RYSUNKI, FOTOGRAFIE. 
PRZESYŁAJCIE JE NA ADRES: 
dts.junior@op.pl
KONIECZNIE PODAJCIE IMIĘ, 
NAZWISKO I WIEK, MOŻE-
CIE TEŻ ZAŁĄCZYĆ SWOJE 
ZDJĘCIE.
NA AUTORÓW OPUBLIKOWA-
NYCH PRAC CZEKAJĄ NAGRO-
DY KSIĄŻKOWE.
REDAKCJA ZASTRZEGA SO-
BIE PRAWO REDAGOWA-
NIA OTRZYMANYCH MATE-
RIAŁÓW.

(J)

U NAJMŁODSZYCH

WARTO WIEDZIEĆ DZIAŁO SIĘ, SIĘ DZIAŁO

Świętowali 3 Maja

30 kwietnia w Miejskim 
Przedszkolu nr 20 z Oddzia-
łami Integracyjnymi odby-
ła się uroczysta akademia z 
okazji Święta Konstytucji 3 
Maja. Dzieci w ramach Kółka 
Teatralnego „Uśmiechnięte 
dzieciaki” przedstawiły tra-
dycje patriotyczne związa-
ne z obchodami święta pań-
stwowego. Po odśpiewaniu 
„Mazurka Dąbrowskiego” 
wiązanką piosenek i wierszy 
uczciły święto.

(BZ)
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W TYM MOŻNA WZIĄĆ UDZIAŁ

Tralalalaliada
Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu organizuje XVIII 
Konkurs Piosenki Dziecięcej „Tralalalaliada” dla dzieci, któ-
re nie ukończyły jeszcze ośmiu lat. Konkurs planowany jest w 
dwóch kategoriach: prezentacje solistów i prezentacje zespo-
łów wokalnych. Zgłoszenia przyjmowane są do 22 maja. Kon-
kurs odbędzie się w piątek 29 maja. 
 (RD)

Mark Twain

PRZYGODY TOMKA 
SAWYERA

Jak pisze autor we wstępie – 
większość przygód opisanych w 
tej książce zdarzyła się naprawdę.  
Chociaż powieść powstała w 1876 r. 
i znają ją zapewne Wasi rodzice i 
dziadkowie, z pewnością Wam tak-
że się spodoba!

Najlepszym przyjacielem tytu-
łowego bohatera jest Hawk. Chłop-
cy wspólnie przeżywają wspaniałe 
przygody. Malowanie płotu, pierw-
sza miłość, wędrówka nocą po 
cmentarzu, ucieczka z domu to 
tylko niektóre wątki. Jest śmiesz-
nie, momentami strasznie, ale na 
pewno z Tomkiem Sawyerem nie 
można się nudzić. To książka, któ-
ra zapadnie Wam w pamięci i nie-
raz będziecie do niej wracać. (J)
 WYD. ZNAK

CZYTAM, BO LUBIĘ

Włączyli myślenie i wygrali
Zakończyła się trzecia edycja projektu „Włącz myślenie. Postaw na 

przedsiębiorczość”. 29 kwietnia w uroczystej gali uczestniczyło ponad 
400 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Nowego Sącza i powiatu no-
wosądeckiego. W trakcie gali ogłoszono wyniki konkursu „Młodzi Ak-
tywni”. Zadanie polegało na przedstawieniu pomysłu na rozwiązanie 
problemu społecznego tak, aby życie lokalnej społeczności stało się lżej-
sze i przyjemniejsze.

Pierwsze miejsce w kategorii „Miasto” kapituła przyznała pracy „O 
powietrze dbasz, żyjesz długi czas” z Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
Nr 1 im. Jana Długosza w Nowym Sączu.

W kategorii „Powiat” zwyciężył projekt „Budowa altany dla bezpie-
czeństwa i komfortu uczniów” z Zespołu Szkół w Muszynie.

Laureaci otrzymali bony pieniężne, sprzęt audiofoniczny i gadżety fir-
mowe od organizatorów. (NS)
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REKLAMA

Od pucybuta do milionera
WCZORAJ... Historia ta zdarzyła się w naj-
biedniejszej i najbardziej zacofanej pro-
wincji monarchii austro-węgierskiej, 
która za sprawą kolei żelaznych i złóż 
ropy naftowej przeżyła skok cywilizacyj-
ny i stała się miejscem narodzin wielu gi-
gantycznych fortun. 

Dzięki Galicji, a konkretnie dzięki 
pokładom ropy naftowej, sto lat temu 
z okładem, Austro-Węgry zajmowały 
przed pierwszą wojną światową trzecie 
miejsce na świecie pod względem wy-
dobycia tego surowca, tuż za USA i Ro-
sją. Centrum rozwijającego się przemy-
słu naftowego w Galicji stał się Bory-
sław, niemniej rozrastały się i rozwija-
ły również inne ośrodki naftowe, mię-
dzy innymi w Drohobyczu, Dukli, Gor-
licach, Grybowie i Ropie. Dziś po tym 
świecie zostało niewiele – między in-
nymi jeden z najpiękniejszych przykła-
dów secesji wiedeńskiej w Polsce, czyli 
pałac w Siarach koło Gorlic i pamięć o 
Władysławie Długoszu, senatorze, do-
brodzieju i posiadaczu ogromnego ma-
jątku i jeszcze większych wpływów, 
który przeszedł przysłowiową drogę 
od pucybuta do milionera. 

***
Kiedy Długosz, Krakus i syn sędzie-

go po studiach technicznych w Pradze 
przyjechał do Siar, gorączka nafto-
wa panowała już w Galicji na dobre. W 
miejscowości zastał kilkadziesiąt chat 
krytych słomą i żydowskie karczmy, 
w których upłynniali swój zarobek naf-
ciarze. Z początku pracował w kopal-
niach w Siarach, Sękowej i Ropicy Ru-
skiej. Zaczynał jako pomocnik kowa-
la, a skończył jako dyplomowany naf-
ciarz. Próbował też własnych wier-
ceń, ale w pierwszych próbach stra-
cił cały majątek. Od razu też popadł w 
niełaskę przyszłego teścia Władysława 

Dembowskiego. Dziedzicowi nie w 
smak było, że rośnie mu konkuren-
cja, kiedy jego wiercenia nie przyno-
szą spodziewanych profitów. Długosz 
bowiem zaraz na początku swego po-
bytu w Siarach, zapoznał się z Kami-
lą Dembowską, najstarszą z czterech 
córek Dembowskiego. Niedługo zna-
jomość ta przerodziła się w miłość, ale 
Dembowski utrudniał zaloty do cór-
ki. Kamila Dembowska nie zważała na 
sprzeciwy ojca i wiosną 1891 r. stanęli 
na ślubnym kobiercu, tworząc później 
zgodną i stabilną rodzinę. Urodziła się 
im trójka dzieci: Maria, Tadeusz i Jan. 

Wkrótce potem Długosz zatrudnił 
się w firmie Bergheim i Mac Garvey i 
wyruszył jako kierownik kopalni do 
Borysławia, gdzie dzięki swoim au-
torskim pomysłom stał się odkrywcą 
głębokich złóż ropy naftowej. Awan-
sował u Mac Garveya na dyrektora kil-
ku kopalń (w 1908 r. w Tustanowicach 
otwór „Oil City" miał wydajność 2500 
ton ropy na dobę).

***
Tak też zaczął się najlepszy okres w 

jego życiu, kiedy z dyrektora Karpac-
kiego Towarzystwa Naftowego stał się 

zupełnie samodzielnym przemysłow-
cem polskim i kiedy jako poseł na Sejm 
i do Rady Państwa, zaczął brać czyn-
ny udział w życiu politycznym, i kie-
dy wreszcie w rządzie wiedeńskim zo-
stał ministrem dla Galicji. Długosz jako 
bogaty przemysłowiec, odkupił od-
bra swego teścia wieś Siary, które ten 
stracił zaciągnąwszy kredyt na inwe-
stycje naftowe. Odbudował i upięk-
szył okazały pałac dworski z piękną 
bramą wjazdową, oranżerią i parkiem 
krajobrazowym. Rzadko jednak bywał 
w pałacowych komnatach. Doprowa-
dziwszy do rozkwitu przedsiębiorstwo 
Mac Garveya, rozpoczął działalność 
na własną rękę, a w ciągu kilkunastu 
lat stał się wielkim potentatem nafto-
wym. Długosz zaczął brać też czynny 
udział w życiu politycznym kraju. Jako 
poseł i marszałek Rady Powiatowej w 
Gorlicach, dbał o rozwój ekonomicz-
ny i kulturalny powiatu gorlickiego. Z 
jego inicjatywy powstało: Okręgowe 
Towarzystwo Rolnicze, spółka han-
dlowa „Sierp", związki mleczarskie, 
domy ludowe. Wiele funduszy prze-
znaczył na oświatę, a w szczególności 
na budowę szkół powszechnych i in-
ternaty. Sponsorował budowę „Domu 
Sokoła" z pierwszym kinem w Gorli-
cach, odbudował zabytkowy kościółek 
w Sękowej, zniszczony podczas woj-
ny. Długosz pracował jako poseł nad 
odbudową zniszczonego działaniami 

wojennymi kraju, a gdy przyszedł czas 
na stawianie żądań politycznych, był 
współtwórcą słynnej rezolucji Tetma-
jera z 28 maja 1917 r. ,,O Wolnej, Nie-
podległej i Zjednoczonej Polsce, z do-
stępem do morza". Nadal działał w naf-
ciarstwie. Zmarł w 1937 roku. 

***
Kopalnie w Bieczu i Sękowej były w 

posiadaniu rodziny Długoszów do 1939 
r., do chwili przejęcia przez Niemców, 
a w 1946 r. zostały upaństwowione. 
Historia obeszła się z rodziną Długo-
szów niełaskawie. Po II wojnie świa-
towej, rodzina Długoszów zmuszona 
była opuścić swój majątek i pojechała 
do Lwowa. Sytuacja zmusiła ich jednak 
na powrót do Polskiej Rzeczpospolitej 
Ludowej, ale za życia nigdy już do Siar 
nie wrócili. Ostatni potomek ministra 
do spraw Galicji jego wnuk Jan zginął 
bezpotomnie, jako kawaler w 1962 r. 
na grani Kościelca w Tatrach Wyso-
kich, spadając w przepaść ku Czarne-
mu Stawowi. Miał 33 lata i karierę al-
pinistyczną przed sobą. W 1997 roku 
w kilka miesięcy po odzyskaniu za-
bytkowej nieruchomości przez wdo-
wę po Jerzym Długoszu, synu ostatnie-
go właściciela Siar, Barbarę Dustanowską 
Długosz pałac w Siarach kupił Edward 
Brzostowski, były poseł SLD, były bur-
mistrz Dębicy, a w latach 80. prezes 
PZPN.  (BOG)

REKLAMA

Władysław Długosz i jego żona Kamila Dembowska
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Byłeś świadkiem interesującego 
zdarzenia? Masz dobre czy złe 
informacje, o których powinni 

dowiedzieć się wszyscy? 
Zgłoś nam temat. 

REDAKCYJNY DYŻUR 
Tel. 18 544 64 41 lub 785 340 411

E–mail: redakcja@dts24.pl
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Sądeczanin potrafi – misja Smolarskiego
. . . I  DZ IŚ  To ma być lek na brak 
wzorców dla ludzi, którzy chcą 
realizować swoje marzenia. Do-
wód na to, że absolutnie każdy 
może osiągnąć sukces. Business 
Misja jest wspólnym dziełem Łu-
kasza Smolarskiego i jego żony. 
Sądeczanin, absolwent Wyższej 
Szkoły Biznesu – NLU w Nowym 
Sączu przeprowadza rozmowy z 
ludźmi, którym się udało: biz-
nesmenami, aktorami, filmowca-
mi, kapłanami, sportowcami czy 
naukowcami. Nagrania na razie 
publikuje w Internecie. W przy-
szłości jednak chce je zawrzeć w 
książce i na ten cel zbiera pienią-
dze na polakpotrafi.pl. 

Łukasza wspiera na tej plat-
formie na razie kilkanaście osób 
oraz firm. To za mało, żeby wy-
dać książkę. Nie studzi to jednak 
jego entuzjazmu. Najważniejsza 
jest idea.

– Chcemy pokazać, że sukces 
może osiągnąć każdy. Niezależ-
nie od tego, gdzie się wychowu-
je, jakich ma rodziców i jaki ma 
status majątkowy. To wszystko 
nie jest takie ważne - przekonuje 
Łukasz, który ma podstawy, żeby 
tak twierdzić.

Gdy miał pięć lat, zmarła jego 
matka. Z ojcem nie miał kontaktu. 
Sam dla siebie chciał coś osiągnąć. 

Jedyne, co wówczas mógł zrobić, 
to dobrze się uczyć. Dziś pracu-
je w międzynarodowej korpora-
cji jako specjalista IT. Mówi, że nie 
osiągnąłby tego, gdyby nie wspa-
niali ludzie, którzy mu pomogli. 

Dlatego chce teraz pomagać in-
nym. Na akcji, którą prowadzi, 
nie zarabia. Liczy, że jego wysiłek 
się opłaci i uda się podarować Po-
lakom w prezencie 60 recept na 
sukces w różnych branżach. 

– Książka ma na celu trans-
krypcję wywiadów, ale także uwi-
docznienie cechy wspólnej ludzi 
sukcesu. Coś, na co warto zwró-
cić uwagę, po to, by przekazywać 
to już dzieciom, aby w przyszłości 

miały większą szansę na realizację 
marzeń. Dzięki stałym pytaniom, 
które zadajemy podczas naszych 
wywiadów, udało się nam wyod-
rębnić cechy wspólne ludzi suk-
cesu – twierdzi Łukasz Smolarski. 

Na kanale Business Misji na 
YouTube można posłuchać roz-
mów z reżyserem Krzysztofem 
Zanussim, aktorem Maciejem 
Stuhrem, Andrzejem Blikle – za-
służonym matematykiem, in-
formatykiem i mistrzem cukier-
niczym w jednej osobie, pediatrą 
Michałem Ozimkiem czy twórcą gier 
Michałem Marcinkowskim. Jest też 
mocna reprezentacja z Sądecczy-
zny. Wywiadów udzielili: Roman 
Kluska, twórca Optimusa, a dziś pro-
ducent owczych serów, Kazimierz 
Pazgan, założyciel Konspolu, Ryszard 
Florek, prezes Fakro i Krzysztof 
Pawłowski założyciel WSB-NLU. 

Business Misja ma też wątek pa-
triotyczny. Łukasz chciałby, żeby 
jego rozmowy pokazały, jak bardzo 
utalentowanym narodem są Pola-
cy. – Chcemy chwalić się naszymi 
ludźmi sukcesu na całym świecie. 
Zaczęliśmy tłumaczyć nasze wy-
wiady na język angielski. Chce-
my pokazać, że mamy u nas wielu 
zdolnych, ambitnych ludzi.

KRYSTYNA PASEK
ŹRÓDŁO: WMEDIACH.PL 

Łukasz Smolarski z żoną Natalią.
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Filmoteka sądecka (11)

Film dla szefa FBI
„Nasi sąsiedzi…” to jeden z naj-
ciekawszych dokumentalnych re-
portaży cyklu telewizyjnego pt. 
„Sprawiedliwi”, pokazujących 
współcześnie żyjących Polaków 
„Sprawiedliwych wśród naro-
dów świata”, którzy pomagali Ży-
dom w czasach II wojny świato-
wej, oraz młodzież szkolną, któ-
ra uczestniczy w żywej lekcji hi-
storii – tolerancji i pamięci o ho-
lokauście. Autorką jest ceniona i 
wielokrotnie nagradzana doku-
mentalistka Małgorzata Imielska, 
absolwentka filmoznawstwa (UJ) 
i reżyserii filmowej (Uniwersytet 
Śląski). Bohaterami filmu i cyklu 
są rodziny Królów i Steinlaufów, 
serdeczni sąsiedzi; rodzice skła-
dali sobie wizyty, „matki żyły jak 
siostry”, dzieci bawiły się razem. 
Różniła ich tylko wiara. 

Gdy przyszła wojna, rodzina 
żydowska musiała przenieść się 
do getta w Nowym Sączu. I pew-
nie by nie przeżyli, gdyby nie po-
moc Zenobii i Piotra Królów oraz 
ich dzieci. To oni, ryzykując życie, 
przemycali dla nich jedzenie i po-
trzebne leki. W przeddzień likwi-
dacji getta, rodzina Królów po-
mogła swym sąsiadom w uciecz-
ce i ukryła wszystkie sześć osób 
we własnym domu w Krasnem 
Potockiem, w specjalnej skryt-
ce na strychu nad stajenką, gdzie 
nie można było nawet się wypro-
stować. 

Sala i Emil Steinlaufowie 
wraz z czwórką dzieci – Lolą (lat 
17), Różą (lat 12), Janiną (lat 7) i 
Leonem (lat 15), przebywali u 
Królów dwa i pół roku, od 15 
sierpnia 1942 r. do 30 stycznia 
1945 r. Nikt o tym nie wiedział, 
nawet babcia i krewniacy Królów, 
z wyjątkiem dziedziczki z dworu 
Jadwigi Aleksander. 

Najmłodszy z Królów, dziś sę-
dziwy Artur Król (w przeszło-
ści m.in. radny miejski i działacz 
osiedlowy), zamieszkały na sądec-
kich Wólkach, opowiada w filmie:

– Było nas w domu siedmioro 
dzieci, przybyło sześcioro, spo-
ro ludzi do wyżywienia i odzia-
nia, ale rodzice nie mieli żadnych 
wątpliwości: ludziom, którym 
groziła zagłada, trzeba pomóc. 
Bieda była jak cholera, wręcz nie 
do wyobrażenia, do dziś się za-
stanawiam, jak zdołaliśmy wszy-
scy cali i zdrowi przetrwać, jak 
utrzymaliśmy konspirację i choć 
byliśmy dziećmi, przedwcześnie 
dojrzewającymi z powodu gehen-
ny wojennej, trzymaliśmy, jak 
trzeba, język za zębami.

Film ma interesującą konstruk-
cję. Reporterskie zdjęcia z Krasne-
go Potockiego, sugestywne wspo-
mnienia Artura i jego sióstr Laury 
(po mężu Kuzak) i Aliny (po mężu 
Pudło) przeplatają się z dialogiem, 
jaki ze Sprawiedliwymi prowadzi 
młodzież Akademickiego Liceum 
im. Króla Bolesława Chrobrego w 

Nowym Sączu w trakcie lekcji z 
dyrektorem szkoły prof. Bogusławem 
Kołczem. Przejęci uczniowie usi-
łują wyobrazić siebie w sytuacji 
rówieśników, tych sprzed wie-
lu lat, którzy nie mogli przez 30 
miesięcy wyjść na światło dzien-
ne, żyli w strachu i codziennym 
zagrożeniu, w głodzie i chłodzie. 
Czy byłoby ich stać na heroiczne 
wyrzeczenia i ofiarę?

Kilkanaście lat temu w Jerozolimie 
jedna z ocalałych córek Steinlaufów, 
Lola Goldbaum (mile wspomi-
nam serdeczną gościnę…), poka-
zała mi drzewko oliwne Królów w 
Alei Sprawiedliwych na Wzgórzu 
Pamięci w Lasku Herzel. Drzew-
ko (potrafią przetrwać kilkaset i 
więcej lat, ponoć są takie, co pa-
miętają czasy Chrystusa) – sym-
bol wiecznej wdzięczności dla pol-
skich wybawców – oznakowa-
ne jest numerem 1684 i opatrzone 
tabliczką z nazwiskiem Zenobii i 
Piotra Królów i ich dzieci. Posadził 
je i medal „Sprawiedliwych” ode-
brał w 1984 r. w Izraelu w imieniu 
nieżyjących rodziców i rodzeń-
stwa (Aliny, Artura, Janiny, Lau-
ry, Mariana i Zdzisława) najstarszy 
syn Romuald Król. 

Przy tym drzewku Lola, wystę-
pująca także w filmie Małgorza-
ty Imielskiej, przywołała wska-
zanie z Talmudu Babilońskiego: 
„Jeśli człowiek niszczy jedno ży-
cie, to jest tak, jak gdyby znisz-
czył cały świat. A jeśli człowiek 
ratuje jedno życie, to jest tak, jak 
gdyby uratował cały świat”. A od 

siebie dodała: „Pan Król nie usiadł 
do stołu, zanim nie zapytał, czy 
góra (na stryszku) dostała jeść? 
Codziennie narażali dla nas ży-
cie. Nie jestem pewna, czy ja dziś 
byłabym zdolna zrobić tyle dla 
Królów, co oni dla nas…”

Medal i dyplom „Sprawiedliwych” 
zostały powołane dekretem Knesetu w 
1963 r. Otrzymało je w ciągu mi-
nionego półwiecza ponad 25 tys. 
osób z całego świata, w tym jed-
na czwarta Polaków, o czym prze-
miły skądinąd ambasador USA w 
Warszawie Stephen Mull powinien 
w wolnej chwili poinformować w 
depeszy dyplomatycznej niedo-
uczonego szefa FBI Jamesa Comeya.

Na medalu i dyplomie widnie-
je właśnie pochodzący z Talmu-
du napis „Kto ratuje jedno życie 
– ratuje cały świat”. 

Sprawiedliwi Królowie ura-
towali zatem nie jeden, ale sześć 
światów, a właściwie ich le-
gion, biorąc pod uwagą wywo-
dzące się od ocalonych Stein-
laufów kolejne pokolenia, żyją-
ce dziś w Izraelu i innych czę-
ściach świata. 

JERZY LEŚNIAK

X „Nasi sąsiedzi…” (2006), 21 
min., reżyseria i scenariusz 
Małgorzata Imielska, zdjęcia 
Wojciech Walkiewicz, kierownic-
two produkcji Barbara Ławska, 
WirFilm Studio, premiera 21 XII 
2006 r. w TVP 1.

Dzieci Steinlaufów uratowane przez rodzinę Królów

Lola Goldbaum (Steinlauf) przy drzewku Królów w Alei Sprawiedliwych
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Zarabiamy za mało, 
pracujemy za dużo

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

Na chwilę człowiek wyjedzie 
z uroczego wiosną Nowe-
go Sącza, a już się świat wali 

na biedne sądeckie głowy. Mocno 
żałuję, że się gdzieś włóczyłem, bo 
gdybym grzecznie siedział na tył-
ku, na pewno nie pozwoliłbym na 
krzywdzenie pracowników sądec-
kiego ZUS-u! Wracam i z przeraże-
niem czytam, że urzędnicy z ZUS 
zdesperowani myślą o jakiejś for-
mie protestu, bowiem od kilku lat 
nie dostali podwyżek, a pracy z 
każdym rokiem im przybywa. Ich 
gniew jest słuszny i jestem pewien, 
że do pracowników ZUS natych-
miast przyłączą się oburzeni przed-
siębiorcy, szczególnie ci najmniej-
si, prowadzący jednoosobową dzia-
łalność gospodarczą. Oni też od kil-
ku lat nie dostali podwyżek – jaw-
na niesprawiedliwość! We wspól-
nym marszu protestu ramię w ra-
mię z dzielną załogą ZUS na pew-
no pójdą frajerzy prowadzący wła-
sny niewielki biznesik. Oni każde-
go roku zamiast podwyżki, dosta-
ją obniżkę poborów, bowiem regu-
larnie rosnące składki na tzw. ubez-
pieczenie społeczne pomniejszają 
ich pobory, z których muszą płacić 
obowiązkowo na emeryturę i zdro-
wotne. Jakież to przedziwne uczu-
cie, kiedy co miesiąc trzeba oddać 
ZUS ponad tysiąc złotych ze świa-
domością, że to pieniądze bezpow-
rotnie wyrzucone w błoto. Państwo 
wszak nawet specjalnie nie ukrywa, 
że za 20 lat emerytur nikt nam płacił 
nie będzie, a publiczna opieka zdro-
wotna to fikcja literacka, bo po co ta 
składka zdrowotna, skoro do spe-
cjalisty i tak trzeba się umówić pry-
watnie i kolejny raz sięgnąć do chu-
dego portfela.

No więc już widzę oczami wy-
obraźni, jak pracownicy ZUS ma-
szerują ramię w ramię z przedsię-
biorcami, demonstrując swoje nie-
zadowolenie pod transparentami: 
„Coraz więcej roboty, coraz mniej 
kasy”, albo „Przedsiębiorcy i urzęd-
nicy wszystkich gmin – łączcie się!”. 
Po takiej demonstracji system oczy-
wiście zadrży w posadach (ha, ha, 
ha!), ktoś się tym przejmie i będzie 
już tylko lepiej. A może ktoś wpad-
nie na pomysł, by urzędnicy ZUS-u 
zakładali własne działalności gospo-
darcze, zostawali przedsiębiorca-
mi, wystawiali ZUS-owi faktury VAT 
np. za świadczenie usług biurowych, 
a z pieniędzy, jakie zapłaci im za to 
urząd odprowadzili sami wszelkie 
podatki i – a jakże! – składki do ZUS! 
Tym, co im na dnie sakiewki zosta-
nie, mogą oczywiście dowolnie roz-
porządzać. Jako wolni ludzie mogą 
sami zadecydować, czy wybiorą 
ekskluzywną wizytę u prywatnego 
lekarza, a może wolą zapłacić rozło-
żony na raty rachunek za gaz po se-
zonie zimowym, albo odważą się na 
absolutne szaleństwo i zatankują so-
bie auto do pełna. Mogą oczywiście, 
jako właściciele swoich własnych za-
kładów pracy, wziąć jakąś dodatko-
wą robotę po godzinach, ale to tro-
chę ryzykowne, bo wieczorem po-
czują się tak zmęczeni, że nie będą 
już mieli siły demonstrować i prote-
stować przeciwko swoim zamrożo-
nym poborom. Poza tym zaczął się 
sezon grillowy, wszyscy ciężko pra-
cujący, ludzie siedzą już w ogród-
kach, popijają zimne piwo, po co im 
więc zawracać głowę takimi pierdo-
łami, jak poczucie, że zarabiamy za 
mało, za zbyt dużo roboty, jaką nam 
wrzucono na taczki.

Generalnie chciałem dziś w ma-
jowym nastroju napisać o benefisie 
przesłynnego Alka Porzucka i feno-
menie wyścigu kolarskiego pt. Kla-
syk Beskidzki, ale z tego, co widzę za-
brakło mi już miejsca, więc może do 
wspomnianych tematów wrócę – jak 
to się fachowo mawia - w bliżej nie-
określonym horyzoncie czasowym.
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