
NAJWIĘKSZA SIEĆ MYJNI BEZDOTYKOWYCH W POLSCE!

SZYBKO! BEZPIECZNIE! TANIO! SKUTECZNIE!

al. Marszałka Józefa Piłsudzkiego

u
l. Jerem

im
eg

o
 W

iśn
io

w
ieck

ieg
o

NOWY SĄCZ - GORZKÓW
ul. Wiśniowieckiego (za salonem Skody)

NOWO OTWARTA SAMOOBSŁUGOWA MYJNIA BEZDOTYKOWA 24H

Tylko w najbli sz  sobot  tj. 8 wrze nia 
WIELKA PROMOCJA na samoobs ugowej

myjni bezdotykowej

W ramach promocji:
umyjemy Twój samochód za darmo

poka emy jak my  tanio i efektywnie
otrzymasz od nas upominek
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O życiu sądeczan decydować będą w Tarnowie    
 L str. 3 
Lepiej być pomocnikiem niż kucharzem  
 L str. 5
Firma WIŚNIOWSKI koronuje inwestycje   
  L str. 8-9
DTS patronuje akcji „Dar Rodziny” 
   L str. 12

R E K L A M A

Gwarantujemy wysokiej jakości opał dostarczany z KHW, 
odbierany z kopalń: Wieczorek, Mysłowice-Wesoła, Staszic i Wujek

Handel Opałem
Grzegorz Kulpa

USŁUGI TRANSPORTOWE
Oferujemy:
• węgiel
• miał

• koks
• eko groszek
• olej opałowy

33-335 Nawojowa Łęg 566, tel. 18 445 76 94, kom. 501 789 109

R E K L A M A

KIEDYŚ BYŁO 
UCZCIWIEJ

- Sądecki PKS został zlikwidowany przez PO, a w szczególności maczał 
w tym palce pan poseł Czerwiński, który miał wpływ na obsadę stanowisk 
prezesów i rady nadzorczej (…) Byłem zadowolony z prezydentury Nowaka, 
kiedy pełną parą szły w Nowym Sączu inwestycje. Uważam, że teraz wszystko 
stanęło i nie ma pomysłu na dalsze funkcjonowanie miasta.
ROZMOWA z ANDRZEJEM SZKARADKIEM, liderem sądeckiej „Solidarności” L str. 7

27 września w DTS rozpoczynamy WIELKI KONKURS. 

Zmienimy wizerunek Twojej firmy! NIE  PRZEGAP!

20 WRZEŚNIA W DTS LISTA 100 FIRM, 
KTÓRE NAPĘDZAJĄ SĄDECKĄ
GOSPODARKĘ. PIERWSZE TAKIE 
ZESTAWIENIE W POLSCE!
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TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

Asfaltowa sztuczka 
Dlaczego w nocy do Wąchoc-
ka nie można niczym dojechać? 
To wie już cała Polska. Bo sołtys 
zwija asfalt na noc. Ale dlacze-
go w Nowym Sączu asfalt na par-
kingach i podjazdach do domów 
znika? Odpowiedź brzmi już mniej 
zabawnie, a sprawą znikającego 
asfaltu zajęła się policja. Okazu-
je się, że w naszym regionie dzia-
ła międzynarodowa grupa oszu-
stów – Rumuni, Irlandczycy i kilku 
Polaków. Ich schemat działania 
wygląda mniej więcej tak: Jedna 
osoba przyjeżdża do potencjal-
nego klienta, przedstawia się jako 
angielski przedsiębiorca, a na-
stępnie oferuje wylanie asfaltem 
parkingu lub podjazdu za atrak-
cyjną cenę, tłumacząc, że mate-
riał to pozostałość po dużej in-
westycji. Trudno nie skorzystać 
z takiej promocji. U klienta zjawia 
się następnie ekipa, robiąc co na-
leży. Pracownicy dostają gotów-
kę i znikają, ale razem z nimi zni-
ka i asfalt. Nie od razu co prawda, 
jednak po kilku tygodniach roz-
pada się całkowicie. W Wąchoc-
ku przynajmniej znają sprawcę, 
w Nowym Sączu trwa dochodze-
nie. Policja szuka czarodziei, a ra-
czej czarusiów, i prosi o kontakt 
tych, którzy dali się już nabrać 
albo, czują że są właśnie nabiera-
ni na asfaltową sztuczkę. 

(ŁEJ)

SMS

Odpadowe show 
W V edycji Mam Talent, 
w programie emitowanym 
w ostatnią sobotę w TVN, 
wystąpiła grupa Recykling 
Band, której – jak wyjaśniał 
jury jeden z członków zespo-
łu Piotr Bolanowski – „zało-
żeniem jest granie na instru-
mentach zrobionych z odpadów oraz przemieszanie tego z elektroniką”. 
Piotr jest sądeczaninem, synem znanego kabareciarza i polonisty Lesz-
ka Bolanowskiego. W programie nie przyznaje się jednak do swoich ko-
rzeni. „Przyjechaliśmy do państwa z Krakowa, a właściwie przyszliśmy, 
bo to blisko”. Grający w zespole studiują na Akademii Muzycznej w Kra-
kowie, tylko Kamil Kędzierski, konstruktor i pomysłodawca instrumen-
tów uczy się na Akademii Górniczo–Hutniczej. Kamil również pochodzi 
z Nowego Sącza. Czy panowie celowo zapomnieli o swoim pochodzeniu? 
Nowy Sącz mógł zyskać na swym wizerunku, jako miasto, które rodzi ta-
lenty – bo zespół otrzymał bardzo dobre recenzje jurorów. Wszyscy byli 
na „tak”. – Bardzo lubię patrzeć na muzyków, świadomych swojego ta-
lentu – podsumowała Agnieszka Chylińska. – Niebywała oryginalność, 
autentyczność i nowatorstwo – odnotowała Małgorzata Foremniak. Wi-
dzowie programu będą mieli okazję znów zobaczyć i posłuchać Recykling 
Band. Zespół zakwalifikował się do następnego etapu. 

Pracusie i leniuchy 
Z analizy aktywności parlamentarnej posłów VII kadencji wynika, że 

najwięcej interpelacji, zapytań, pytań w sprawach bieżących i oświad-
czeń dotyczących bezpośrednio Sądecczyzny oraz okręgu wyborczego 
nr 14 zadali Wiesław Janczyk, Marian Cycoń i Barbara Bartuś. Na dru-
gim biegunie znaleźli się Edward Siarka, Andrzej Czerwiński i Piotr 
Naimski. Rekordzistą jest Janczyk – autor 26 zapytań poselskich. Na 
koncie Andrzeja Czerwińskiego zanotowano jedną interpelację. Dwa 
razy uaktywnił się Piotr Naimski.  (DEP)

6 WRZEŚNIA  1939 – II woj-
na światowa dotarła do Nowe-
go Sącza. Nad ranem Niemcy 
zaatakowali i rozbili batalion 
1. Pułku Strzelców Podhalań-
skich dowodzony przez majo-
ra Edwarda Dietricha, bronią-
cy południowej części miasta. 
W jego obronie poległo lub 
zmarło od ran ok. 40 polskich 
żołnierzy. 2. Brygada Górska 
„Nowy Sącz” rozpoczęła od-
wrót w okolice Gorlic i Jasła.

7 WRZEŚNIA  1874 – urodził 
się w Gostwicy k. Podegro-
dzia Wojciech Migacz, legen-
darny fotograf sądeckiej wsi. 
Aparatem własnej konstruk-
cji uwieczniał wydarzenia dnia 
powszedniego w życiu wsi 
oraz sylwetki zwykłych lu-
dzi. Zmarł w rodzinnej wsi 
w 1944 r. Niedawno Muzeum 
Okręgowe poświęciło jego 
twórczości imprezę plenerową 
„Ożywione kadry”.

1959  – zmarł Mieczysław Mor-
darski, członek jednej z naj-
bardziej umuzykalnionych 
rodzin w regionie. Nauczy-
ciel śpiewu, założyciel i dyry-
gent orkiestry „Echo Podhala”. 
W 1939 r. burmistrz Lima-
nowej, ojciec pięciu synów, 
z których Władysław i Ludwik 
kontynuują muzyczne tradycje 
w Limanowej.

8 WRZEŚNIA  1897 – w No-
wym Sączu konsekrowany 

został „Biały Klasztor”. To po-
toczna nazwa siedziby Zgro-
madzenia Sióstr Niepokalane-
go Poczęcia Najświętszej Marii 
Panny. Założycielką klaszto-
ru była bł. Marcelina Darow-
ska. Od ponad pół wieku przy 
klasztorze działa zawodowa 
szkoła gastronomiczna.

10 WRZEŚNIA  1980 – w Wo-
jewódzkim Przedsiębiorstwie 
Komunikacyjnym w Nowym 
Sączu o godz. 18 rozpoczął się 
czterodniowy strajk okupacyj-
ny. Jego inicjatorem był Jerzy 
Wyskiel. Jednym z postulatów 
strajkujących było ustąpienie 
wojewody Lecha Bafii, prze-
ciwnika budowy kościoła na 
sądeckim osiedlu Milenium. 
Postulat został spełniony – Ba-
fię odwołano 24 października 
tego samego roku, a kościół na 
Milenium wybudowano.

1996  – zmarł Mieczysław Mi-
chalik jeden z najpopularniej-
szych aktorów teatru im. Bar-
backiego w Nowym Sączu. 
Michalik ponad 500 razy wy-
stąpił na sądeckiej scenie, bę-
dąc jednocześnie długoletnim 
pracownikiem ZNTK.

11  WRZEŚNIA  1987 – uchwałą 
Wojewódzkiej Rady Narodowej 
w Nowym Sączu utworzony 
został Popradzki Park Krajo-
brazowy, o powierzchni 52 tys. 
hektarów, a łącznie z otuliną 
76 tys. ha.

Słyniemy z muzeum… zabawek
Tygodnik „Wprost” w swoim wakacyjnym przewodniku po kraju, 

w odcinku poświęconym Polsce południowej, zagląda również na Są-
decczyznę. A ta, jak wiadomo, słynie z nieprzeliczonych atrakcji dla 
turystów. To wiemy. A jakie atrakcje turystyczne w naszym regionie 
poleca Polakom gazeta? W zasadzie dwie główne – park linowy w Ry-
trze i Muzeum Zabawek w Krynicy! Acha, są jeszcze u nas beskidz-
kie cerkiewki i centrum pszczelarskie w Kamiannej. I tyle. No tośmy 
się dowiedzieli prawdy. A dotychczas próżni sądeczanie przed całym 
światem chwalili się, ile to u nas atrakcji na każdą kieszeń i wszelakie 
zainteresowania. Jak się jednak okazuje, z Warszawy nasz region wi-
dać lepiej, a w każdym razie inaczej.

(KCH)

OBEJRZANE

A TO C IEKAWE 

NAPISAL I  O  NAS…

KARTKA Z  KALENDARZA
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Ważny temat

R E K L A M A

OTWARTE NA DZIECI 
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE I OBEK

          – PO PIERWSZE JAKO

wysoki standard pomieszcze  dla dzieci w wieku 
od 5 m-cy do 6 lat
nieliczne grupy 
wykwali ikowana kadra, w tym specjali ci: 
psycholog, logopeda, dietetyk, pedagog
zdrowe ywienie – w asna kuchnia
warsztaty dla rodziców

Godziny otwarcia
poniedzia ek-pi tek 
6.00-18.00

Pracujemy te  w ka d  sobot  
6.00-15.00
Pe nimy dy ury w wakacje

889 464 155

ul. Zak adników (naprzeciw Galerii Sandecja)
www.przedszkole-misiek.pl

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE I OBEK

KONTROWERSJE.  Skandal – tak 
pracownicy pogotowia i lokalni samo-
rządowcy komentują decyzję woje-
wody Jerzego Millera o likwidacji dys-
pozytorni pogotowia ratunkowego 
w Nowym Sączu i przeniesieniu jej do 
Tarnowa. 

Kiedy wojewoda małopolski Jerzy 
Miller ogłosił niespodziewanie, że 
dyspozytornia pogotowia ratunko-
wego przeniesie się z Nowego Są-
cza do Tarnowa, najpierw wszyscy 
oniemieli, a potem zawrzało. Wo-
jewoda napomknął o swojej decyzji 
na wizytacji w nowej siedzibie stra-
żaków przy ul. Witosa, gdzie lokum 
pod dyspozytornię jest przygoto-
wane. Zawrzało głównie dlatego, że 
zasadność tej decyzji jest niejasna. 
Wojewoda postanowienia zmieniać 
jednak nie ma zamiaru. Po 15 paź-
dziernika o zdrowiu i życiu miesz-
kańców powiatów sądeckiego, li-
manowskiego, gorlickiego, a nawet 
Podhala decydować będzie dyspozy-
tor siedzący w Tarnowie. To od jego 
decyzji i doświadczenia będzie zale-
żało, jak szybko do potrzebujących 
dotrze karetka. 

– To doświadczenie będzie nieste-
ty zerowe – uważa Krzysztof Olejnik, 

rzecznik sądeckiego pogotowia i ra-
townik medyczny. – W Tarnowie 
będą musieli zatrudnić nowych ludzi, 
wątpię, by znali specyfikę terenu, jak 
dyspozytorzy z wieloletnim stażem 

w Nowym Sączu. Będą wiedzieć, czy 
wysłać karetkę do Klęczan pod Mar-
cinkowicami, czy Klęczan pod Gor-
licami? Ludzie dzwonią najczęściej 
podenerwowani, mówią podniesio-
nym głosem. Czasem dyspozytor ze 
strzępów informacji często musi sam 
ustalać, gdzie pacjent mieszka, a na 
telefonie wisi mu w tym czasie 17 nie-
odebranych połączeń.

Olejnik tłumaczy również inne 
aspekty, których wojewoda nie wziął 
zupełnie pod uwagę. Po pierwsze 
system wspomagania, o którym mó-
wią urzędnicy wojewody, nie działa 
nawet w Nowym Sączu, a co tu mó-
wić o miejscowościach rozsianych 

po okolicznych górach. Nikomu nie 
trzeba tłumaczyć, że każda minuta 
jest cenna. Topografii nie wystarczy 
więc znać dobrze, trzeba ją znać do-
skonale. Każdy mostek, każdą ścież-
kę. Nikogo nie przekonuje również 
argument o braku odpowiedniego 
lokum, które w Tarnowie dopiero 
powstaje. Olejnikowi trudno sobie 
wyobrazić również, jak dwóch ko-
ordynatorów zapanuje nad taką ilo-
ścią karetek. 

– Ta decyzja to skandal – nie 
ukrywa poseł Arkadiusz Mularczyk. 
– Wydana zza biurka, bez konsul-
tacji z mieszkańcami Sądecczy-
zny i pracownikami pogotowia, 

naprawdę może kosztować ludzkie 
życie. Decyzję uchylić może jeszcze 
minister spraw wewnętrznych Ja-
cek Cichocki. Wysłaliśmy zapyta-
nie poselskie w tej sprawie do MSW 
i minister Ewy Kopacz. Wiele zależy 
od samych mieszkańców. Proponu-
ję słać swoje opinie na ten temat na 
adres mailowy wojewody. 

 Po 15 października pracę stra-
cić może również kilka osób, ale jak 
mówi rzecznik pogotowia, nie to jest 
najważniejsze. 

– To nie jest kwestia tylko eta-
tów, bo ludzie mogą wrócić po pro-
stu do jazdy karetką – wyjaśnia Olej-
nik. – Chodzi o bezpieczeństwo nas 
wszystkich. Przy takiej organizacji 
powiadamiania istnieje ogromne 
prawdopodobieństwo popełnienia 
błędu. To chora sytuacja i kwestią 
czasu jest, kiedy ktoś za to zapła-
ci najwyższą cenę, a winą obarczą 
dyspozytora albo zespół. Tak jest 
najłatwiej – kwituje Olejnik.

(BOG)

Niebezpieczna decyzja w sprawie naszego bezpieczeństwa

 Po 15 października 
o zdrowiu i życiu 
mieszkańców 
powiatów sądeckiego, 
limanowskiego, 
gorlickiego, a nawet 
Podhala decydować 
będzie dyspozytor 
siedzący w Tarnowie.

MONIKA FRENKIEL, rzecznik wojewody małopolskiego, na pytanie 
o zasadność planowanych zmian, odpowiada zdawkowo: – Plan Me-
dycznych Działań Ratowniczych na lata 2012–2013 opracowywano 
w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim już w ubiegłym roku. Kon-
sultowano również temat na szczeblu samorządowym. Nowe rozlo-
kowanie poprawi system ratownictwa. Szybki dostęp do informacji 
o wszystkich zespołach ratownictwa w całym województwie i bie-
żący monitoring usprawni powiadamianie ratunkowe, a karetka po 
prostu szybko dotrze do potrzebujących.

Wspomnienie dawnego pogotowia
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Informacje

NOWY SĄCZ ul. Papieska 11a 18 440 46 15
GOŁKOWICE DOLNE 118811         18 440 75 74
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diagnostyka, autogaz, geometria 3D,autoserwis, wulkanizacja

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW

R E K L A M A

Cała Polska 
czyta „Pana 
Tadeusza”
Akcja „Cała Polska czyta dzieciom” 
odniosła spektakularny sukces, być 
może jej wzorem prezydent RP ini-
cjuje kolejną „Narodowe Czytanie 
Pana Tadeusza”. Nowy Sącz odpo-
wiada na jego apel. 

„Przed dwustu laty, gdy Wielka 
Armia Napoleona podążała przez 
Niemen w kierunku Moskwy, 
miał miejsce ostatni zajazd na 
Litwie. Taką historię szlachecką 
opowiada nam w poemacie „Pan 
Tadeusz” nasz Wieszcz – Adam 
Mickiewicz. By uczcić to 200–le-
cie, pragnę zainicjować ogólno-
polską akcję Narodowego Czyta-
nia „Pana Tadeusza”. Odbędzie 
się ona 8 września 2012 roku. 
Jak dotąd udział w tym przed-
sięwzięciu zadeklarowały dzie-
siątki polskich miast” – zwra-
ca się do rodaków prezydent RP 
Bronisław Komorowski. Nowo-
sądeckie instytucje kulty rów-
nież przyłączają się do akcji i na 
Narodowe Czytanie zapraszają 
wszystkich mieszkańców o godz. 
16 do Klubu Sztuki Galerii BWA 
„Sokół”. „Inwokacja” przypad-
nie w udziale wiceprezydent Bo-
żenie Jawor. Później wystąpią ak-
torzy Teatru Robotniczego im. 
Bolesława Barbackiego, człon-
kowie Towarzystwa Literackiego 
im. Cypriana Norwida oraz wszy-
scy, którzy zechcą się publicznie 
zaprezentować. 

(BUK)

W Łącku o słynnej śliwowicy mówi 
się, że daje krzepę i krasi lica – taka 
mocna. Równie słynny siłacz To-
masz Kowal i sześciu kandydatów 
na strongmanów podczas świę-
ta owocobrania pokazało, że mają 
krzepę większą niż łącka śliwowica.

Tomasz Kowal dał pokaz swo-
ich możliwości, m.in. spacerując 
po Łącku dźwigając 150–kilogra-
mowy ciężar oraz… cztery naj-
odważniejsze (ale wcale nie naj-
lżejsze) dziewczyny w gminie. 

Przetaczanie gigantycznych opon 
to dla niego fatyga porównywal-
na z porannym ścieleniem łóżka. 
Ciekawe były również zmagania 
sześciu młodych strongmanów, 
a właściwie – patrząc na nich 
i Tomasza Kowala – kandyda-
tów do tego rzemiosła. Widzowie 
przyglądający się zawodom żar-
towali, że każdy z nich chce mieć 
mięśnie twarde jak beton, które-
go używa do budowy sponsorują-
ca siłaczy firma Erbet.

(PAK)

5…
…ośrodków turystycznych otrzy-
mało certyfikat Sądeckiej Marki 
Turystycznej: hotel Klimek w Mu-
szynie, hotel Krynica w Kryni-
cy–Zdroju, hotel Beskid w No-
wym Sączu, Diecezjalne Centrum 
Pielgrzymowania im. Jana Pawła 
II w Starym Sączu i hotel Panora-
ma w Nowym Sączu. Cztery kolej-
ne obiekty zgłosiły chęć poddania 
się weryfikacji i rozpoczęły roczny 
proces certyfikacji. Są to: Niepu-
bliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Sanatorium Uzdrowiskowe Wiktor 
Cechini, hotel Beata w Złockiem, 
ABlandia i Pensjonat Agrotury-
styczny Willa u Marty z Tylicza.

18…
…nauczycieli szkół powiatowych 
tuż przed rozpoczęciem roku 
szkolnego otrzymało akty nadania 
stopnia awansu zawodowego na-
uczyciela mianowanego. 

4582…
…uczniów rozpoczęło naukę 
w placówkach ponadgimnazjal-
nych prowadzonych przez powiat 
nowosądecki. Będą się kształ-
cić w 180 klasach w 12 szkołach. 
Do szkół zawodowych (techni-
ka i zasadnicze szkoły zawodo-
we) zostało przyjętych 64,2% 
uczniów, do liceów ogólnokształ-
cących – 34,06%, a do gimna-
zjów – 1,68%. W placówkach za-
trudnionych jest 440 nauczycieli.

TYDZ IEŃ W L ICZBACH

4–latek pod kołami 
ciągnika
Podczas prac polowych 3 wrze-
śnia w Marcinkowicach doszło 
do nieszczęśliwego wypadku. 
Czteroletni chłopiec został przy-
gnieciony przez ciągnik. Dziec-
kiem opiekował się dziadek. We-
dług wstępnych ustaleń policji 
miał zostawić chłopca samego 
w ciągniku. Czterolatek nacisnął 
sprzęgło, co spowodowało ruch 
maszyny. Chłopiec wypadł z po-
jazdu wprost pod koło. Do szpita-
la trafił z urazami brzucha i klat-
ki piersiowej. Jego życie nie jest 
zagrożone.

Złodzieje w szkole
15 i 21–latek zostali zatrzymani 
w Nowym Sączu przez policję za 
kradzież agregatora prądotwór-
czego z terenu remontowanej 
szkoły. Sprzęt wart ok. 2 tys. zł 
udało się odzyskać. Zespół Placó-
wek Oświatowo Wychowawczych 
odzyskał również swojego pod-
opiecznego. Okazało się bowiem, 
że nieletni zbiegł z ZPOW i figu-
rował w policyjnych kartotekach 
jako osoba zaginiona. Jego star-
szy wspólnik nie opuści tak szyb-
ko miejsca odosobnienia.

Złamany kręgosłup 
Tragicznie zakończyła się dla 39–
letniego mężczyzny jazda qu-
adem. 2 września w Grybowie, 
na os. Sośnie na łuku drogi stracił 
panowanie nad pojazdem. Wje-
chał do rowu, a następnie kozioł-
kując zatrzymał się na ogrodzeniu 
pobliskiego domu. Nieprzytom-
nego karetka zabrała do szpi-
tala. Mężczyzna ma złamany 
kręgosłup.

Straż graniczna przegoniła 
cudzoziemców 
Nazar, Ihor i Ivan (21, 22 i 27 lat), 
obywatele Ukrainy, nielegalnie 
pracowali jako pomocnicy na bu-
dowie w Żegiestowie–Zdroju. Na 
ich trop wpadli strażnicy granicz-
ni z Piwnicznej–Zdroju. Prze-
prowadzili kontrolę legalności 
zatrudnienia i zatrzymali cudzo-
ziemców. Teraz mężczyźni muszą 
opuścić Polskę i zapłacić grzywnę 
– nie mniejszą niż tysiąc złotych. 
Co najmniej trzy tysiące złotych 
zapłaci natomiast pracodawca, 
który pozwolił im nielegalnie wy-
konywać budowlaną robotę.

TYDZ IEŃ W SKRÓCIE

Do sprzedania 
garaż murowany
przy ul. Batalionów 

Chłopskich, za piekarnią 
Harnaś, obok nowo 

budowanego kościoła. 
Tel. 602-732-963

R E K L A M A
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A. i M. PIETRZKIEWICZ

OBR¥CZKI ŒLUBNE

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

501-108-005

zapraszam
Maciej Pietrzkiewicz

mistrz z³otnictwa

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

FIRMA JUBILERSKA

Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu ogłasza, 
przetarg na sprzedaż  lokalu mieszkalnego wolnego - niezamieszkałego

Nowy Sącz ul. Klasztorna 38/8. do remontu, pow.37,67 m2, 
2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka, 

cena wywoławcza 90.000- zł,  wadium 4.500,-
Przetarg odbędzie się w dniu 12 września 2012r. o godź. 10-tej 

w siedzibie GSM w Nowym Sączu przy ul. Grodzkiej 30.

Szczegółowych informacji udziela dział członkowsko-mieszkaniowy GSM
tel. 18 443 53 56 w. 31

www.farbol.pl
•  FARBY (dachy,

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

kamień, ceramika)

MIESZALNIK FARB I TYNKÓW
•  akrylowych, 

•  silikonowych, 
•  mozaikowych

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

Informacje

OGŁOSZENIE DROBNE

Sprzedam w Nowym Sączu 
- mieszkanie 49 m kw. 
dwupokojowe, 1 piętro, 
po remoncie - ul.Hubala, 
garaż murowany, 
(wygodny parking).
Tel.501 446 605, 504 163 743

R E K L A M A

/winuspl

Nowy Sącz, Kochanowskiego 30
tel. 881-088-210
Pon.-Pt. 9.00 - 18.00, 
Sob. 9.00-16.00

Wina bezpieczne dla kierowców  i nie tylko...
Podczas Agropromocji w Nawojowej  

ZAPRA SZAMY na DEGUSTACJĘ 
na stoisku fi rmowym (na terenie boiska sportowego)

Magnesem kopał tacho
DAF z naczepą gnał sobie beztrosko 
po drodze krajowej nr 28 w oko-
licach Gorlic. Nie przewidział, że 
może tu spotkać dzielnych funkcjo-
nariuszy Straży Granicznej z Piw-
nicznej, którzy bynajmniej nie 
chcieli pytać go o towar do ocle-
nia. Dociekliwi pogranicznicy zaj-
rzeli mu pod maskę silnika, a tam 
stwierdzili – jak to się mówi w ję-
zyku służb mundurowych – „naru-
szenie ustawy o transporcie drogo-
wym”. Zabrzmiało groźnie, ale dalej 
jest jeszcze poważniej. Jak stwier-
dzono było to naruszenie „w posta-
ci samowolnej ingerencji w pracę 
cyfrowego urządzenia rejestru-
jącego (tachografu) zainstalowa-
nego w pojeździe, wskutek której 
nastąpiła zmiana wskazań urzą-
dzenia w zakresie prędkości pojaz-
du, aktywności kierowcy i długości 
przebytej drogi”. No i mamy ład-
ne kwiatki! Mówiąc prościej – pan 
szofer zainstalował na tzw. impul-
satorze magnes, czyli posługując 
się językiem nieuczciwych szofe-
rów – facet kopał tacho. A jak pew-
nie wiadomo, w tachometrze kopać 
nie wolno, tachometr rzecz święta! 
Nie dla wszystkich. (KCH) 

SMS
DTS CZYTELNIKÓW. A to a. Na 
pierwszy rzut oka. Formalnie bo-
wiem „A” duże różni się od „a” ma-
łego i może stać się przyczyną nie-
porozumień, zwłaszcza jeśli chodzi 
o korespondencję. 

Od trzech lat boryka się z tym pani 
Maria z Nowego Sącza. Obok jej 
domu sąsiedzi wybudowali kolejny, 
któremu Wydział Geodezji i Mie-
nia Urzędu Miasta w Nowym Są-
czu nadał taką samą numerację, 
jaka jest na jej budynku. Prawie 
taką samą. Różnica polega na małej 
i wielkiej literze dołączonej do nu-
meru. Pani Maria nigdy wcześniej 
nie przywiązywała wagi do tego, 
czy pisząc swój adres używa litery 
„a” czy „A”. 

– Nie było problemów. Kore-
spondencja zawsze do mnie tra-
fiała – mówi pani Maria. 

Zdziwiła się, gdy zaczęła otrzy-
mywać listy na nazwisko sąsia-
da. Ponieważ nie utrzymuje z nim 
zażyłych stosunków, ale chciała 
być uczciwa wobec mężczyzny, 
listy zostawiała w woreczku na 
ogrodzeniu, by sąsiad mógł je ode-
brać. Odkryła wówczas, skąd cią-
głe pomyłki. 

– Ja w adresie mam małe „a”, 
sąsiad duże „A”. Czy nie można 
było temu zaradzić, gdy nadawa-
no numer nowego domu? – pyta. 

Po pewnym czasie, listy do są-
siada przestały do niej przycho-
dzić. Wzbudziło to w niej wątpli-
wość, czy teraz jej korespondencja 
nie trafia na adres sąsiada, bo ma 
wrażenie, że otrzymuje ją rzadziej. 

Krzysztof Kurzeja, dyrektor Wy-
działu Geodezji i Mienia UM w No-
wym Sączu wyjaśnia, że numery 

zostały nadane zgodnie z obowią-
zującym wówczas rozporządze-
niem ministra infrastruktury.

– Domy stoją na dwóch różnych 
działkach, więc taka numeracja 
była uzasadniona. Z formalnego 
punktu widzenia „a” różni się od 
„A” i właściciele takich adresów 
muszą po prostu zwracać na to 
uwagę – mówi Kurzeja. – W tym 
momencie zmieniło się rozporzą-
dzenie i nowe budynki, znajdują-
ce się w głębi między istniejącymi 
już domami – kiedy nie jesteśmy 
w stanie nadać kolejnego nume-
ru – oznaczamy istniejącym nu-
merem, dodając np. podwójne „A” 
(AA). 

Dyrektor przyznaje, że zdarza-
ją się tego typu interwencje miesz-
kańców. Z urzędu jednak nume-
racji domów nie można zmienić. 
Właścicielom podobnie brzmią-
cych adresów proponuje więc spo-
tkanie w Wydziale i zastanowienie 
się nad polubownym rozwiązaniem 
problemu. 

– Zmiany możemy wprowadzić 
na wniosek mieszkańców, ale tyl-
ko wówczas, gdy któraś ze stron 
zgodzi się na to – mówi Kurzeja. 

W praktyce jednak, to trudne 
do zrealizowania. Zmiana nume-
ru budynku zamieszkania pociąga 
za sobą zmianę dowodu osobistego 
i innych dokumentów oraz poin-
formowanie o de facto nowym ad-
resie wszystkich korespondentów. 

– Jeśli ktoś składa wniosek 
o nadanie numeru i zamieści w nim 
swoje sugestie, zwracamy na to 
uwagę. Trudno jednak, byśmy in-
gerowali na siłę we wszystkich 
przypadkach – dodaje Kurzeja. 

(PEK)

GOSPODARKA.  150 inżynierów jest 
zarejestrowanych w Sądeckim Urzę-
dzie Pracy i, choć to podobno naj-
bardziej poszukiwane na rynku oso-
by, pracy w zawodzie nie mogą 
znaleźć.

– Pracodawcy wymagają do-
świadczenia zawodowego i kom-
petencji, a tych bardzo często bra-
kuje – mówi Stanisława Skwarło 
szefowa sądeckiego pośredniaka. 

Inżyniera poszukuje na przykład 
Carbon. Niestety żaden z sądec-
kich kandydatów nie spełnia wy-
magań firmy. Dobrze płatna praca 
w stabilnym finansowo między-
narodowym koncernie to marze-
nie absolwenta PWSZ, ale wy-
magania stawiane przez Carbon 
są dla wszystkich zbyt wysokie. 
Kandydat musi mieć wykształce-
nie wyższe techniczne o profilu 
mechanicznym, legitymować się 
znajomością podstaw konstruk-
cji maszyn, bardzo dobrą znajo-
mością rysunku technicznego, czy 
doświadczeniem w zakresie me-
chaniki przemysłowej. O dobrej 
znajomości języka angielskiego 
w mowie i w piśmie, czy umie-
jętności obsługi specjalistycznych 

programów komputerowych, nie 
wspominając. Takiego inżyniera ze 
świecą szukać. 

Nie tylko inżynierzy mają pro-
blem ze znalezieniem zajęcia. W No-
wym Sączu jest ponad 4600 osób 
bez pracy. 1300 z nich nie ma zu-
pełnie żadnych kwalifikacji, a ponad 
1200 nie ma żadnego doświadczenia 
zawodowego. Latem bezrobocie do-
tychczas wyraźnie spadało, miedzy 
innymi dzięki pracom sezonowym. 
Teraz ani nie drgnie. 

– O ile w ubiegłych latach ten 
spadek był rzędu 300 osób, to 
w tym roku był niemal niezauwa-
żalny – ocenia dyrektor Skwarło. 
– W porównaniu do lipca ubiegłe-
go roku mamy 343 bezrobotnych 
więcej.

Bezrobocie wzrosło, ale to nie 
oznacza, że ofert zatrudnienia nie 
ma w ogóle. 

– Często bezrobotnym, oprócz 
kwalifikacji, brakuje odwa-
gi – stwierdza szefowa sądeckie-
go pośredniaka. – Każdy woli być 
pomocnikiem kucharza niż ku-
charzem, księgowa woli poma-
gać głównej księgowej, niż sama 
wziąć na siebie odpowiedzialność. 

(BOG)

Aaale numer!

Lepiej być pomocnikiem niż kucharzem

– Każdy woli być pomocnikiem kucharza niż kucharzem, księgowa woli 
pomagać głównej księgowej, niż sama wziąć na siebie odpowiedzialność 
– mówi Stanisława Skwarło.
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– Jak udał się Pilsfest na 125–lecie browaru?
– Świetnie!

– Nie martwią Pana informacje o tym, 
że w październiku szykuje się druga 
licytacja majątku spółki Browar Gry-
bów Dystrybucja?

– Nic o tym nie wiem.
– Dokładny termin nie jest jesz-
cze znany, ale kancelaria komornicza 
w Gorlicach informuje, że wierzycie-
le nie mają zamiaru odstąpić i przy-
gotowywana jest formalna informa-
cja o drugiej licytacji. Tym razem cena 
wywoławcza to 3 mln 900 tys. zł.

– Nie chciałbym mówić na ten 
temat. Niektóre sprawy muszą to-
czyć się swoim torem. My prze-
kształciliśmy się w spółkę akcyjną, 
niedługo wchodzimy na giełdę.
– Niedługo, to znaczy kiedy?

– Myślę, że uda się to do koń-
ca września.
– Browar nadal więc spokojnie wa-
rzy piwo…

– Dokładnie. Nieustannie sku-
piamy się na piwie, na jego jakości. 
Idziemy do przodu. Wpisujemy się 
w światowe trendy i modę na tra-
dycyjnie warzony naturalny trunek. 
Taki jak nasz, bo korzystamy tylko 
z naturalnych składników. Dlate-
go nie narzekamy na brak klientów. 
Przyjeżdżają ludzie z różnych miast, 
czasem dość odległych i robią duże 
zapasy. Doceniają jego walory sma-
kowe. Trafili raz do nas turyści z Ir-
landii. Nie ukrywali, że nasze piwo 
wytrzymuje porównanie z Guines-
sem, bo jest jedyne w swoim rodzaju.

Rozmawiał (BOG)

Gospodarka

R E K L A M A
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Mimo zawirowań, piwo się warzy
ROZMOWA  z IVANEM CHOVANCEM, prezesem zarządu Browaru Pilsweiser S.A. w Siołkowej k. Grybowa

WARTO WIEDZIEĆ
Browar w Siołkowej istniał już w roku 1804, ale 125–lecie, które obchodzo-
no w ostatnia sobotę, liczone jest od 1887. Wtedy to browar zakupił Franciszek 
Paschek. Jako doskonały fachowiec w tej dziedzinie natychmiast przystąpił do 
modernizacji i rozbudowy zakładu piwowarskiego. Bardzo dobra woda z po-
bliskiego źródła oraz kunszt piwowarów sprawiły, że piwo z tego browaru sta-
ło się sławne w C.K. Monarchii. Świetną pracę Paschka seniora (złote meda-
le na konkursach w Wiedniu) kontynuowali jego potomkowie i produkcja trwała 
aż do zakończenia wojny. Po wojnie produkcję chciała kontynuować Maria Pas-
chek, wdowa po synu Franciszka Paschka, ale w styczniu 1946 r. weszła w życie 
„Ustawa o nacjonalizacji przemysłu” i w ten sposób browar w Siołkowej znów 
zmienił właściciela, zostając własnością państwa. Do 1989 r. Browar Grybów 
należał do struktur Okocimskich Zakładów Piwowarskich w Okocimiu, jako je-
den z zakładów produkcyjnych. Po przekształceniu Przedsiębiorstwa Państwo-
wego Zakłady Piwowarskie w Okocimiu w spółkę akcyjną, Browar Grybów został 
wydzielony, jako samodzielna jednostka organizacyjna, podlegająca pod wła-
dze samorządowe. Od 1990 r. Browar Grybów funkcjonował, jako spółka z ogra-
niczoną odpowiedzialnością. W 2004 r. na gruzach upadłego Browaru Grybów 
powstał nowy – Browar Grybów Dystrybucja sp. z o.o. W 2005 r. browar kupił 
słowacki przedsiębiorca Ivan Chovanec i poprzez spółkę Pilsweiser rozwinął sieć 
sprzedaży i stworzył nowe, cenione przez koneserów gatunki piwa.

Problemy 
metra 
nie uderzą 
w Newag
Eksperci oceniają, że budowa II li-
nii metra po zalaniu stacji Powiśle, 
która uległa poważnym uszkodze-
niom, może przesunąć się o rok. 
Wagony dla warszawskiej kolei 
podziemnej w konsorcjum z Sie-
mensem buduje sądecki Newag. 
Niepewny termin zakończenia bu-
dowy nie wpłynie w żaden spo-
sób na realizację najważniejszego 
zamówienia krajowego potenta-
ta w branży. 

– Problemy budowniczych II linii 
metra w żaden sposób nie doty-
czą, czy nie wpłyną na kontrakt, 
który realizujemy z Siemensem 
– zapewnia prezes Newagu Zbi-
gniew Konieczek.

Zgodnie z projektem tunel II 
linii metra będzie przebiegał 7–8 
metrów pod dnem Wisły i będzie 
miał długość 600 m. To jest jedy-
na opcja, bo zmiana projektu za-
mknęłaby inwestycję na kilka lat. 
Mimo ocen fachowców, co do ter-
minu zakończenia budowy, nie 
został on przesunięty (paździer-
nik 2013). 

Przypomnijmy, że Newag 
z Siemensem wyprodukują dla 
warszawskiego metra 35 pocią-
gów za 1 mld 69 mln zł (netto). 
Pierwszych 10 składów powstaje 
w Niemczech. Mają trafić do za-
mawiającego w ostatnim kwarta-
le tego roku. Przy ich produkcji 
pracownicy Newagu przechodzą 
przeszkolenie i reszta zamówie-
nia na wagony zostanie zrealizo-
wana w Nowym Sączu. Te pociągi 
będą składane, wyposażane i te-
stowane w Nowym Sączu. Sądec-
cy inżynierowie pracowali przy 
niektórych rozwiązaniach tech-
nicznych, dlatego część podze-
społów powstanie tutaj. Udział 
Newagu w całym zamówienia 
szacuje się na 30–40 proc. 

Sztandarowe zamówienie Ne-
wagu nie jest więc w żaden spo-
sób zagrożone, ale sądecka firma 
nie wykona tramwajów dla Olsz-
tyna. W pierwszej ocenie ofert 
wygrało konsorcjum firm Newag 
i Modertrans. Jednak zostało ono 
wykluczone, bo wykonawca nie 
przedłożył wadium, czyli nie dał 
gwarancji wywiązania się z umo-
wy. Kontrakt wart był 120 mln zł. 

Newag konkurował też z byd-
goską Pesą o dostawę sześciu 
nowych elektrycznych zespołów 
trakcyjnych dla Kolei Śląskich. 
Przetarg wygrała Pesa, któ-
ra wyceniła realizację kontrak-
tu na kwotę ok. 178 mln zł netto. 
Newag zażądał za swoje pociągi 
193,8 mln zł netto.

(CIUF)
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Polityka

Kiedyś było uczciwiej
ROZMOWA  z  ANDRZEJEM SZKARADKIEM, liderem sądeckiej „Solidarności”

– Chciałem Pana przedstawić: legenda 
sądeckiej „Solidarności”, ale chyba by się 
Pan obraził.

– Jak mówią o kimś, że jest le-
gendą, to znaczy, że chcą się go już 
pozbyć.
– Nie czuje się Pan ani legendą, ani 
emerytem.

– Emerytem się czuję, ale spę-
dzam ten czas bardzo ciekawie. Mu-
szę przyznać, że w pewnym okresie 
życia czuje się zmęczenie. I ja się po-
czułem zmęczony polityką. Dlatego 
jestem bardzo szczęśliwy, że mogę 
więcej odpoczywać. Chyba zasłuży-
łem na ten odpoczynek.
– Ja tego nie kwestionuję, ale cieka-
wi mnie, czy dzień zaczyna Pan od wy-
słuchania i przeczytania wiadomości 
politycznych?

– Pracuję jeszcze na pół etatu 
w „Solidarności”, więc muszę być 
na bieżąco w wydarzeniach politycz-
nych i związkowych.
– A co Pan myśli, kiedy Pan patrzy, jak 
związkowcy z „Solidarności” zrzucają 
w Gdańsku z bramy stoczni imię Lenina?

– Myślę wówczas, że za kilka dni 
będziemy obchodzić 32. rocznicę 
powstania „Solidarności”, a tamte 
sierpniowe postulaty są ciągle aktu-
alne (rozmowa została przeprowa-
dzona 29 sierpnia – przyp. redakcji). 
Prezydent Gdańska ubzdurał sobie, 
że przywróci napis z jego imieniem 
na bramie. To jest promowanie ko-
munistycznych idei!
– Ale Pan wie, że ten napis był głównie na 
potrzeby filmu zamontowany i dla tury-
stów chcących sobie zrobić tam zdjęcie.

– Filmu za pieniądze Amber Gold.
– Ale producent przecież oddał te 
pieniądze.

– I całe szczęście, że się 
zreflektował.
– A pójdzie Pan do kina na film o Lechu 
Wałęsie?

– Pójdę. Mam swoje zdanie na 
jego temat, ale pójdę. Wałęsa popeł-
nił w życiu kilka błędów, m.in. nie 
przyznając się do swojego życiory-
su, co przyniosło skutek odwrotny 
od zamierzonego.
– To zapytam inaczej – czy Lech Wałęsa 
przewrócił system komunistyczny w Pol-
sce i Europie?

– No właśnie problem polega m.in. 
na tym, że Lech Wałęsa wszelkie za-
sługi przypisuje wyłącznie sobie. Nie 
chce pamiętać, że na obalenie tamte-
go systemu pracowało więcej osób i to 
z dużo lepszymi życiorysami.
– A jakby się Pan z nim dzisiaj spotkał?

– To z nim rozmawiam. Nie 
można nie rozmawiać. Mnie cho-
dzi o problem prawdy historycznej, 
a nie o to, żeby się ktoś obrażał. Sko-
ro prawda historyczna była taka, że 
Wałęsa w pewnym okresie był agen-
tem bezpieki, to o tym trzeba mó-
wić. Mógł powiedzieć: „Zagubiłem 
się”. Potem wymazał tamte winy 
swoją walką.
– Wspomniał Pan, że postulaty sierpnio-
we są ciągle aktualne.

– Jest coraz gorzej. Podam prosty 
przykład: 32 lata temu postulowali-
śmy obniżenie wieku emerytalnego, 
dziś został on podwyższony. Propo-
nowaliśmy wówczas, by mężczyź-
ni szli na emeryturę w wieku 60 lat, 
a dziś zgodziliśmy się na 67 i specjal-
nie nie protestowaliśmy. Mam pre-
tensje do młodych, że tak łatwo dali 
sobie narzucić ten styl rządzenia przez 
PO i podwyższenie wieku emerytal-
nego bez uzasadnienia.
– Uzasadnienie jest chyba takie, że 30 
lat temu jedno małżeństwo miało kilko-
ro dzieci. Dzisiaj tak nie jest i za 20 lat nie 
będzie miał kto pracować na nasze eme-
rytury. Nie przekonuje to Pana?

– Nie. Przecież ci młodzi ludzie, 
którzy mają pracować na przyszłe 
emerytury i chcieliby to robić, to pra-
cy nie mają. Jak mają wypracować 
środki na przyszłe emerytury? Dlacze-
go Polska musiała wskoczyć na pierw-
sze miejsce w Europie pod względem 
ilości umów śmieciowych – ponad 3 
miliony. Skoro od takich umów nie 
odprowadza się składki, to z czego my 
ten system emerytalny zbudujemy?
– Myśli Pan, że gdyby odsunąć PO od 
władzy, to się wszystko odmieni?

– Może nie natychmiast, ale na 
pewno będzie inne podejście do naj-
większych problemów, jakie mamy. 
Mam na myśli płacę minimalną, umo-
wy śmieciowe, wiek emerytalny. Je-
śli są ugrupowania, które chcą o tym 
rozmawiać, to jest to sto razy lepsze 
od tego, co nam na siłę proponuje PO.

– Sądecki PKS został sprzedany…
– O nie! Sądecki PKS został zli-

kwidowany przez PO, a w szczegól-
ności maczał w tym palce pan po-
seł Czerwiński, który miał wpływ na 
obsadę stanowisk prezesów i rady 
nadzorczej.
– Ale wie Pan, że słychać było również 
opinie, że to efekt wielu lat rozbudo-
wanych do granic możliwości roszczeń 
związków zawodowych.

– Taka jest rola związków zawo-
dowych na całym świecie.
– Nawet jeśli firma miałaby mieć z tego 
powodu poważne kłopoty?

– Tam było wiele nieporozumień. 
Te roszczenia i pensje nie były wcale 
takie duże. Prawie na granicy płacy 
minimalnej. Potem pracownicy zrze-
kli się nawet różnych dodatków. Jeśli 
średnia płaca kierowcy ledwie prze-
kraczała 2 tys. zł brutto, to o czym 
mówimy?
– Do tego dochodziła wysługa lat i ta 
pensja znacząco rosła.

– Ale to były przywileje zagwaran-
towane ustawowo!
– Nawet jeśli to zagrażało stabilności fi-
nansowej firmy?

– Każdy nowy prezes, który przy-
chodził do sądeckiego PKS–u, za-
trudniał swoich ludzi, a wynagrodze-
nia dla nich były poza obowiązującym 
układem. I ta sprawa jest w prokura-
turze. Jeśli się nie zaczyna oszczędzać 
od siebie, to taki mamy skutek, że po-
jawił się opór pracowników przed za-
bieraniem im pewnych przywilejów. 

Podkreślam – tych przywilejów na-
prawdę nie było wiele. A dzisiaj za-
kładu nie ma, jest fajnie i nikt za to 
nie ponosi konsekwencji. Nie chcę już 
nawet mówić, jak na koniec postępo-
wano z pracownikami.
– A jak postępowano?

– Przyszedł likwidator, zwolnił 
wszystkich pracowników…
– A następnego dnia mogli się zatrudnić 
u nowego pracodawcy.

– Ale bez wzięcia odprawy! Zwol-
nił wszystkich, bo chciał ludzi upo-
korzyć. Gdzie my jesteśmy?
– Przy okazji takich sytuacji mówi się, 
że najlepiej funkcjonują te przedsię-
biorstwa, w których nie ma związków 
zawodowych.

– Ale jaki tam jest szacunek dla lu-
dzi? A gdzie są te umowy śmieciowe? 
Przecież to w głównej mierze w pry-
watnych przedsiębiorstwach się je 
stosuje, gdzie nie ma szacunku do 
ludzkiej pracy, gdzie pracuje się na 
płacy minimalnej.
– I to była przyczyna, by po ponad 30 la-
tach wypowiedział Pan zdanie, że nie 
wszystkie postulaty sierpniowe zosta-
ły spełnione?

– Oczywiście. Dodajmy do tego 
dawny postulat wolności zrzeszania 
się w związki zawodowe i zobacz-
my, jak dzisiaj pracodawcy walczą 
ze związkami i utrudniają działal-
ność, zwalniają, ludzie za działalność 
związkową nie otrzymują podwyżek.
– Czyli znowu jest jak za komuny?

– Teraz bardziej boli. Dlatego, że 
takie warunki narzuca obecna wła-
dza, która skorzystała na zmianach 
ustrojowych. Przecież najmniej na 
zmianach skorzystali zwykli robot-
nicy w zakładach. Największe kosz-
ty reform pana Balcerowicza ponie-
śli ci, którzy mieli największy wkład 
w obalanie systemu.
– Popolitykujmy trochę. Za chwilę pół-
metek kadencji Rady Miasta i prezyden-
ta Ryszarda Nowaka. Po której stronie się 
Pan w ocenach ustawia – tych, którzy 
krytykują, że w mieście nic się nie dzieje, 
że zastój. A może zgadza się Pan z tymi, 
którzy mówią, że prezydent postępu-
je roztropnie.

– Wolałbym uniknąć tego py-
tania. Mógłbym powiedzieć, że je-
stem mieszkańcem gminy Chełmiec 
i mamy swoje problemy.
– Ale czuję, że nie chce Pan go uniknąć. 
Był Pan miejskim radnym.

– Dzisiaj stoję trochę z boku.
– Stoję z boku, ale uważnie obserwuję.

– Myślę, że tu chodzi o sposób 
uprawiania polityki. Przy całym sza-
cunku dla Rady Miasta, ale z każdą 
kadencją jest z tym gorzej.
– Chciał Pan powiedzieć: „dobrze to my-
śmy uprawiali politykę”.

– Na pewno inaczej. Mówię z całą 
stanowczością: było uczciwiej. Dzi-
siaj większość osób patrzy na poli-
tykę pod kątem swoich interesów. 
Kiedy w 1990 r. przygotowywali-
śmy się do pierwszych wolnych wy-
borów samorządowych, to żaden 

z organizatorów drużyny nie star-
tował do rady. Jako organizatorzy 
wyszukiwaliśmy w różnych środo-
wiskach ludzi, którzy – naszym zda-
niem – najbardziej nadawali się do 
pełnienia funkcji radnego, chcieli coś 
od siebie dać miastu.
– A dzisiaj?

– A dzisiaj zapisuje się do partii tyl-
ko po to, żeby zostać radnym i pilno-
wać swoich spraw. Jestem przerażony 
poziomem tej rady. Czy rzeczywiście 
dbałość o miasto i jego problemy, są 
najważniejszymi dla nich sprawa-
mi? Wątpię. Jeśli zaś rada mniej naci-
ska na prezydentów, to oni zaczynają 
mniej myśleć o mieście i mniej o nie 
dbać. Byłem zadowolony z prezyden-
tury Nowaka, kiedy pełną parą szły 
w Nowym Sączu inwestycje. Uwa-
żam, że teraz wszystko stanęło i nie 
ma pomysłu na dalsze funkcjonowa-
nie miasta. Pamiętamy oczywiście, 
że istnieją trudności i będzie ich co-
raz więcej, bo mniej będzie unijnych 
pieniędzy, ale trzeba mieć jakiś nowy 
pomysł na Nowy Sącz, w szczególno-
ści inwestycyjny.
– Trzeszczy sądecki PiS, uważa Pan, 
że nie ma w nim miejsca dla Artura 
Czerneckiego?

– Ufff!
– Jaki głęboki oddech!

– Bo to jest gość, o którym jako 
ostatni chciałbym rozmawiać. Może 
powiem w ten sposób. Jeśli funk-
cjonuje partia polityczna, jest odpo-
wiedni statut i regulaminy funkcjo-
nowania tej partii, to zapisując się, 
potwierdzam, że to mi odpowiada. 
A jeżeli mi to nie odpowiada, to ja się 
nie zapisuję, albo idę do innych. Ale 
jeśli ktoś się zapisuje, korzysta z szyl-
du, a potem robi wszystko, żeby tylko 
o nim było głośno, to chyba nie tędy 
droga. Ale generalnie to nie jest facet, 
o którym chciałbym rozmawiać, więc 
może skończmy o tym panu.
– To pomówmy o innym panu, które-
go w PiS–ie już nie ma. Podczas ostat-
nich wyborów parlamentarnych poseł 
Arkadiusz Mularczyk zaproponował Panu 
mało atrakcyjne miejsce na liście, więc 
Pan nie skorzystał. Czy fakt, że nie ma go 
już w partii, oznacza, że Pan wróci na li-
sty PiS–u?

– Nie! Jeśli kiedyś wspierałem pana 
Mularczyka, to dlatego, iż uważa-
łem, że PiS to ugrupowanie mają-
ce największą wrażliwość społeczną. 
Dlatego zacząłem ich wspierać. Kie-
dy jednak zobaczyłem, że po wygra-
nych wyborach w powiecie i woje-
wództwie nigdzie nie przejął władzy 
– odstąpiłem. Kompletnie nie było 
w tym pomyślunku. W głowie mi się 
nie mieściło, żeby radni powiatowi 15 
minut przed sesją nie wiedzieli, jakie-
go kandydata na starostę będę wspie-
rać. Taki styl uprawiania polityki mi 
nie odpowiada.

Rozmawiał WOJCIECH MOLENDOWICZ
(Wykorzystano fragmenty 

wywiadu dla Regionalnej 
Telewizji Kablowej)
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Trwałość, jakość i nowoczesność 
– takimi cechami charakteryzuje 
się nowe logo firmy Wiśniowski. 
Prosty napis i charakterystycz-
na korona mają symbolizować 
ukoronowanie inwestycji każ-
dego klienta. Zmiana wizerun-
ku pozwoli firmie repozycjono-
wać brand, zwiększy atrakcyjność 
w oczach kontrahentów. 

Minęły już 23 lata, od kiedy fir-
ma Wiśniowski wyprodukowała 
swoją pierwszą bramę. Dzisiaj jest 
największym polskim producen-
tem bram i ogrodzeń. Teraz dodat-
kowo udowadnia, że jest również 
firmą innowacyjną i wyznaczają-
cą trendy. W nowy jesienny se-
zon wchodzi na rynek z nowym 
wizerunkiem.

Nowa percepcja marki
Skąd taka przemiana? Nowe 

logo jest wynikiem działań zwią-
zanych z odświeżeniem marki 
– Działamy na rynku od 1989 
roku. Z każdym rokiem unowo-
cześniamy nasze produkty pod 

względem jakości i technologii 
produkcji, chcąc iść z duchem 
czasu postanowiliśmy zmienić 
nasze logo – wyjaśnia Andrzej Wi-
śniowski, założyciel i właściciel 
firmy WIŚNIOWSKI. – Działania 
związane z rebrandingiem jest 
naturalnym procesem, które wy-
nika z dbania o markę, jej pozy-
cję na rynku, postrzeganie przez 
odbiorców potrzeby dostosowa-
nia się do ich oczekiwań. Chce-
my budować bardziej nowocze-
sny, innowacyjny i dynamiczny 
wizerunek, adekwatny do wy-
sokiej jakości produktów, któ-
re wytwarzamy – dodaje Andrzej 
Wiśniowski.

Inicjały w koronie
Właściciel firmy nie ukrywa, 

że są to zmiany dość odważne, 
ale konieczne. – Jesteśmy firmą, 
która chce rozwijać ekspansję 
na rynku krajowym, jak i zagra-
nicznym. W wypłynięciu na szer-
sze wody ma nam pomóc nie tylko 
produkt, ale także atrakcyjniejsze 
logo, które zostanie zapamiętane. 

Myślę, że w dzisiejszych czasach 
strona wizualna jest nie mniej 
ważna od funkcjonalności czy też 
innowacyjności – wyjaśnia An-
drzej Wiśniowski.

Logo uległo całkowitej zmia-
nie, poczynając od kolorów, skoń-
czywszy na kształcie liter i ele-
mentach znajdujących się wokół 
nazwy marki. Dotychczaso-
we logo miało kształt kwadratu, 

w kolorystyce granatowo–bia-
łej i zawierało w sobie inicjały AW. 

Nowe logo również zawiera ini-
cjały AW, ale tym razem zosta-
ły one wkomponowane w kształ 
korony. Kolor samego sygnetu 
to srebro, pozostałe kolory któ-
re będą używane w komunika-
cji topografii to grafit oraz biały 
– Mieliśmy mnóstwo pomysłów, 
wykonaliśmy kilkadziesiąt 

rysunków przedstawiających ko-
ronę. W zmianie wspomogły nas 
dwie firmy – koncepcję ukoro-
nowania stworzyła warszawska 
agencja Aveex, która wyprodu-
kowała również nasz pierwszy 
spot telewizyjny. Zaprojektowa-
nie nowoczesnego znaku oraz wi-
zerunku brandu powierzyliśmy 
krakowskiej firmie Papajastu-
dio. Myślę, że nowe logo świetnie 

Ukoronowanie Twojej Inwestycji   

Andrzej Wiśniowski, założyciel i właściciel firmy WIŚNIOWSKI

M A T E R I A Ł  P R O M O C Y J N Y
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odzwierciedla najważniejsze ce-
chy naszych produktów, czyli 
prestiż i najwyższą jakość – wy-
jaśnia Anna Wiśniowska, córka 
właściciela firmy.

Nierozerwalną częścią nowego 
wizerunku jest claim „ukorono-
wanie Twojej inwestycji”, który 
idealnie odzwiercietla działalność 
firmy. Dlaczego? Firma Wiśniow-
ski od lat tworzy bramy, drzwi 
i ogrodzenia, które zamykają na-
szą przestrzeń, kiedy budujemy 
dom, firmę, osiedle, fabrykę, Da-
jąc poczucie bezpieczeństwa, są 
zwieńczeniem dzieła, ukorono-
waniem inwestycji. 

Kamera Red One Epic 
i 11–metrowy wysięgnik

– Komunikację nowego wize-
runku zaplanowaliśmy w oparciu 
o media ogólnopolskie. Wyprodu-
kowaliśmy swoją pierwszą rekla-
mę telewizyjną. Kilkusekundo-
we billboardy sponsorskie będzie 
można oglądać na antenie TVP1, 
TVP2, TVN i TVN24 oraz Discove-
ry we wrześniu oraz październi-
ku bieżącego roku – mówi Kata-
rzyna Świderska.

Reklama telewizyjna realizo-
wana przez Agencję Reklamową 
Aveex, została nakręcona w Ło-
miankach k. Warszawy. Akcja 
rozgrywa się w plenerze. Młody 
mężczyzna wraca samochodem 
do domu. Nie wysiadając z auta, 
za pomocą pilota otwiera naj-
pierw bramę posesyjną, a póź-
niej garażową. Przed domem cze-
ka na niego młoda kobieta. Obraz 

w prosty i przejrzysty sposób, 
w kilku sekundach, pokazuje pi-
lota, ogrodzenie, bramę posesyj-
ną i garażową, których używanie 
daje poczucie komfortu klientowi 
– Film pokazuje, jak nasze pro-
dukty ułatwiają codzienne ży-
cie – dodaje Katarzyna Świderska.

Prace nad 8–sekundową re-
klamą trwały dwa dni. Tworzyła 
go 40–osobowa ekipa. Operato-
rem kamery był Petro Aleksow-
ski, znany z realizacji takich fil-
mów, jak "Cześć Tereska" i "Hans 
Kloss. Stawka większa niż śmierć". 
Do realizacji reklamy telewizyjnej 
został użyty najlepszy sprzęt. Mię-
dzy innymi kamera Red One Epic 
– dokładnie taki sam model ma 

być użyty przez twórców nowe-
go „Hobbita”. Dodatkowo wyko-
rzystano 11–metrowy wysięgnik, 
jedyny w Polsce, który pozwolił 
dokładnie pokazać całą inwesty-
cję ze wszystkimi produktami fir-
my Wiśniowski.

Z początkiem września rusza 
również kampania outdoorowa. 
W 60–ciu miastach na terenie ca-
łej Polski pojawi się ponad 700 ta-
blic reklamujących bramy i ogro-
dzenia WIŚNIOWSKI.

– Ponadto w całej sieci Google 
będą pojawiać się graficzne i tek-
stowe reklamy bram i ogrodzeń 
WIŚNIOWSKI, widoczne dla mi-
lionów użytkowników Interne-
tu. Wkrótce ruszy również nasz 
nowy serwis internetowy www.
wisniowski.pl – dodaje Katarzy-
na Świderska.

  – Wiśniowski zmienia logo

Kadry z planu filmowego spotu 
reklamowego
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R E K L A M A

Pasja

Na drodze robią wrażenie. Ta moc, ryk 
silnika. Nikt nie przechodzi obok nich 
obojętnie. – Tyle nocy spędziłem pod 
nimi, w nich, nad nimi, że nie odsprze-
dałby ich za żadne pieniądze – mówi 
o swoich zabytkowych, amerykańskich 
samochodach Łukasz Plata ze Starego 
Sącza. W swojej kolekcji ma już pięć po-
jazdów. Wśród nich stare cadillaki. Liczy, 
że wkrótce będzie ich przynajmniej 20.

Garaż jest jego drugim domem. 
W wolnych chwilach i wieczorami 
Łukasz Plata remontuje i konser-
wuje swoje zabytkowe cacka. A ma 
się czym pochwalić: fiat topolino 
z 1939 r., ford fairlane z 1958, cadillac 

de ville z 1969, cadillac fleetwood 
z 1980 i olds mobile delta z 1973 r. 
Każdemu z nich postawił murowa-
ny i ogrzewany garaż.

– Moi znajomi śmieją się, że ga-
raże są bardziej odstrzelone niż mój 
dom – mówi kolekcjoner. – Spędzam 
przy samochodach większość cza-
su. To moja pasja. Żona kręci no-
sem, że przez to wracam późno do 
domu, ale cóż, wzięła mnie z całym 
dobrodziejstwem inwentarza. Więc 
skoro kocha, musi to zaakceptować.

Pierwszym samochodem, który 
kupił, był cadillac de ville. Następ-
nie nabył trzy kolejne od znanego na 
Sądecczyźnie kolekcjonera Stefana 
Górskiego i tak kolekcja w szybkim 
tempie się rozrosła. Większość z ko-
niecznych remontów czy konserwa-
cji pojazdów wykonuje sam. 

– Kupno takiego samochodu to 
już znaczący wydatek, średnio oko-
ło 20 tysięcy złotych – mówi Łukasz 
Plata. – Ale, jeśli potrafi się przy nim 
samemu wiele zrobić, to inwestycja 

szybko się zwraca. Wartość takich 
samochodów idzie w górę. Muszą 
się jednak cały czas idealnie pre-
zentować, bo wynajmuję je na róż-
ne uroczystości. W ten sposób same 
na siebie zarabiają. 

Najmniejszy silnik w jego kolek-
cjonerskim samochodzie to 4,6, naj-
większy o pojemności – 7,7 litra. Po-
trafią spalić nawet do 30 litrów na 
100 km.

– Kto by jednak o tym my-
ślał podczas jazdy? W cadillaku 

mam elektryczną przednią kana-
pę i wspomaganie. Taki samochód 
płynie po jezdni jak po wodzie – za-
chwala kolekcjoner. 

Liczy, że jego kolekcja się powięk-
szy do przynajmniej 20 samochodów. 
Nie zamierza się pozbywać tych, któ-
re już ma. 

– Tyle nocy spędziłem pod nimi, 
w nich, nad nimi. Wszystkie naj-
drobniejsze szczegóły dopracowy-
wałem. Mam do nich ogromny sen-
tyment. Nie byłbym w stanie ich 
odsprzedać.Za żadne pieniądze! To 
samochody z duszą. Pozostaną ze 
mną do starości.

 MONIKA CHROBAK 

Samochody z duszą
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Opinie

N a rozpoczęcie tego roku 
szkolnego jeszcze nie 
zdążono. Mocno nie-
oficjalnie wiadomo jed-

nak, że już od 1 września przyszłego 
roku może w szkołach obowiązywać 
nowy podręcznik do geografii. We-
dług niego, Polska kończyć się będzie 
teraz na Tarnowie. Nie będzie do tego 
potrzebna żadna wojna, bo przy uży-
ciu prostego programu komputero-
wego naszą południową granicę jed-
nym kliknięciem myszki przesunie 
się o ponad 100 km na północ. Dzię-
ki tej bezkrwawej operacji, do której 
zamiast wielkiej armii wystarczy je-
den urzędnik potrafiący obsługiwać 
photoshopa, Sądecczyzna wraz przy-
ległościami przestanie być obszarem 
administrowanym przez małopolskie 
urzędy i warszawskie ministerstwa.

Wtajemniczeni podpowiadają, że 
w nowym przewodniku do geografii, 
nie będziemy już określani jako sub-
region kategorii C, ale staniemy się 
marginalnym terenem podgórskim. 
Zanim zaczną się o tym uczyć dzie-
ci w szkole, już dziś każdy może prze-
czytać, że karetkę pogotowia do za-
wału np. w Bączej Kuninie (życząc 
oczywiście dobrego zdrowia wszyst-
kim mieszkańcom tej malowniczej 
wioski) będzie wysyłać dyspozytor 
z Tarnowa. Jak tłumaczy wojewo-
da, tak będzie dla wszystkich ta-
niej i zdrowiej. Podobno w Tarnowie 
wiedzą lepiej od nas, jak najszybciej 

dojechać do przysiółka w Obidzy i oni 
sprawniej pokierują tam erkę, pod-
powiadając kierowcy, którędy zrobić 
skrót, żeby błyskawicznie dojechać do 
ostatniej chaty pod lasem. Ale to już 
nie będzie karetka pogotowia. To bę-
dzie raczej objazdowy cyrk na kół-
kach. Szkoda tylko, że kosztem na-
szego zdrowia. A może nawet i życia.

Pierwsze przymiarki do odłącze-
nia nas od reszty kraju widać było już 
dawno. Najlepiej było to widoczne, 
kiedy do Tarnowa przenoszono są-
decki oddział „Ruchu”. Nam już był 
niepotrzebny, bo przecież wiadomo, 
że my tu w Nowym Sączu głupi jeste-
śmy, gazet czytać nie umiemy, więc 
niech się zajmie tym Tarnów. Żeby 
nas odciąć od reszty kraju, na bli-
sko rok rozkręcono tory, aby przy-
padkiem ktoś stąd nie uciekł pocią-
giem do Tarnowa. Kiedy je ponownie 
ułożono – wmawiając nam, że to była 
modernizacja – okazało się, że tymi 
nowymi torami jedzie się wolniej niż 
przed remontem. To pewnie na wy-
padek, gdyby ktoś z Nowego Sącza 
chciał się w Tarnowie przesiadać i je-
chać dalej w świat. Teraz z pewnością 
się spóźni, więc niech ma nauczkę 
i siedzi grzecznie w górach odciętych 
od świata.

Aby mieć pewność, że uda się nas 
skutecznie odseparować od resz-
ty kraju, ktoś sprytny zamienił jesz-
cze cyferki w planach Ministerstwa 
Transportu i teraz już wiemy, że dro-
gi ekspresowej do Brzeska nie możemy 
się spodziewać szybciej niż w 2020 r. 
Słuszne myślenie. Przy obecnym ru-
chu samochodów i ruchu osuwiska na 
Juście do 2020 r. nikt przy zdrowych 
zmysłach nie będzie chciał już posiadać 
auta, bo jazda tamtędy – a jakże! – do 
Tarnowa, będzie wymagała odwa-
gi kaskadera. Siedźcie więc sądecza-
nie grzecznie na tyłkach, uprawiajcie 
te swoje ogórki pod folią (jak powie-
dział w TVP 1 pewien profesor z Łodzi) 
i nie zawracajcie głowy światu swoimi 
problemami. To będzie taka kara, że za 
bardzo się wymądrzacie. A tych, któ-
rzy wypisują o tym w gazetach, należy 
dodatkowo zamknąć w kozie.

A wiecie Państwo, co będzie na 
okładce tego niewydrukowanego 
jeszcze podręcznika do geografii? Bę-
dzie zdjęcie nowego mostu w Mnisz-
ku nad Popradem. Słowacy zdą-
żą swój kawałek wybudować na czas, 
więc będzie się kończył gdzieś w po-
łowie nurtu rzeki, mniej więcej tam, 
gdzie dziś wędkarze gapią się w spła-
wik. Z tej strony nikt tego mostu nie 
zamierza dokończyć. Po co, skoro 
Polska ma się kończyć na Tarnowie, 
to most graniczny w Mniszku będzie 
symbolem wykreślenia nas z mapy.

PS. Acha, na wszelki wypadek zli-
kwidowano nam jeszcze PKS, gdy-
by ktoś chciał się stąd ewakuować 
autobusem.

W Tyliczu padł przed 
paroma dniami 
swoisty rekord. 
Miniona sobo-

ta zapisze się w historii tej wsi, 
kiedyś miasta, która pod wzglę-
dem liczby pomników dorówna-
ła Nowemu Sączowi. Za pięcio-
ma zamachami kropidła biskupa 
ordynariusza Andrzeja Jeża od-
słonięto tyleż samo pomników, 
czcząc 400–lecie nadania Tyli-
czowi praw miejskich przez bi-
skupa Piotra Tylickiego. Swo-
je monumenty otrzymali także 
król Kazimierz Wielki, bł. Je-
rzy Popiełuszko i prymas 1000–
lecia Stefan Wyszyński. I mimo 
tych wielkich nazwisk, ich po-
mniki do historii sztuki nie wpi-
szą się wielkimi zgłoskami. Po-
mniki owe są bowiem niewiele 
tylko gorsze od dzieła prof. Cze-
sława Dźwigaja stojącego na no-
wosądeckim rynku. A pomnik 
Jana Pawła II w Nowym Sączu do 

wielkiej sztuki trudno zaliczyć. 
Niektórzy twierdzą, że już lep-
szy jest mały rycerz pod ruina-
mi zamku.

Kolejny rekord w ostatnich 
dniach padł w Łącku podczas 
dorocznego święta owocobrania. 
Dotyczy zaś 20–letnich starań 
gminy o wydanie zgody na legal-
ną produkcję tej, co to daje krze-
pę i krasi lica. W tym roku wło-
darze Łącka zezwolili jedynie na 
pokaz butelek ze śliwowicą, oba-
wiając się zapewne sankcji zwią-
zanych z ustawą o wychowaniu 
w trzeźwości. Nie przeszko-
dziło to domokrążcom ofero-
wać „śliwki” uczestnikom świę-
ta owocobrania. Tak więc wciąż 
na produkcji pseudośliwowi-
cy pasą się gangi oferujące pro-
dukt, po którego spożyciu za-
trucia organizmu są na porządku 
dziennym. Od czasu do czasu 
policjanci z dumą ogłaszają, że 
wykryli nielegalną bimbrownię, 
tyle że proceder kwitnie. Zresz-
tą co to znaczy nielegalna pro-
dukcja śliwowicy, kiedy nawet 
małe łąckie dzieci dobrze wie-
dzą, kto ją pędzi i gdzie są bim-
brownie. A miało być tak pięknie 
i legalnie jak w Austrii czy Chor-
wacji, gdzie gospodarze produ-
kują pod nadzorem państwa go-
rzałkę i sprzedają stosowne ilości 
turystom. Pomysł rozwiązania 

tego problemu trafił nawet przed 
laty do polskiego Sejmu. Ale, co 
ciekawe, wśród przeciwników 
legalizacji produkcji łąckiej śli-
wowicy był ówczesny poseł Uni 
Wolności Marian Cycoń.

Tak, ten sam, który obec-
nie jest posłem Platformy Oby-
watelskiej. Mimo że za bardzo 
nie udziela się publicznie na Są-
decczyźnie, to w Sejmie i mini-
sterstwach jest bardzo aktywny. 
W rankingu najbardziej praco-
witych posłów z tego okręgu 
w minionym roku znalazł się na 
drugim miejscu pod względem 
liczby zgłoszonych interpelacji, 
zapytań i oświadczeń. Miał ich 
dotąd na koncie 17. Pierwszy na 
liście, rekordzista Wiesław Jan-
czyk, w tej samej kategorii miał 
ich 26. W przeciwieństwie do 
Mariana Cyconia czuje się poseł 
Janczyk bardziej sfrustrowany, 
bo opozycyjnych posłów z PiS 
mało kto chce słuchać.

Kończąc sądecką listę rekor-
dów dodam jeszcze jeden, rekord 
megalomanii i narcyzmu. W jed-
nym z tabloidów ukazały się 
zdjęcia Zbigniewa Ziobry, lide-
ra Solidarnej Polski, biegającego 
po parku sejmowym. Towarzy-
szy mu w tych sportowych zma-
ganiach Andrzej Romanek z tej 
samej partii. Nie wiem, czy Ro-
manek, wyższy o głowę od Zio-
bry, biegnie za swoim szeryfem 
w charakterzy ochroniarza, czy 
też ma inne zadanie. Ale na zdję-
ciach widać, że obaj dżentelme-
ni biegną w identycznym obuwiu 
sportowym. Widocznie kupili je 
w tym samym sklepie. I po zaku-
pie zatelefonowali do fotorepor-
tera, by zrobił im – przypadkowe 
oczywiście – rodzinne (politycz-
ne) zdjęcie.

Jerzy Wideł
Z kapelusza

Sądeckie rekordy tego lata Nie przenoście nam 
stolicy do Tarnowa!

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej
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Sprawy i ludzie

DTS PATRONUJE.  „Prościej jest 
rządzić narodem, niż wychowywać 
czwórkę dzieci (W. Churchill). A co 
dopiero x–dzieci” – to fragment wpi-
su 19–letniego Filipa do albumu, jaki 
wraz z siostrami i braćmi przygoto-
wał na 23. rocznicę ślubu swoich ro-
dziców. Paweł i Beata Dziedzicowie 
od 20 lat prowadzą Rodzinny Dom 
Dziecka w Nowym Sączu. Dali opiekę 
i schronienie już 33 podopiecznym. 

Decyzję o tym, że chcą wychowy-
wać dzieci, którym biologiczni ro-
dzice nie są w stanie z różnych po-
wodów zapewnić opieki, podjęli 
jeszcze przed ślubem. Pani Beata 
wybierała się na studia pedagogicz-
ne. Marzyła, by w przyszłości pra-
cować z dziećmi. Narzeczony moc-
no ją wspierał. 

– Nasze kroki skierowaliśmy do 
Domu Dziecka w Rytrze. Tam po-
znaliśmy dwóch chłopców, których 
objęliśmy opieką. Spędzali z nami 
wakacje, później praktycznie każ-
dy weekend byli z nami, każde fe-
rie i święta. Po pięciu latach, kiedy 
Beata skończyła studia, podjęli-
śmy decyzję, że chcemy stworzyć 
rodzinę zastępczą. Naturalnie, że 
Józek i Karol stali się jej pierw-
szymi członkami – opowiada Pa-
weł Dziedzic. 

Zanim narodziło się im pierw-
sze biologiczne dziecko (w sumie 
mają ich czwórkę), byli już rodzi-
cami zastępczymi trójki podopiecz-
nych. Dziś ich rodzina liczy 54 oso-
by, w tym 17 wnuków.

***
Kamil miał 7 lat, jego siostra Ka-

sia 13, kiedy stanęli w progu drzwi 
Aleksandry i Andrzeja Glińskich. 

– To najsmutniejszy widok. Te 
dzieci trafiają czasem do nas tylko 
z tym, co mają na sobie. Żadnych 
ubrań, żadnych przyborów szkol-
nych, podręczników. Są przerażo-
ne. Wiele wody musi upłynąć, by 
się otworzyły – opowiadają Gliń-
scy, którzy od 13 lat są rodzicami 
zastępczymi. 

Kamil nie potrafił nawet powie-
dzieć, jak ma na imię. Nie znał ko-
lorów, nazw potraw. Kasia z kolei 
nie przebierała w środkach wyrazu. 
Była wulgarna i opryskliwa. 

– Płakałam trzy miesiące. Ża-
liłam się, że tyle dzieci udało się 
uratować, ale z tą dwójką nie dam 
sobie rady – wspomina pani Ola. 

Udało się. Dziś Kamil ma 14 lat. 
– Z nauką zawsze miał problemy. 
Tego nie zmienimy. Trudno przy-
swaja wiedzę. Dla nas ważne jest 
jednak to, że dał się „oswoić”. 
Bywa, że wybucha, reaguje emo-
cjonalnie na niepowodzenia, ale 
zaraz potem przychodzi do mnie 
i przepraszając, całuje po rękach. 
Dzięki temu chwil zwątpienia 
jest już znacznie mniej – mówi 
pani Ola. 

Kasia w wieku 17 lat urodziła 
dziecko. Sąd ograniczył jej prawa 

rodzicielskie. Ale dziewczyna 
wraz z mężem mocno się teraz sta-
ra, by je odzyskać. – Na razie jej 
synek mieszka z nami, ale wiem, 
że Kasia da radę i sąd przywró-
ci jej pełne prawa. Może, patrząc 
z boku, ktoś powie: Co to za suk-
ces wychowawczy? Ogromny! Ta 
dziewczyna musiała stoczyć wal-
kę z przeszłością, by teraz opty-
mistycznie patrzeć w przyszłość. 
Nie chce popełnić błędu swo-
ich rodziców. „Pokazaliście mi, 
jak może wyglądać rodzina, taką 
chcę mieć” – te słowa to naj-
droższy dla nas prezent – mó-
wią Glińscy. 

Obecnie wychowują dziewięcio-
ro dzieci (ich trzy córki są już doro-
słe) – ośmioro jako rodzice zastęp-
czy i Patryka, którego adoptowali, 
gdy miał 6 lat. 

***
Dzwoni telefon. Janina Dziu-

bińska odbiera i słyszy w słuchaw-
ce: Mamy dziecko. Dziewczynka, 15 
dni, dwa kilogramy. Możecie się nią 
zaopiekować? 

– Ucieszyłam się. Po dłuższej 
ciszy słyszę jednak: Ale jest pro-
blem, dziewczynka urodziła się 

z zespołem Downa. Zareagowa-
łam stanowczo: I co z tego?! Decy-
dując się z mężem, że stworzymy 
rodzinę zastępczą, obiecaliśmy 
sobie, że nie będziemy katego-
ryzować dzieci. Jestem z za-
wodu położną, wiedziałam, że 
mogę poradzić sobie z najbar-
dziej chorymi dziećmi. A ja byłam 
tak spragniona małego dziecka 
– wspomina swoją pierwszą pod-
opieczną pani Janina. 

Dla Karolinki nie udało się zna-
leźć rodziny adopcyjnej. Została 
w rodzinie Dziubińskich. 

– Ona jest nasza i cały dom kręci 
się wokół niej – mówią Dziubińscy. 

Karolinka ma obowiązki, jak 
wszystkie inne dzieci. Rano musi 
pościelić łóżko, pomaga w przy-
gotowaniu obiadu, odrabia lekcje.

– Dzięki niej pozostałe dzieci 
uczą się odpowiedzialności. Wie-
dzą, że Karolinki samej nie można 
zostawić, bo potrafi wyjść z domu 
i po prostu iść, dokąd ją nogi po-
niosą. A dzięki innym dzieciom 
Karolinka czuje się kochana, pra-
widłowo się rozwija i staje się 
samodzielna. Już zawsze będzie 
z nami. Bez niej nie wyobrażam so-
bie życia – mówi pani Janina. 

Dziubińscy mają dwójkę swo-
ich dzieci, a od 11 lat stali się mamą 
i tatą dla 17 podopiecznych.

***
Jak Dziubińscy mają swoją Ka-

rolinkę, tak Beata i Janusz Jędru-
sikowie Franka i ośmioro biolo-
gicznych dzieci. Z marszu nie są 
w stanie policzyć, dla ilu pod-
opiecznych zostali rodzicami za-
stępczymi. Kiedy rozbudowywali 
dom, stwierdzili, że mogą jeszcze 
mocniej zaangażować się w pomoc 
dzieciom. Założyli Dom Obrony 
Życia, gdzie schronienie znajdu-
ją kobiety w ciąży w trudnych sy-
tuacjach. Idee była jedna – pozwo-
lić życiu żyć. 

Magda, gdy trafiła do DOŻ była 
w piątym miesiącu ciąży. Nie mogła 
pozostać w rodzinnym domu, a jej 
partner nie chciał słyszeć o dziec-
ku i namawiał, by dokonała aborcji. 

– „Chcę oddać dziecko rodzicom 
adopcyjnym. Już nie wejdę w ża-
den związek, ale chcę, by miało 
mamę i tatę” – mówiła mi z gory-
czą Magda, kiedy w końcu udało mi 
się z nią porozmawiać. Później na 
rozmowach o jej burzliwym życiu 
spędziłyśmy wiele wieczorów. Na 
kilka dni przed porodem dziewczy-
na oświadczyła, że nie jest w sta-
nie oddać dziecka. Dziś jest mamą 
wspaniałego synka, który jest jej 
całym światem. Dla niego pra-
cuje, cały czas się uczy. Ostatnio 

poznała mężczyznę. Pewnie będą 
rodziną – cieszy się Beata Jędrusik. 

Historia Magdy i dziewięciu in-
nych kobiet daje Jędrusikom siłę 
i utwierdza w przekonaniu, że war-
to do każdego wyciągnąć pomoc-
ną dłoń. 

– Ludzie się nam dziwią, że 
pozwalamy w naszym domu za-
mieszkać obcym kobietom. „Czy 
wiecie, jaki element wpuszczacie 
pod swój dach?” – pytają. – Gdy-
byśmy się nad tym zastanawiali, 
nigdy nie mielibyśmy na tyle od-
wagi, by komukolwiek pomagać. 
Mimo różnych perypetii, niekiedy 
gróźb kierowanych do nas przez 
mężczyzn tych kobiet, nigdy nie 
zwątpiliśmy. Więcej doświadczyli-
śmy z ich strony wdzięczności. Dla 
nas najważniejsze jest, że ich dzie-
ci żyją. Część w rodzinach adop-
cyjnych, ale większość przy swo-
ich matkach – mówi pan Janusz.

***
Dom Obrony Życia działa dziś 

w ramach Stowarzyszenia Rodziciel-
stwa Zastępczego „Betlejem”, któ-
re właśnie ruszyło z kampanią „Dar 
Rodziny”. „Dobry Tygodnik Sądec-
ki” patronuje akcji, której celem jest 
propagowanie idei rodzicielstwa za-
stępczego oraz pozyskiwanie kandy-
datów do pełnienia funkcji niespo-
krewnionej rodziny zastępczej.

KATARZYNA GAJDOSZ 
*Imiona dzieci zostały zmienione

Zawodowi rodzice

Chcesz wiedzieć, czy Ty również możesz pomóc dzieciom dorastać 
w szczęśliwej rodzinie, zgłoś się do Ośrodka Wsparcia i Terapii Rodzin: 

Nowy Sącz Plac Kolegiacki 2, tel. O18 442 07 63, 018 442 23 73.

Magda, gdy trafiła do Domu Obrony Życia, była w piątym miesiącu ciąży. Chciała oddać dziecko do adopcji. Dziś jej synek jest dla niej całym światem.
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9 września 2012 r. godz. 13.00 – 20.00
STADION SPORTOWY NOWY SĄCZ - ZAWADA

13.00  ROZPOCZĘCIE FESTYNU i LOTERII FANTOWEJ Każdy los wygrywa !

KONKURS SERC pamięci Marii Zakrzewskiej 

PYSZNE JADŁO , CIASTO DOMOWE, OWOCE Z SĄDECKICH SADÓW, LODY „KORAL”

13.30  WYSTĘP ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „ ŚWINIARSKO „ 

Przez cały czas trwania festynu – różne konkursy dla dzieci Aukcja chleba, obrazów. 

Pokaz sprzętu OSP Biegonice i prezentacja ratowników z psami. 

15.00  POKAZ MUSZTRY W WYKONANIU ORKIESTRY REPREZENTACYJNEJ STRAŻY GRANICZNEJ 

16.00  KONKURSY NA NAJMŁODSZEGO I NAJSTARSZEGO UCZESTNIKA FESTYNU ORAZ NA 

NAJLICZNIEJSZĄ RODZINĘ ( rodzice + dzieci obecni na festynie ) – wymagany doku-

ment tożsamości 

16.30 KONCERT ZBIGNIEWA WODECKIEGO finansowany przez Urząd Miasta Nowy Sącz

18.30 LOSOWANIE NAGRÓD z kuponów konkursowych 

PONADTO: Występ Zespołu „ BARIA „ i KAPELI Z MŁODOWA POKAZ SZTUCZNYCH OGNI 

13. Turystyczny Rowerowy Rajd Górski
PTTK O/Beskid zaprasza na 13. Turystyczny Rajd Górski Pograniczem Polsko-Słowackim, 
14-15 września 2012. W programie przejazd trasami rowerowymi, drogowymi i szlakami 
turystycznymi Polski i Słowacji. Meta rajdu – Čirč, Szkoła Podstawowa. W rajdzie mogą 
uczestniczyć osoby, które posiadają paszporty lub dowody osobiste i karty rowerowe. 
Ilość miejsc ograniczona! Zgłoszenie uczestnictwa pod numerem tel. 18 443 74 57.

Wejściówka dla dzieci do lat 12-tu bezpłatna

Dojazd autobusem z parkingu parafialnego przy ul. Bulwary Narwiku

Wyjazdy o godzinach : 12,45, 13.45, 14.45, 15.45, 16.45, 17.45

Zapewniony powrót –19.15 i ostatni kurs 20.30



156 września 2012   DOBRY TYGODNIK SĄDECKI

– Oficjalnie zakończył Pan piłkarską 
karierę w Sandecji, w Polsce. Czy za-
wiesił pan buty na kołku?

– Absolutnie nie. Gram w klu-
bie futbolowym w mojej rodzinnej 
Plavnicy. Z tego klubu wyruszyłem 
przed laty na piłkarską przygodę na 
Słowacji i w Polsce.
– Przypomnijmy pańską karierę.

– Zacząłem w KF w Plavnicy 
i w wieku 21 lat zostałem zawo-
dowym piłkarzem w FK Zemplin 
Mihalovice. W 1999 r. trafiłem 
do Sandecji, jako jeden z pierw-
szych Słowackich piłkarzy w Pol-
sce. W latach 2002 – 2005 zostałem 
piłkarzem GKS Bełchatów. Potem 
był Kolejarz Stróże, następnie zgod-
nie z umową z działaczami Sandecji 
powróciłem do niej i grałem jeszcze 
wiosną tego roku. Dziękuję Bogu, że 
obdarzył mnie dobrym zdrowiem 
i mogłem być przydatny klubowi 
z Nowego Sącza w wieku 37 lat. My-
ślę że grając w Sandecji 13 lat i zo-
stawiając tutaj serce i zdrowie, kibi-
ce wciąż mnie dobrze wspominają.
– Spotykamy się w Nowym Są-
czu, chociaż na codzień mieszka Pan 
w Plavnicy.

– Tak, jestem tutaj przynajmniej 
dwa razy w tygodniu i nie ukry-
wam, że czekam na propozycję 
od zarządu Sandecji dalszej pracy 

na rzecz mojego klubu, bo prze-
cież byłem w nim oprócz zawodo-
wego piłkarza także dyrektorem 
sportowym.
– No właśnie, mimo szacunku kolegów 
z drużyny, którzy obdarzyli Pana funk-
cją kapitana, ciągnie się za Panem kilka 

spraw z poprzednich lat, co wyciągają 
pańscy przeciwnicy.

– Tak, wiem dobrze o tym. 
Pierwsza sprawa dotyczy czasów, 
kiedy grałem w GKS Bełchatów i ma 
wątki korupcyjne. Już wyjaśnia-
łem to kilka razy publicznie i wo-
bec prokuratora. Jak każdy z ów-
czesnych piłkarzy GKS oddawałem 
ze swojej pensji część na zbiór-
kę pieniężną, na tzw. trudne czasy 
dla klubu. Tyle jedynie wiedziałem.
– Już w samym Nowym Sączu, kiedy był 
Pan kapitanem drużyny, wielu kibiców 
i starych działaczy Sandecji krytykowa-
ło zarówno klub, jak i Pana osobiście, że 
gra w nim zbyt wielu obcokrajowców, 
a nie wychowankowie klubu.

– Zarząd klubu postawił przede 
mną zadanie, abym szukał piłka-
rzy przydatnych do drużyny tak-
że na Słowacji, a przypomnę, że 
Sandecja miała ogromne szanse 

walczyć o wejście do ekstraklasy. 
Ja wykonywałem jedynie polece-
nia zarządu, ale nie podejmowa-
łem jednoosobowo żadnych decy-
zji kadrowych.
– Czy odbył Pan już konkretne roz-
mowy dotyczące Pańskiej przyszłości 
z prezydentem miasta Ryszardem No-
wakiem i władzami klubu?

– Czekam na takie rozmo-
wy, a miałyby się one odbyć wraz 
z moim oficjalnym piłkarskim po-
żegnaniem z Sandecją.
– Gdyby oferta dalszej współpracy klu-
bu z Panem była aktualna, to czym by 
się pan zajmował?

– Z pewnością nie zamierzam być 
trenerem. Jeśli już czegoś chciałbym 
się podjąć, to wyszukiwaniem mło-
dych, zdolnych trampkarzy i junio-
rów, którzy w przyszłości mogliby 
zasilić szeregi mojej Sandecji.

(ŚNIAD)

www.novasandec.pl
Księgarnia Internetowa Kup Teraz

ul. Lwowska 143, 33-300 Nowy Sącz, biuro@novasandec.pl

Anioły Mojego Dzieciństwa

R E K L A M A

Sport

R E K L A M A

olejne, akwarele, hafty, 
grafiki, dyplomy, papirusy, 
plakaty, fotografie, lustra

farby, pedzle, kredki, pastele, podobrazia, 
sztalugi, papier, tuby, teczki, art. biurowe

Nowy Sącz, ul. Lwowska 13 (obok Muzeum)

WSZYSTKO
DLA PLASTYKÓW:

te l :  018 -444 -13 -23    www.opr awa .p l

OPRAWIAMY
OBRAZY:

Serce zostawiłem w Sandecji
ROZMOWA  z JANO FRÖHLICHEM, byłym piłkarzem Miejskiego Klubu Sportowego Sandecja
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DEBIUT MARZENIE
W piątek podpisał kontrakt, 
a w sobotę zdobył gola dla San-
decji i już wybrano go do jede-
nastki kolejki w I lidze. Adrian 
Świątek związał się z Sandecją 
na razie na pół roku. O tym, że 
udany debiut nie był tylko przy-
padkiem, wychowanek Warty 
Poznań może potwierdzić już 
w najbliższa sobotę. Sandecja gra 
z GKS–em Tychy (g.18). Kolejarz 
też gra u siebie. W niedzielę ze 
Stomilem Olsztyn (g.16).

NAJWIĘKSZA IMPREZA 
W POLSCE
Stowarzyszenie „ Klub Integra-
cyjny” organizuje w Nowym Są-
czu szósty już Turniej Boccia (spor-
towa dyscyplina paraolimpijska 
wywodząca się od włoskiej gry 
w bule). 26 września (środa) 2012r. 
w hali sportowej przy ulicy Nad-
brzeżnej do zawodów stanie około 
200 zawodników z Nowego Sącza 
i powiatu nowosądeckiego. Start 
o godz. 9. Zgłoszenia do turnieju 
i wszelkie informacje pod nr 606–
454–948 lub pod adresem: tomek-
baliczek@poczta.onet.pl

SĄDECZANIN DRUGI 
W PUCHARZE ŚWIATA
Osada kajakarzy górskich 
w składzie Marcin Pochwała 
i Piotr Szczepański zajęła dru-
gie miejsce w zawodach Pucha-
ru Świata na torze Cunovo koło 
Bratysławy. Blisko popłynięcia 
w finale był Grzegorz Hedwig 
ze Startu Nowy Sącz, ale z naj-
ważniejszej rozgrywki wyklu-
czyły go punkty karne. 

NOWY ZARZĄD 
BIAŁO–CZARNYCH
Sądeccy rugbiści wybrali nowy 
zarząd. W skład weszli rów-
nież zawodnicy. Prezesem zo-
stał Marek Gromala, a jego za-
stępcą Grzegorz Goliński. Dla 
„ojców założycieli” klubu Wło-
dzimierza Borzęckiego i Toma-
sza Kutyby znalazło się miejsce 
w komisji rewizyjnej.
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Na koniec tygodnia

FOTOKOMENTARZ
- Bożena, musimy szybko mianować 
nowego dyrektora Wydziału Edukacji.

Wystąpili: Ryszard Nowak (prezydent Nowego Sącza), Bożena Jawor 
(wiceprezydent), Jerzy Wituszyński (przewodniczący Rady Miasta), Maciej 
Kurp (wiceprezes STBS), Artur Czernecki (kierownik hali sportowej w Łącku).

- Jurek, może znasz jakiegoś 
odpowiedniego kandydata 
na szefa edukacji?

- Bożena, ja się znam na nieruchomościach, 
a nie na uczeniu cudzych dzieci.

- To może Artur spróbowałby swoich sił jako 
dyrektor, bo kierownik hali sportowej to dla 
niego stanowczo za mało.

IN ICJATYWA.  Niegdyś gminę 
Uście Gorlickie zamieszkiwali głów-
nie Łemkowie. Dziś na tym tere-
nie jest ich zaledwie osiem procent. 
O trudnej historii przesiedleń Łem-
ków na Ziemie Odzyskane i szacun-
ku dla tych, którzy wrócili do swoich 
rodzinnych stron, będą przypomi-
nać dwujęzyczne tablice z nazwami 
wsi. Pojawią się niebawem na tere-
nie ośmiu miejscowości: Ropki, Ko-
nieczna, Zdyna, Gładyszów, Regie-
tów, Nowica, Kunkowa i Blechnarka.

Wniosek w tej sprawie złożyło Sto-
warzyszenie Młodzieży Łemkow-
skiej Czuha. Wcześniej odbyły się 
konsultacje społeczne. Jednogłośnie 
za postawieniem dwujęzycznych 
tablic głosowali między innymi 
wszyscy mieszkańcy wsi Regietów. 

– To się po prostu Łemkom 
należy – mówi pan Piotr, jeden 
z mieszkających tam Polaków. 
– Kiedyś to była ich ziemia. Zmia-
ny nazw to była celowa polityka, 
żeby pokazać, że nikt tu z takiej 
narodowości nigdy nie mieszkał. 

Przed Akcją Wisła w 1947 r., 
kiedy masowo wysiedlano Łem-
ków z terenów południowo–
wschodniej Polski na Ziemie 
Odzyskane, gmina Uście Gorlic-
kie była prawie w stu procen-
tach zasiedlona przez Łemków. 
Teraz mieszka tam około 8 procent 
osób tej narodowości.

– Wypchali nas z domów, zwa-
lili koło drogi. Jeszcze wybili nas 
po drodze tak, że do dziś mnie 
boli – wspomina wydarzenia ak-
cji „Wisła” starszy Łemko, Szy-
mon Zyndram. 

Wsiom zmieniono nazwy, by 
zatrzeć pamięć o Łemkach. Przed 
wojną zdarzało się, że w jednej 

miejscowości wśród rdzennych 
mieszkańców mieszkał tylko jeden 
Polak. Obecnie Uście Gorlickie to 
jedna z gmin najliczniej zasiedlona 
przez osoby pochodzenia łemkow-
skiego w Małopolsce. Najwięcej 

Łemków mieszka w Regietowie, 
Kunkowej i Leszczynach. 

– W 2005 roku Łemkowie zo-
stali uznani za mniejszość et-
niczną, dlatego mamy prawo do 
swojego języka, który przez nie-
których jest wciąż klasyfikowany 
jako dialekt – mówi jedna z inicja-
torek powstania tablic, Helena Duć 
Fajfer, reprezentantka Łemków 
w Komisji Wspólnej Rządu i Mniej-
szości Narodowych i Etnicznych. 
– Język niesie istotne wartości 
kulturowe, które również pod-
trzymują tożsamość narodową.

Dwujęzyczne tablice mają być 
zamontowane do dwóch tygodni. 

– Pod nazwą w języku pol-
skim będzie figurować ta sama 
nazwa pisana cyrylicą w języku 
łemkowskim – zapowiada Ma-
rek Oleś, sekretarz gminy Uście 
Gorlickie. – Myślę, że to pomo-
że m.in. w promocji turystycznej 
tego terenu.

MONIKA CHROBAK 

To się po prostu Łemkom należy

Dwujęzyczne tablice stoją już 
w około 800 miejscowościach 
w ponad 40 gminach na terenie 
całej Polski. Tablice można spo-
tkać m.in. w gminie Kartuzy, Gło-
gówek czy w gminie Chmiel-
no. Na dwujęzycznych tablicach 
w zależności od położenia da-
nej miejscowości, oprócz nazwy 
polskiej są ich nazwy w języ-
ku mniejszości niemieckiej, ka-
szubskiej, litewskiej, białoruskiej, 
czy właśnie łemkowskiej. Według 
ostatniego spisu powszechnego 
na terenie Polski mieszka prawie 
6 tysięcy Łemków. W 1933 r. było 
ich ponad 120 tysięcy.

Radio RDN Nowy Sącz koncertowo obchodziło w sobotę pierwsze urodziny. Gwiazdą wieczoru była Małgorzata Ostrowska. Na 
scenie zaprezentowali się również Wanda i Banda czy HIOB (Tomasz Karenko). Ten ostatni wykonawca dwa lata temu zaczął 
tworzyć hip–hop z chrześcijańskim przesłaniem. Sam mówi o sobie, że jest niepokornym katolikiem. Zaskoczył więc tytu-
łem największe swego hitu – „CHWDP”. RDN Nowy Sącz dało się poznać przez rok jako radio, którego prowadzący ważą każ-
de słowo, jakie pada na antenie. CHWDP przechodzi przez ich gardła, bo w rozwinięciu HIOBA kontrowersyjny skądinąd skrót 
oznacza Chwalmy Wielkie Dzieła Pana. Radia RDN Nowy Sącz można słuchać w Nowym Sączu na 101, 2 FM, w Krynicy na 88,3 
FM, a na całym świecie na www.rdnns.pl.
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- Dobrze szefie, 
zasięgnę języka.

- Ja się na tym nie znam, 
ale mogę zapytać żony.


