
NAJWIĘKSZA SIEĆ MYJNI BEZDOTYKOWYCH W POLSCE!

SZYBKO! BEZPIECZNIE! TANIO! SKUTECZNIE!

al. Marszałka Józefa Piłsudzkiego
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NOWY SĄCZ - GORZKÓW
ul. Wiśniowieckiego (za salonem Skody)
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Nowy Sącz walczy o drugą ligę  L str. 3 

Baranie przepisy niszczą gospodarstwa  L str. 4

Zachowaj wakacyjną świeżość. Moda i uroda 
   L str. 10-12

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
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27 WRZEŚNIA W DTS ROZPOCZYNAMY
 WIELKI KONKURS. ZMIENIMY WIZERUNEK

TWOJEJ FIRMY! NIE PRZEGAP!

I N T E R M A R C H E   W   N O W E J   O D S Ł O N I E
WI KSZA POWIERZCHNIA = WI KSZY WYBÓR ATRAKCYJNYCH TOWARÓWWI KSZA POWIERZCHNIA = WI KSZY WYBÓR ATRAKCYJNYCH TOWARÓW
Jedyny w mie cie supermarket z w asnym rozbiorem mi s i w dzarni ! Jedyny w mie cie supermarket z w asnym rozbiorem mi s i w dzarni ! 

Specja lne zamówien ia pod numerem te l .  18 449 52 60Specja lne zamówien ia pod numerem te l .  18 449 52 60
Dołącz do nas na facebooku - kliknij „Lubię To!” szukaj nas pod hasłem „Intermarche Nowy Sącz”

C.H. EUROPA II
Nowy Sacz, ul. Nawojowska 1

Godz. otwarcia:  pon.-piątek 7.30 - 21.00, sob.7.30 - 20.30, niedz. 9.00 - 18.30

W MOIM ŻYCIU WIELE DZIEJE 
SIĘ PRZEZ PRZYPADEK
LUDZIE.  Miniony tydzień w mediach, a w prasie w szczególności, to spektakl jednego aktora. I na-
wet, jeśli nie pisano akurat o Zygmuncie Berdychowskim, to sporo miejsca poświęcano stworzone-
mu przez niego Forum Ekonomicznemu i Festiwalowi Biegowemu w Krynicy-Zdroju. Kiedy wyje-
chali stąd politycy i biznesmeni w garniturach, ich miejsce zajęli biegacze w krótkich spodenkach. 
Najmocniejsi wystartowali w środku nocy, na trasę 100-kilometrowego ultramaratonu przez naj-
wyższe szczyty Beskidu Sądeckiego. A Berdychowski jednego dnia witał prezydenta Komorow-
skiego, by kilkadziesiąt godzin później przebiec maraton.

O Zygmuncie Berdychowskim i jego imprezach czytaj L Str. 2 i 15
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Z A  T Y D Z I E Ń  W  D T S  L I S T A  1 0 0  F I R M , 

które napędzają sądecką gospodarkę. 

Pierwsze takie zestawienie w Polsce!
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TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA SPROSTOWANIE

Pięciu synów, 
cztery córki
W rubryce „Kartka z kalenda-
rza” z dn. 6.09.2012, napisano: 
1959 – zmarł Mieczysław Mor-
darski (…) Wszystko się zgadza 
do momentu ojcostwa. Mieczy-
sław Mordarski był bowiem oj-
cem pięciu synów i czterech có-
rek. Oczywiście synowie mieli 
zasługi dla rozwoju kultury, ale 
i córki były zasłużone w tej mie-
rze (odznaczone za rozwój kul-
tury na Sądecczyźnie), tworzyły 

zespół muzyczno–wokalny "Sio-
stry Mordarskie". Na marginesie 
z dziewięciorga rodzeństwa żyje 
tylko jedna córka Mieczysława 
– Kazimiera Łagan. Ja jestem sy-
nem najstarszej córki Mieczysła-
wa – Stanisławy.

Z poważaniem
Krzysztof Kaczmarek

Od redakcji
Serdecznie dziękujemy za te 

uwagi i przepraszamy za nieści-
słość. Pomyliliśmy się w rachowa-
niu dzieci Mieczysława Mordar-
skiego, pomijając córki. Nasza wina!

LUDZ IE .  Miniony tydzień w me-
diach, a w prasie w szczególności, to 
spektakl jednego aktora. I nawet jeśli 
jakieś gazety nie pisały akurat o Zyg-
muncie Berdychowskim, to spo-
ro miejsca poświęcały stworzonemu 
przez niego Forum Ekonomicznemu 
w Krynicy–Zdroju. No i bieganiu!

I choć pewnie w zamyśle Zygmunta 
Berdychowskiego miało być na od-
wrót, to w tym roku jednak Forum 
Ekonomiczne sprawiało wrażenie 
imprezy towarzyszącej Festiwalowi 
Biegowemu. Nawet jeśli to żart, to 
rozmach tych dwóch krynickich im-
prez rozgrywających się obok siebie 
przyćmił wszystkie inne tegorocz-
ne wydarzenia na Sądecczyźnie. 2,5 
tysiąca uczestników Forum Ekono-
micznego i 6 tysięcy biegaczy, którzy 
zjechali pod Górę Parkową, sprawi-
ło, że pojemność miasteczka na gości 
zbliżyła się do granic rozciągliwości.

Do uczestnictwa w Forum stałych 
bywalców zachęcać nie trzeba, ale do 
biegania owszem. Dlatego pomysło-
dawca Forum i Festiwalu Biegowego 
osobiście dał przykład i w sportowym 
stroju namawiał do udziału w róż-
nych odmianach maratonu (od pół 
do ultra) ze stron ogólnopolskich ga-
zet. Potem Berdychowski pojawił się 
w reklamie w najlepszym czasie ante-
nowym TVP 1, zachęcając biegaczy do 

przyjazdu i startu w Krynicy. Swój cel 
osiągnął, bo kiedy wyjechali politycy 
i biznesmeni w garniturach, ich miej-
sce zajęli mężczyźni i kobiety w krót-
kich spodenkach. Krynica oszala-
ła na punkcie biegania, choć pewnie 

nie każdy miał ochotę o 3 nad ranem 
wystartować do 100–kilometrowego 
biegu przez najwyższe szczyty Beski-
du Sądeckiego. To szaleństwo zarezer-
wowane było dla wybranych (zobacz 
profil trasy na str. 15).

Sam Berdychowski, który jesz-
cze niedawno próbował zdobyć Mo-
unt Everest, również wystartował. 
Zresztą w licznych wywiadach, ja-
kich udzielał – głównie biznesowej 
prasie – nie ukrywał, że kilka lat 

temu m.in. po to pobiegł w marato-
nie nowojorskim, by podpatrywać 
organizację takich imprez i uczyć się, 
jak z biegania można zrobić biznes. 
W Krynicy, po kolejnej edycji Festi-
walu Biegowego, jest na dobrej dro-
dze do sukcesu, co jeszcze niedaw-
no takie oczywiste się nie wydawało:

– Prawdę mówiąc, nigdy nie 
podejrzewałem, że mam zdolności 
w dziedzinie zarządzania. W moim 
życiu wiele dzieje się przez przy-
padek czy dzięki pomocy życz-
liwych ludzi – wyznał na łamach 
magazynu „Manager” radny wo-
jewódzki. I bez znaczenia jest, że 
warszawscy dziennikarze przekrę-
cają nazwę jego rodzinnej miejsco-
wości z Niskowej na Niskowo. Dla 
promocji swoich imprez, regionu 
i swojej osoby zrobił w tym roku 
chyba więcej niż mógł. I nawet mal-
kontentom narzekającym, że pod-
czas niektórych paneli Forum Eko-
nomicznego sale świecą pustkami 
wytrącił z ręki argument do kry-
tyki, mówiąc:

– Dla organizatorów najważniej-
sze jest to, żeby goście spotykali się 
i ze sobą rozmawiali. Ale czy nastą-
pi to w trakcie seminarium, czy na 
koncercie lub bankiecie – to sprawa 
drugorzędna – wyznał Berdychowski 
na łamach miesięcznika gospodarcze-
go „Nowy Przemysł”. (RUN)

PRZECZYTANE/PODPATRZONE

W moim życiu wiele dzieje się przez przypadek
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WAŻNY TEMAT.  Przy podziale pie-
niędzy, również unijnych w latach 
2014–2020, Nowy Sącz będzie trak-
towany jako ośrodek regionalny. Na 
takich samych prawach jak Tarnów 
czy Kraków. Pod jednym wszak wa-
runkiem. Trzeba wziąć się do robo-
ty. – Prezydencie, zastępco, obudźcie 
się, czas zakasać rękawy i wywiązać 
się ze swoich obowiązków – grzmi 
poseł Andrzej Czerwiński.

Nowy Sącz nie będzie odstawiony na 
boczny tor przy podziale pieniędzy. 
Takie nowiny przywieźli z Warsza-
wy posłowie Andrzej Czerwiński, 
Arkadiusz Mularczyk i pełnomocnik 
prezydenta Nowego Sącza Wojciech 
Piech. Oznacza to, że pierwotne za-
kwalifikowanie Nowego Sącza do 
trzeciej ligi miast nie jest ostateczne. 
Nie oznacza jednak, że Nowy Sącz 
od razu wskoczy na listę miejskich 
ośrodków regionalnych w rządo-
wych dokumentach strategicznych 
zagospodarowania przestrzennego 
kraju. To stanie się dopiero w pew-
nej perspektywie. Minister rozwo-
ju regionalnego Elżbieta Bieńkow-
ska zapewniła jednak, że dla miast 
typu Nowy Sącz przewiduje dodat-
kowe wsparcie rządowe. 

Kiedy okazało się, że specjali-
ści zakwalifikowali Nowy Sącz jako 
ośrodek subregionalny, czyli na 
trzecim miejscu po Krakowie i Tar-
nowie, na Sądecczyźnie zawrzało. 
Oburzenie było słuszne, bo było ja-
sne, że status Nowego Sącza w rzą-
dowych planach oznaczał ostatnie 
miejsce przy dzieleniu budżetowe-
go tortu, zmarginalizowanie mia-
sta i czekanie na potrzebne inwe-
stycje latami. 

– To umiejscowienie w doku-
mentach rządowych jest o tyle waż-
ne, że w dłuższej perspektywie bę-
dzie miało wpływ na budżet, który 
będzie krojony pod metropolie, 
w drugim rzędzie ośrodki regio-
nalne, a to, co zostanie, wpadnie 
dla miast takich jak nasze – nie ma 
wątpliwości poseł Solidarnej Pol-
ski Arkadiusz Mularczyk. – Zosta-
libyśmy na marginesie. Prezydent 
Ryszard Nowak wystosował apel 
do parlamentarzystów, by pomo-
gli zmienić pozycję Nowego Sącza. 
Wysłaliśmy pisma do pani mini-
ster i ku mojemu pozytywnemu 
zdziwieniu pani minister Bieńkow-
ska uznała część naszych racji. Na 
zmiany nie jest za późno. Argumen-
tacja, którą miasto przedstawiło, 

była trafiona. Minister widzi po-
trzebę korekty. Jest szansa w pew-
nej perspektywie zmiany statusu 
Nowego Sącza z ośrodka subregio-
nalnego na regionalny. 

Jak podkreślił poseł PO Andrzej 
Czerwiński, wizyta była bardzo 
ważna z punktu widzenia tech-
nicznego. Nowy Sącz ma szansę na 
znacznie większe pieniądze na ca-
łość infrastruktury sądeckiej. Nie 
będzie degradacji, ale to dopie-
ro początek walki o zmianę pozy-
cji miasta w oczach decydentów. 

– Decyzja jest podjęta, ale wie-
le przed nami – nie ma wątpliwo-
ści Czerwiński. – Co dwa lata we-
ryfikuje się pozycję miasta i trzeba 
się przyłożyć, żebyśmy się znaleź-
li jako miasto regionalne formalnie 
w dokumentach rządowych. 

– Dobrze, że zwróciliśmy się 
wspólnie i był poseł partii rządzą-
cej – dodaje Mularczyk, a Czerwiń-
ski podkreślił, że przekaz, jaki do-
tarł do minister Bieńkowskiej, był 
dzięki temu wiarygodny. 

Pewnym zgrzytem okazał się 
brak na ważnych dla miasta rozmo-
wach prezydenta Ryszarda Nowaka. 
Zamiast niego miasto reprezento-
wał wspomniany Wojciech Piech. 

– Gdybym był prezydentem, 
na pewno wziąłbym udział w tym 
spotkaniu z szacunku dla pani mi-
nister, która przecież też nie mu-
siała brać w nim udziału i wysłać 
wiceministra – oburza się poseł 
Platformy Obywatelskiej. – Nie 
chcę oceniać tego faktu, ale wi-
dać, prezydenta musiały zatrzy-
mać bardzo ważne sprawy. Nie-
mniej było mi głupio, bo minister 
Bieńkowska wizytę potraktowała 
bardzo poważnie. Obecność urzęd-
nika, który dużo wie, jest ważną 
rzeczą, ale urząd prezydenta ma 
swój prestiż i ta wizyta mogłaby 
tylko zyskać. Kto mocniej lobbu-
je u decydentów, ten jest w stanie 
ugrać dużo dla swojego regionu.

Spotkanie w ministerstwie miało 
dwie części. Wcześniej bowiem go-
dzinę z Elżbietą Bieńkowską roz-
mawiał Wojciech Piech, który mo-
nitoruje kwestię zmiany statusu 
Nowego Sącza we wspomnianych 
rządowych dokumentach strate-
gicznych. Przekazał minister list od 
prezydenta Ryszarda Nowaka wraz 
z kilkudziesięciostronicowym do-
kumentem pt. „Nowy Sącz jako je-
den z trzech głównych ośrodków 
miejskich w Małopolsce”.

– Dokument zawiera analizę 
roli, potencjału i kierunków roz-
wojowych Nowego Sącza – mówi 
rzeczniczka magistratu Małgorza-
ta Grybel. – Prezydent zamierzał 
wręczyć dokument osobiście pod-
czas pierwotnie planowanego spo-
tkania 6 sierpnia, które jednak zo-
stało wówczas w ostatniej chwili 
odwołane przez panią minister. 
6 września nie mógł wziąć udzia-
łu w spotkaniu, zatrzymały go obo-
wiązki służbowe – dodaje rzecznik. 

(BOG)

SALON ANTYKÓW
„KOLEKCJONER”

Sprawdź, czy nie jesteś milionerem - BEZPŁATNA WYCENA - SKUP 

OBRAZY

SREBRA

MONETY

BIŻUTERIA

Rynek 2, tel. 18 444 16 76

kolekcjoner.nsi.pl@gmail.com 33-300 Nowy Sącz

www.kolekcjoner.nsi.pl

Informacje

R E K L A M A

Trzeba wziąć się do roboty!

Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu ogłasza, przetarg 

na sprzedaż  lokali mieszkalnych-zamieszkałych

•  Nowy Sącz ul. I Brygady 24/28, do remontu, powierzchnia 47,72m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, 

przedpokój, wc, cena wywoławcza 69.900,- zł, wadium 3.500,- 

•  Nowy Sącz ul. I Brygady 20/10, do remontu, powierzchnia 48,07m2,  2 pokoje, kuchnia, łazienka, 

przedpokój, wc, cena wywoławcza 69.900,- zł, wadium 3.500,- 

Przetarg odbędzie się w dniu 20 września o godź. 10-tej  

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

Szczegółowych informacji udziela w dział członkowsko-mieszkaniowy GSM, 

pokój nr 9, w godzinach od 7-tej do 15-tej , telefon 18 443 53 56 wew. 31 i 32 

oraz ZAB nr 5 przy ul. I Brygady 6, tel. 18 442 76 39.
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0… słownie z zerowym odzewem 
wśród sądeczan spotkała się 

ogólnopolska akcja Narodowe Czytanie 
„Pana Tadeusz”. W spotkaniu w MCK „So-
kół” w Nowym Sączu wzięli udział jedynie 
organizatorzy i dziennikarze. 

12… milionów złotych kosztowa-
ła renowacja Deptaka w Kry-

nicy–Zdroju. Zadanie wykonało Przedsię-
biorstwo Erbet i Firma Machnik z udziałem 
wyspecjalizowanych podwykonawców. 
Mieszkańcy i kuracjusze mogą spacerować 
nowymi alejkami i kładkami. Duże wraże-
nie też robi multimedialna fontanna, któ-
ra… tańczy i świeci feerią kolorów. Kosz-
towała 1,5 mln zł. – Podobnych w Polsce 
jest zaledwie pięć – informuje Jacek Olek-
sa, dyrektor do spraw przygotowania pro-
dukcji firmy Erbet. 

65… lat liczy już Ochotnicza Straż 
Pożarna w Krużlowej. Pod-

czas jubileuszowych obchodów ślubo-
wanie na strażaków złożyli kolejni młodzi 

druhowie. Była też okazja do odznaczenia 
tych najbardziej zasłużonych. Złote Jabł-
ka Sądeckie otrzymali: Bronisław Kostec-
ki, Stanisław Pawlik, Wiesław Uznański, 
Jan Tarasek, Jerzy Gajkowski, Elżbieta Ob-
rzut, Tadeusz Górka, a Srebrne Jabłka Są-
deckie: Krzysztof Chronowski, Stanisław 
Chronowski, Kazimierz Chronowski, Ro-
bert Chronowski, Maria Baran, Stanisław 
Sekuła, Andrzej Jędrusik, Grzegorz Filip, 
Marek Tarasek, Marian Tarasek i Stanisła-
wa Gołyźniak.

300… gospodarstw na terenie 
powiatu nowosądec-

kiego nie ma bieżącej wody. W ostatnich 
tygodniach zanotowano spadek pozio-
mu wód gruntowych i tym samym proces 
wysychania studni. Mieszkańcy modlą się 
o deszcz. Najgorsza sytuacja jest w Grybo-
wie, gdzie bez wody pozostaje sto gospo-
darstw. W gminie Gródek nad Dunajcem 
bieżącej wody pozbawionych jest 95 gospo-
darstw. Susza dotyka również Nawojową. 

TYDZ IEŃ W L ICZBACH
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Jak coś dobrze działa, 
to nie należy tego zmieniać

Decyzję wojewody Jerzego Millera o li-
kwidacji dyspozytorni pogotowia ra-
tunkowego w Nowym Sączu i przenie-
sieniu jej do Tarnowa komentuje RAINER 
STRATMANN, dyrektor powiatu Unna, 
który wziął udział w Forum Ekonomicz-
nym w Krynicy–Zdroju: – Niszczenie 
działającego sprawnie systemu ratow-
nictwa to katastrofa dla mieszkańców. 
Najważniejsza jest znajomość terenu 
przez dyspozytorów, bo tylko wtedy 
mogą skierować karetkę i straż we wła-
ściwe miejsce. W Niemczech system za-
rządzania kryzysowego, w skład którego 
wchodzi pogotowie, policja, straż pożar-
na i służby lotnicze działa od 50 lat i cały 
czas jest udoskonalany. Każdy powiat 
ma swoje centrum zarządzania kryzy-
sowego. Mamy to przećwiczone i wie-
my, że to świetnie działa. A jak coś do-
brze działa, to nie należy tego zmieniać. 
Tym bardziej, że chodzi przecież o ludz-
kie zdrowie i życie. Każdy dyspozytor do-
kładnie zna topografię danego terenu. 
Nie wyobrażam sobie, żeby na przykład 
ktoś z Dortmundu dysponował karet-
kę na teren powiatu Unna. To nie tylko 
wprowadziłoby wielkie zamieszanie, ale 
też znacznie wydłużyło czas oczekiwania 
na pomoc. Teraz system działa sprawnie 
– karetka i inne potrzebne służby dojeż-
dżają w ciągu 10–12 minut na miejsce 
zdarzenia. Dzięki temu ratujemy wiele 
osób. Istotne jest również, że dyspozy-
tor centrum ma wszystkie wiadomości 
z terenu w jednym miejscu i tym samym 
dysponuje pełną wiedzą. Może szybko 
podjąć trafną decyzję, a wiadomo, że 

czas jest najważniejszy podczas rato-
wania ludzkiego życia.

Będę walczył do końca…

Taką deklarację składa starosta nowo-
sądecki JAN GOLONKA: – To była zła de-
cyzja. Nawet, jeśli Centrum Powiada-
miania Ratunkowego zacznie działać 
od października w Tarnowie, będzie-
my walczyć o przywrócenie dyspozy-
torni karetek do Nowego Sącza. Sys-
tem dysponowania służb ratunkowych 
do wypadków jest zagrożony. Za loka-
lizacją CPR–u w Nowym Sączu prze-
mawia rozsądek. Rozmawiałem na 
ten temat z politykami podczas Forum 

w Krynicy–Zdroju. Teraz wysyłam pi-
smo do premiera RP Donalda Tuska. 
O rozsądek w sprawie zaapelowa-
li również rajcy miejscy: „Lęk o stan 
bezpieczeństwa to jedno, a drugie to 
kolejny przykład degradacji Nowego 
Sącza i Sądecczyzny przez władze wo-
jewództwa małopolskiego. Kolejna in-
stytucja zostaje zabrana. Czujemy się 
zawiedzeni tą polityką i zdecydowanie 
protestujemy. Apelujemy do Wojewody 
Małopolskiego o zmianę decyzji, prosi-
my parlamentarzystów ziemi sądeckiej 
o pomoc w walce o utrzymanie dyspo-
zytorni medycznej w Nowym Sączu” 
– napisali w specjalnym oświadczeniu.

(MAR)
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GOSPODARKA.  Fiaskiem zakoń-
czył się pięcioletni projekt Bara-
ni Szlak w Beskidzie Sądeckim. Rygo-
rystyczne przepisy wprowadzone przez 
resort rolnictwa sprawiły, że hodowla 
przestała się opłacać. 

Projekt zakładał przede wszystkim 
odtworzenie tradycji hodowli owiec 
w małych gospodarstwach rolnych 
od Rytra aż po Krynicę–Zdrój. Miał 
ocalić beskidzkie hale przed zara-
staniem. Jego celem była również 
pomoc w rozwoju produkcji i pro-
mocji zdrowego mięsa z jagnięciny. 
Badania, od lat prowadzone przez 
zootechników, dietetyków i leka-
rzy, potwierdzają zalety spożywania 
baraniny. U owiec nie stwierdzono 
występowania nowotworów złośli-
wych. Wykryto również antynowo-
tworowe właściwości mleka owcze-
go, a także wykazano, że sery owcze 
likwidują zły cholesterol i wspoma-
gają produkcję dobrego.

W programie, którego inicjatorem 
było Stowarzyszenie Greenworks 
– Nasze Karpaty we współpracy 
z Fundacją Heifer Project Interna-
tional, wzięło udział 9 gospodarstw. 

Rolnicy otrzymali blisko dwieście 
owiec, odpowiedni sprzęt oraz pa-
sze i leki. Niestety, rygorystyczne 
przepisy sanitarne i weterynaryjne, 
które zostały wprowadzone przez 
resort rolnictwa od tego roku, spra-
wiły, że dalsza hodowla jest już dla 
nich nieopłacalna.

– W ramach projektu wyznaczyli-
śmy sieć gospodarstw z atestem eko-
logicznym, gdzie turysta miał mieć 
szansę na zakup lub skosztowanie ja-
gnięciny na miejscu – wyjaśnia Grze-
gorz Tabasz, prezes Stowarzyszenia 
Greenworks – Nasze Karpaty. – Każ-
dy rolnik otrzymał około 20 owiec, 
które następnie musiał rozmnożyć 
i przekazać kolejnemu gospodarzowi. 

I tak Barani Szlak miał być rozwijany 
na terenie całej Sądecczyzny. Rolni-
cy mieli mieć dodatkowe źródło do-
chodu, a turyści smaczną i zdrową 
jagnięcinę.

Według obowiązujących przepisów 
jagnię nie może być zabite w gospo-
darstwie, tylko w ubojni. Hodowca 
musi ponadto zapłacić za specjali-
styczny transport, badania i utylizację 
resztek. Rolnik musi również zgłaszać 
ubój gospodarczy, a jego zwierzę-
ta mają być specjalnie oznakowane.

– Po zsumowaniu wydatków, 
okazuje się, że cena za kilogram 
mięsa jest wyższa od tego z Nowej 
Zelandii czy Irlandii, które można 
spotkać w supermarkecie – dodaje 
Tabasz. – Gigantyczna biurokracja 
doprowadziła do tego, że rolnicy po-
woli pozbywają się owiec, bo już im 
się nie opłaca hodowla. Co ciekawe, 
te przepisy nie obowiązują greckie-
go czy niemieckiego hodowcy, mimo 
że jesteśmy w tej samej Unii.

Małe gospodarstwa rolne prowa-
dzi w Polsce ok. 20–25 procent rol-
ników. Prawie połowa z nich nic nie 
produkuje na sprzedaż.

MONIKA CHROBAK 

Pod kołami pociągu 
19–latka, kierując fiatem seicento, 
cudem uszła z życiem. Wjechała na 
niestrzeżonym przejeździe kolejo-
wym w Młodowie wprost pod koła 
pociągu osobowego. Do wypadku 
doszło rano, 8 września. Pociąg, za-
nim się zatrzymał, przeciągnął samo-
chodów kilka metrów. Kobieta do-
znała licznych urazów głowy i klatki 
piersiowej. Ma złamaną nogę. Zosta-
ła zabrana przez Lotnicze Pogotowie 
Ratunkowe do szpitala w Krakowie. 

Syn zaatakował ojca nożem
Do szpitala w Nowym Sączu trafił 
68–letni mężczyzna z ranami kłuty-
mi w okolicach tętnicy szyjnej. Po-
licja ustaliła, że mężczyzna wdał się 
w domu w sprzeczkę ze swoim 34–
letnim synem. Ten zaatakował go 
nożem i uciekł. 68–latek, szukając 
ratunku, wybiegł na drogę. Karet-
kę pogotowia wezwał kierowca za-
trzymanego przez niego samochodu. 
Funkcjonariusze zatrzymali krew-
kiego syna. 

Złodzieja pochłonęła robota
Właściwie wszystko już było przygo-
towane do wyniesienia. Złodziej zde-
montował w stojącym na parkingu 

przy ul. Barskiej w Nowym Sączu fia-
cie sprzęt nagłaśniający: odtwarza-
cze, wzmacniacze i tubę. Pochłonięty 
robotą nawet nie zauważył, że obok 
niego pojawili się policjanci, którzy 
z podziwem patrzyli na jego zapra-
cowane ręce. Kiedy już się napatrzyli, 
zakłuli je w kajdanki. 32–letni sąde-
czanin trafił do aresztu, a przygoto-
wane przez niego do kradzieży sprzę-
ty, wróciły do właściciela. 

Śpiący kierowca
24–latek zasnął za kierownicą se-
ata na drodze w Witowicach Dol-
nych. Samochód uderzył w barierę 
ochronną, odbił się i potrącił pie-
szego. 55–letni poszkodowany ze 
złamanymi nogami, trafił do sądec-
kiego szpitala. 

Petarda rozerwała dłoń 12–
latkowi 
Policja ustala, w jaki sposób 12–let-
ni chłopiec z Trzetrzewiny wszedł 
w posiadanie petard. Jedna eksplo-
dowała mu bowiem w ręce. Chłopiec 
trafił do szpitala. Funkcjonariusze 
przypominają, że w całym kraju obo-
wiązuje zakaz sprzedaży materiałów 
pirotechnicznych osobom w wieku 
poniżej 18. roku życia.

KOMENTARZ

Baranie przepisy niszczą 
małe gospodarstwa

25 lat temu w Polsce 
hodowano około 3 
mln owiec, teraz jest 
ich 200–300 tysięcy. 
Głównie hoduje 
się je na Podhalu 
i w Bieszczadach.
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ROZMOWA. – Pasażerowie, kie-
dy dowiadują się, że leci z nimi pi-
lot–kobieta reagują różnie. Niektó-
rzy nagle przypominają sobie, że 
nie wyłączyli żelazka w domu i chcą 
wysiadać – śmieje się Ewa Siedlec-
ka, pilotka samolotów pasażer-
skich boeing 737. Ale tak naprawdę 
są dumni, że kobiety równie dobrze, 
jak mężczyźni radzą sobie za ste-
rami. – Może nawet lepiej, w końcu 
jako czarownice mamy latanie we 
krwi – mówią jednym głosem pol-
skie pilotki, które przyleciały w so-
botę na XV Sabat im. Ireny Kostki do 
Łososiny Dolnej.

Wśród nich była również wielo-
krotna mistrzyni Polski, rekor-
dzistka świata w zawodach szy-
bowcowych Adela Dankowska.
– Miała Pani zająć się ziemią, tymcza-
sem podbija przestworza.

– Mój dyplom się przeleżał. Stu-
diowałam na warszawskiej SGGW 
na Wydziale Ekonomii i Rolnictwa, 
jednak zaraz po studiach wsią-
kłam w Leszno, które jest Mek-
ką szybowcową. Zakochałam się 
w lataniu i… trenerze, i związałam 
z nim i Lesznem na całe dorosłe 
życie. Pracowałam jako instruk-
tor szybowcowy. Cały czas lata-
łam, latałam…
– I wylatała Pani wiele rekordów.

– 15 rekordów świata i 43 re-
kordy Polski. Konkurencje szy-
bowcowe porównuję do lekko-
atletyki: mamy trójkąt 100 km, 
trójkąt 700 czy 1000 oraz prze-
loty otwarte. Do pobicia rekordu 

świata w przelocie otwartym pod-
chodziłam aż sześć razy. Za siód-
mym dopięłam swego. Mam na-
dzieję tylko, że nikt nie przepłacił 
tego zsyłką na Syberię. 20 kwiet-
nia 1976 r. odholowano mnie tuż 
do granicy zachodniej. Polska jest 
za mała, bym mogła pobić ten re-
kord. Wiedziałam, że będę musiała 
wlecieć do Związku Radzieckiego. 
Wylądowałam w Równem. Zaraz 
zjawili się funkcjonariusze i za-
częli mnie przepytywać. Chcie-
li wiedzieć, gdzie przekroczyłam 
granicę, bo strażnicy mnie nie 
zauważyli. Miałam świadomość, 
że jeśli podam dokładne namiary, 
pełniący służbę zostaną ukarani, 
odpowiedziałam więc – zresztą 
zgodnie z prawdą – że sypał śnieg 
i widziałam tylko skrawek zie-
mi, więc nie jestem w stanie po-
wiedzieć, gdzie dokładnie wlecia-
łam na ich terytorium. A leciałem 
1800 m nad ziemią. Z takiej wyso-
kości wyglądałam jak pliszka. Tę 
odpowiedź przyjęli chyba za do-
brą monetę. 
– Piloci muszą mieć nie tylko końskie 
zdrowie, ale i stalowe nerwy. Bywały 
ekstremalne sytuacje?

– W powietrzu, jak i na drodze 
obowiązują przepisy ruchu. Mamy 
też swoje przepisy, pisane życiem 
tych, którzy zginęli. I szczegól-
nie ich nie wolno przekroczyć, na 
co zawsze uczulałam moich kur-
santów. Trzeba wiedzieć, że lecąc 
z grupą pilotów, zawsze wykonu-
je się te same manewry co lecą-
cy przed tobą. Należy mieć oczy 

szeroko otwarte. Niestety jeden 
z moich kolegów podczas takiego 
lotu wleciał prosto w moje stery. 
Roztrzaskały się, a drążek wyrwa-
ło mi z ręki i nie byłam w stanie 
odwrócić samolotu, by się rato-
wać. Miałam różowo przed ocza-
mi. Na szczęście byłam na znacz-
nej wysokości, w końcu samolot 
przeszedł na lot plecowy i wów-
czas szybko udało mi się otworzyć 
kabinę. Wypadłam i otworzyłam 
spadochron. 
– Nie zraziło to Pani do latania?

– Miałam mądrego psycholo-
ga. Decyzję, czy będę latać, pozo-
stawił mnie, ale doradził, bym jak 
najszybciej odbyła lot kontrolny. 
Tak też zrobiłam. Niestety, miałam 
już ograniczone zaufanie do pilo-
tów lecących za mną. Jeśli ich nie 
znałam, wycofywałam się, przez co 
na zawodach miałam pewnie gor-
sze wyniki. 
– Wystartowałaby Pani dziś 
w zawodach?

– Od 12 lat nie udaje się zor-
ganizować Mistrzostw Polski ko-
biet. Brakuje kandydatek. Musi 
nas być co najmniej 10, by zawo-
dy się odbyły.
– Ale przecież kobiet, które potrafią 
latać, jest coraz więcej. 

– Najczęstszym dziś proble-
mem są fundusze, które ogranicza-
ją latanie wielu młodym. To drogi 
sport. Za moich czasów było ła-
twiej. Dziś, by wystartować w za-
wodach, trzeba mieć przygoto-
wane kilka tysięcy złotych. 400 zł 
wynosi samo wpisowe, jeden hol 
na 600 m kosztuje ponad 100 zł 
– a jeśli jest ich ponad 8, robi się 
już spora suma. Do tego hotel, wy-
żywienie. Nieraz proponuję prze-
loty młodym pilotkom. Żal mi, 
gdy mówią: „Pani instruktor, całą 
zimę zbierałam na hol. Na więcej 
mnie nie stać”. Marnuje się wiele 
talentów, jeśli nie mają bogatych 
rodziców. 

(FLY) 

Pasja
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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

Miałam różowo przed oczami
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Jak pogodzić interesy rolników, leśni-
ków, turystów, narciarzy i właścicieli 
stacji narciarskich z ochroną niezwykle 
cennych pod względem przyrodniczym, 
kulturalnym i krajobrazowym terenów 
Sądecczyzny? 

To pytanie nurtuje od lat pracowni-
ków Popradzkiego Parku Krajobrazo-
wego. Nad nim zastanawiać się będą 
m.in. uczestnicy konferencji, która od-
będzie się 19 września, w środę, w hote-
lu w Wierchomli. Z okazji 25–lecia PPK 
w tym dniu odbędzie się Międzynarodo-
wa Konferencja stanowiąca zakończenie 
międzynarodowego projektu unijnego 
pod nazwą „Przyroda nie zna granic”. 
Wezmą w niej udział delegaci z Włoch, 
Republiki Czeskiej, Słowacji i nasze-
go kraju. Innym ważnym punktem ob-
chodów jubileuszowych będzie także 
Ogólnopolska Konferencja Przyrodni-
ków, zjazd przedstawicieli wszystkich 
120 parków krajobrazowych w kraju.

Jak narodził się Popradzki Park 
Krajobrazowy?

– Pierwsze wzmianki o potrzebie 
ochrony przyrody i krajobrazu Doli-
ny Popradu pojawiły się w latach 60. 
w związku z dynamicznym rozwojem 
funkcji rekreacyjno–turystycznej tego 
regionu i nasilającym się procesem ra-
bunkowej eksploatacji lasów – mówi 
były długoletni dyrektor PPK Tade-
usz Wieczorek. – Impulsem do podję-
cia działań ochronnych była koncepcja 
ówczesnej Państwowej Rady Ochro-
ny Przyrody o tworzeniu w kraju sys-
temów obszarów chronionych. Wtedy 
to w Nowym Sączu, po utworzeniu wo-
jewództwa nowosądeckiego w 1975 r., 
poważnie zaczęto rozważać i przygo-
towywać plany i projekty przyszłego 
parku krajobrazowego. Wielki w tym 
udział mieli Wiktor Czekoński i Okta-
wian Duda z Wojewódzkiego Komite-
tu Ochrony Przyrody w Nowym Sączu, 
Władysław Wądolny i Edward Korus, 
kolejni nadleśniczowie Nadleśnictwa 
Piwniczna oraz Antoni Szewczyk, wo-
jewódzki konserwator przyrody w No-
wym Sączu.

Jednakże idea utworzenia parku 
krajobrazowego zmaterializowała się 11 
września 1987 roku na mocy uchwały 
Wojewódzkiej Rady Narodowej w No-
wym Sączu. Tym samym Popradzki 
Park Krajobrazowy powstał jako drugi 
po Żywieckim Parku Krajobrazowym 
w Karpatach. Ważne, że zanim przyjęto 
uchwałę na forum WRN, projekt parku 
konsultowano ze wszystkimi zaintere-
sowanymi gminami i stowarzyszenia-
mi mającymi na celu ochronę przyrody. 
W skład PPK wchodzą gminy powiatów 
nowosądeckiego i nowotarskiego. PPK 
ma powierzchnię 54 tys. ha, a jego otuli-
na 25 tys. ha. Około 70 proc. powierzch-
ni parku stanowią lasy leżące na terenie 
miast i gmin: Krynica–Zdrój, Muszyna, 
Piwniczna–Zdrój i Stary Sącz oraz część 
gmin: Łabowa, Nawojowa, Łącko, Rytro, 
Ochotnica, Krościenko, Szczawnica. Te-
ren PPK w stu procentach pokrywa się 
z europejską formą ochrony przyrody 
znaną szerzej pod nazwą NATURA 2000.

– Mieszkańcy żyjący na terenie 
parku przekonali się do idei ochrony 

przyrody, zwłaszcza kiedy zaczęła obo-
wiązywać w naszym kraju dyrekty-
wa unijna NATURA 2000 – mówi Je-
rzy Zawartka, p.o. dyrektora Zespołu 
Parków Krajobrazowych Wojewódz-
twa Małopolskiego w Krakowie. – Wy-
mogi i zakazy obowiązujące w par-
ku nie dotyczą gospodarstw rolnych. 
Wręcz przeciwnie, popieramy ich dzia-
łalność np. w hodowli owiec, kóre zna-
komicie służą przyrodzie, choćby przy 
wykaszaniu hal.

W skład wspomnianego Zespołu 
Parków Krajobrazowych Wojewódz-
twa Małopolskiego wchodzi 11 parków 
krajobrazowych i 10 Obszarów Chro-
nionego Krajobrazu. W sumie w Mało-
polsce parki krajobrazowe zajmują po-
wierzchnię 270 tys. hektarów.

– Popradzki Park Krajobrazowy 
jest największym pod względem po-
wierzchni – dodaje dyrektor Zawart-
ka. – Jest też najbogatszym w wartości 
przyrodnicze i krajobrazowe. Dodam 
też, że jest najlepiej zbadany pod wzglę-
dem naukowym.

Sądecczyzna słynie swoją urodą kra-
jobrazową, przyrodniczą. Odwiedzają-
cy ją co jakiś czas napotykają się, czy to 
w Nawojowej, Muszynie, Łabowej, Ry-
trze, na tzw. ścieżki dydaktyczne. To 
dzieło pracowników PPK.

– Jednym z najważniejszych na-
szych przedsięwzięć jest edukacja 
przyrodnicza – mówi Marek Kroczek, 
kierownik starosądeckiego oddziału 
ZPK WM. – Realizujemy również inne 
projekty finansowane przez Narodo-
wy Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej. W trakcie realizacji 
jest np. projekt pod nazwą „Monito-
ring ruchu turystycznego”. Odnawia-
my też „Rogasiowy szlak”. W ramach 
projektu są m.in. wytyczanie ścieżek 

turystycznych, wykaszanie hal. Przy-
gotowujemy też okolicznościowe wy-
dawnictwa poświęcone Rogasio-
wi z doliny Roztoki autorstwa Marii 
Kownackiej. Z kolei Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej sfinansował nam projekt do-
tyczący planu ochrony PPK.

Jubileusz jubileuszem, ale dochodzi-
my do sedna problemu – jak godzić in-
teresy inwestorów z interesami przyro-
dy. Bowiem pragnący budować stacje 
narciarskie, hotele zgodnie z wolą sa-
morządów lokalnych stawiających na 
przemysł turystyczny często się skar-
żą na liczne zakazy, szlabany uniemoż-
liwiające im budowę.

– Rozumiemy samorządy gmin, 
miast, które stawiają na turystykę, 
jako szansę rozwoju Sądecczyzny 
– wyjaśnia dyrektor Jerzy Zawartka. 
– Tylko musimy wspólnie szukać ja-
kiegoś przysłowiowego złotego środ-
ka, by pogodzić te często rozbieżne in-
teresy. Owszem, w PPK obowiązują 
zakazy dotyczące inwestorów. Głów-
nie chodzi tutaj o budowę kolejnych 
stacji narciarskich, czy wytyczenie 
tras dla motocykli, czy quadów. Prze-
cież nie mogą motocykle przejeżdżać 
z hałasem przez ostoje przyrodnicze, 
mateczniki zwierząt. Z drugiej stro-
ny, skąd czerpać wodę do armatek za-
śnieżających stoki, skoro w Beskidzie 
Sądeckim dramatycznie od lat panuje 
susza. Dodam tylko, iż na zmrożenie 
jednego metra kwadratowego stoku 
narciarskiego potrzeba aż 200 litrów 
wody. Proszę zobaczyć, ile wody pły-
nie w Dunajcu, Popradzie, o potokach 
górskich nie wspominając.

To jest poważne zadanie stojące przed 
PPK nie tylko w roku jubileuszu 25–le-
cia jego utworzenia. JERZY WIDEŁ

Jubileusz

R E K L A M ASzukanie złotego środka

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:
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ATUTY NASZEJ OFERTY ZIMOWEJ  2012
Karnet w cenie pakietu z dużym rabatem 

tylko i wyłącznie dla Gości hotelowych i domkowych

Moc atrakcji dla dzieci :  HIT W tym sezonie ! PIPI NA NARTACH ! SPO-
TKANIE Z PANIĄ EDYTĄ JUNGOWSKĄ. Aktorka będzie czytać fragmen-
ty audibooka „ PIPI POŃCZOSZANKA „ w programie również znajdą 
się konkursy z nagrodami, oraz możliwość zdobycia autografu autorki! 
Podarunek dla każdego dziecka od Pani Edyty Jungowskiej • Igraszki i 
harce w „KLUBIE WIERCHOŁKA” pod opieką wykwalifikowanej anima-
torki (8 godzin dziennie) • Nauka pływania dla maluchów • Teatrzyk 
lalkowy * Wieczory filmowe • Konkurs plastyczny • Brodzik w kom-
pleksie wellness • Kącik malucha w restauracji hotelowej  • KARNET 
NARCIARSKI – dla dzieci w cenie pakietu

DODATKOWO: 
X Smaczne jedzenie w formie bufetowej więc do syta dla każdego 
X Kompleks Wellness w pakiecie 
X Masaż dla osób dorosłych w cenie pakietu 
X Bezpłatny parking i Internet
X Wieczór z gitarą w lobby barze
X Dyskoteki w hotelowym klubie „Kamieniołom”

NOWOŚĆ  POŁĄCZENIE DOLIN!!!
WYDŁUŻENIE WYCIĄGU

X  Pełna infrastruktura dla narciarzy:  15 km tras narciarskich, 10 wy-
ciągów, 8 punktów gastronomicznych na stokach, serwis, wypożyczal-
nia sprzętu, wykwalifikowani instruktorzy . Przedszkole narciarskie - 
dodatkowo płatne ale jest

X  Ski bus i przechowalnia w cenie pakietu
X  W Wierchomli jest doskonały narciarski mikroklimat – śnieg leży najdłu-

żej bo temperatura w Wierchomli jest o 4 stopnie C niższa niż  w okolicy. 
X  Duża przepustowość wyciągów 10 000 osób/h, a co za tym idzie 

brak kolejek na stokach 
X  Bardzo miła gościnna  i uczynna dobra obsługa zarówno w hotelu 

jak i na stacji.

***Hotel Wierchomla SKI & SPA Resort to część kom-
pleksu narciarskiego Dwie Doliny Muszyna Wierchom-
la, zaliczanego do czołówki najnowocześniejszych i naj-
dynamiczniej rozwijających się ośrod ków narciarskich w 
Polsce. Hotel został zaprojektowany w taki sposób, aby 
spełniał wszystkie wymagania naszych stałych i nowych 
Go ści, oferując 300 komforto wych miejsc noclego wych. 

Hotelowa restauracja TYSINA jest naszą chlu bą. Pro-
ste a zarazem smaczne menu Szef Kuch ni stworzył in-
spirując się bogactwem lokalnych tradycyj nych sma-
ków, faworyzując produkty regionalne, zrodzone przez 
wierchom lańską naturę. Można tu spró bować wyśmieni-
tego pstrąga na maśle czosnkowym bądź zachwycić się 
gu laszem z sarny. 

SPA & Wellness Hotelu Wierchomla oce niane jest przez 
Gości jako jedne z naj lepszych w Polsce. Profesjonalny ze-
spół dba o komfortową i kameralną atmosferę tego miej-
sca, a zabiegi, wy konywane profesjonalnymi kosmety-
kami firm: Thalion Thalasso Cosme tics, Isabelle Lancray 
i Dibi, dopełnia ją całości niezapomnianych doznań.

Pierwsi w Polsce zadbaliśmy o to, by rodzice mogli 
swobodnie szusować nie martwiąc się o swoje pociechy. 
Specjalnie dla najmłodszych w hotelu funkcjonuje „Klub 
Wierchołka”, któ rego duszę tworzą wspaniałe i kre atywne 
animatorki.

Nasza szkoła narciarska DWIE DOLINY cieszy się ol-
brzymią popularnością zarówno wśród dorosłych jak i 
dzieci, już po jednym sezonie z naszymi in struktorami 

jesteś „mistrzem stoków”. Dla dzieci chcących się uczyć 
stworzyliśmy Przedszkole narciarskie. Kom pleks dyspo-
nuje wypożyczalnią sprzę tu narciarskiego, profesjonal-
nym serwisem i przechowalnią.

Integracyjne imprezy to nieodłączny element życia fir-
my. Posiadamy pro fesjonalne zaplecze konferencyjne. Ka-
meralne położenie obiektu oraz szeroka gama atrakcji i 
zajęć „team building” pozwala doskonale zinte grować ze-
spół. Narciarskie zawody branżowe, kuligi, biesiady przy 
ogni sku, rzeźby w lodzie, wyprawy na skuterach, psie za-
przęgi – to tylko kilka z atrakcji, jakie w zimowym sezo-
nie 2012 przygotował Hotel Wier chomla SKI & SPA Re-
sort dla swoich Gości. 

www.wierchomla.com.pl 

(48 18) 414 31 30, 

faks: (48 18) 414 31 31

e-mail: hotel@wierchomla.com.pl

Wierchomla Mała 42 33-350 Piwniczna Zdrój

liczba pokoi 105 liczba miejsc 300

cena za pokój dwuosobowy od 280  PLN 

liczba sal konferencyjnych 4 

liczba miejsc w salach konferencyjnych do 250

FERIE NA NARTACH: CENA 1934,00 PLN

KARNET NARCIARSKI 7 DNIOWY w cenie pobytu

Drugie dziecko na dostawce nocleg - 0 PLN, 

Dzieci do lat 4 GRATIS

Do kompleksu narciarskiego Dwie Doliny Muszyna 

Wierchomla należy zarówno hotel jaki i całoroczne 

drewniane Domki Alpejskie, usytuowane tuż przy wy-

ciągu Wierchomla I 

Dla gości korzystających z usług noclegowych 

kompleksu przewidzieliśmy bardzo atrakcyjne 

ceny karnetów narciarskich. O szczegóły pytaj 

w  recepcji hotelu Wierchomla Ski & SPA Resort: 

hotel@wierchomla.com.pl

N A R T Y  A L L  I N C L U S I V E  ! ! !

 ***Hotel Wierchomla SKI & SPA Resort
Pozwala połączyć aktywny wypoczynek z komfortem
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Bramy
garażowe

CE – mały symbol wielkiej wagi. 
Odnaleziony na produkcie daje 
inwestorowi pewność, że może 
go spokojnie i bezpiecznie uży-
wać, bo spełnia przewidzia-
ne dla niego podstawowe normy 
bezpieczeństwa. Co musi zro-
bić producent, by wyrób mógł 
uzyskać oznakowanie CE i co to 
oznacza dla konsumenta, któ-
ry kupi produkt oznaczony tym 
symbolem ?

Oznakowanie CE (franc. Confor-
mité Européenne, czyli "zgodny 
z dyrektywami Unii Europejskiej") 
stanowi deklarację producenta, 
że wyrób – przed wprowadze-
niem do obrotu – został poddany 
odpowiedniej procedurze oceny 
zgodności, przewidzianej w dy-
rektywach wydanych przez UE. 
Pozytywne przejście badań ozna-
cza, że produkt jest zgodny z za-
sadniczymi wymaganiami bez-
pieczeństwa, zdrowia i ochrony 
środowiska naturalnego.

Norma w przypadku producen-
tów bram stawia wysokie wyma-
gania w zakresie bezpieczeństwa 
osób i mienia. Producent bra-
my powinien wykazać się nale-
żytą starannością w wytwarza-
niu produktów, doborze wysokiej 
jakości materiałów, stosowanych 
w produkcji.

Jest to istotne, ponieważ przez 
wyrób rozumie się nie tylko pro-
dukt finalny, ale też poszczegól-
ne jego komponenty, które wy-
stępują samodzielnie w obrocie 
handlowym. 

Badania do otrzymania certy-
fikatu CE może wykonać produ-
cent we własnym zakresie, bądź 
przez instytucje notyfikowane 

niezależne zarówno od produ-
centa, jak i konsumenta. Bada-
nie odbywa się według rygory-
stycznych procedur. Ważne, aby 

badania były obiektywne, bo każ-
dy, kto umieści oznaczenie CE na 
produkcie i wprowadzi go do ob-
rotu, musi liczyć się z możliwo-
ścią kontroli. 

– Kiedy w 2004 roku badaliśmy 
swoje produkty w instytucji noty-
fikowanej, czyli Instytucie Tech-
niki Budowlanej, byliśmy wów-
czas pierwszą w Polsce firmą, 
która podjęła się badań – mówi 
Dariusz Złocki,dyrektor Biura 
Konstrukcyjnego i IT. – Produkty 
do testów przekazuje się jeszcze 
na etapie prototypów.

W trakcie długotrwałych ba-
dań sprawdza się wszelkie za-
bezpieczenia oraz właściwo-
ści funkcjonalne. Musimy mieć 
pewność, że produkty oddane 
do użytku społecznego, spełnia-
ją wszelkie wymogi w zakresie 
bezpieczeństwa, a zastosowane 
w bramach mechanizmy zabez-
pieczeń maksymalnie eliminu-
ją ryzyko wystąpienia wypadku. 

Znak CE doczekał się chiń-
skiego odpowiednika, który ab-
solutnie nie oznacza bezpieczeń-
stwa. Jest to skrót od słów: China 

Cena bezpieczeństwa

M A T E R I A Ł  P R O M O C Y J N Y

Dariusz Złocki, Dyrektor Biura 
Konstrukcyjnego i IT w firmie 
WIŚNIOWSKI Znak CE na bramach, ogrodzeniach i drzwiach WIŚNIOWSKI oznacza, że spełniają one wymagania normy europejskiej EN 1324-

1
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Ogrodzenia

Export. Chińscy producenci, któ-
rzy umieszczają na swoich wyro-
bach bardzo podobny znak – logo 
China Export, różniący się od ory-
ginalnego symbolu CE tylko jednym 
detalem i mniejszym odstępem po-
między literami. 

– Oryginalny produkt, oprócz 
prawdziwego oznaczenia CE, 
musi zostać oznaczony nazwą 
producenta oraz numerem iden-
tyfikacyjnym jednostki certyfi-
kującej, jeżeli była ona zaangażo-
wana w procedurę potwierdzania 
zgodności – dodaje Dariusz Złocki. 

– Zakup chińskiej podróbki oka-
zuje się w praktyce dużo droższy 
– jeśli doliczymy naprawy. Euro-
pejskie oznaczenie CE świadczy 
także o zgodności, dotyczącej wła-
śnie emisji zakłóceń elektroma-
gnetycznych czy hałasu. Możemy 
dzięki temu wyeliminować czyn-
niki szkodliwe dla zdrowia i spo-
koju, a także zmniejszyć rachunki 
za prąd. Kupując u wiarygodnych 
dostawców, dostajemy też gwa-
rancję na bramę i automat. 

Jeśli zakupimy bramę z automa-
tycznym napędem bezpośrednio 

u sprawdzonego producenta, zasto-
sujemy się do załączonej instruk-
cji dotyczącej zarówno montażu, 
jak i użytkowania bramy, możemy 
być pewni, że zapewniliśmy sobie 
i bliskim maksymalne bezpieczeń-
stwo. Dodatkowo, dbamy o środo-
wisko i pomagamy wyeliminować 
z rynku nieuczciwych dostawców. 
Pozostaje więc zaufać sprawdzonym 
producentom, których badania nad 
bezpieczeństwem prowadzone są 
w poważnych instytucjach i jest to 
udokumentowane. 

Taka jest cena bezpieczeństwa. Drzwi całoszklane WIŚNIOWSKI 

Brama wjazdowa dwuskrzydłowa i garażowa UniPro WIŚNIOWSKI 

Brama przemysłowa MakroPro Alu WIŚNIOWSKI

Brama wjazdowa przesuwna PI200 WIŚNIOWSKI 
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Zachowaj wakacyjną 
świeżość, kondycję 
i przygotuj z nami 
na jesień. War-
to skorzystać 
z porad spe-
cjalistów, od-
wiedzić ko-
smetyczkę czy 
zafundować so-
bie odrobinę luk-
susu w SPA. Nie 
zapominajmy także 
o ruchu, który najlepiej 
utrzyma misternie wypraco-
waną na lato sylwetkę. Zachęcamy 
też do zapoznania się z najnowszy-
mi trendami w modzie, o których 
specjalnie dla DTS opowiada EWA 
BERDYCHOWSKA, projektantka 
mody i stylistka, prowadzącą In-
stytut Wizerunku w Nowym Sączu. 
Zapowiadamy kolorową jesień!

– Czy sądeczanie ubierają się 
modnie?

– Modnie nie zawsze znaczy 
dobrze... Przez ostatnie miesiące 
miałam okazję dużo spacerować 
po mieście i tym samym trochę po-
przyglądać się naszej ulicznej mo-
dzie. Nie jest dobrze. Największy 
problem tkwi w nieodpowiednim 
doborze stroju do okazji. Nowy 
Sącz to kameralne miasto, odczu-
wam w nim spokój i pogodę ducha, 
co z kolei nastraja mnie na kobie-
cy casual w modnych kolorach. Ze 
względu na długie spacery z wóz-
kiem zamieniłam obcasy na san-
dały i baleriny, są równie kobiece, 
a na wyjście do parku w zupełności 
wystarczą. I właśnie tu, na naszych 
sądeckich plantach, zauważam 
najbardziej brak wyczucia stylu. 
Drogie Panie, nie ubierajcie w cią-
gu dnia wieczorowych lub niebo-
tycznie wysokich szpilek, nie łącz-
cie ich z dżinsowymi szortami czy 
za krótkimi sukienkami. Koronki 
i błyskotki zostawcie na specjal-
ne okazje. Zainwestujcie w dobrą 

bawełnę i len, który 
w lecie jest nieza-

stąpiony. Również 
makijaże są zbyt 
w y z y w a j ą c e , 
tu także okazja 
i pora dnia ma 
ogromne zna-
czenie. Na co 

dzień wystarczy 
maskara, trochę 

różu i błyszczyk 
do ust. Przerysowa-

ne oczy i usta tylko nie-
potrzebnie dodadzą nam lat. 

Muszę jednak nadmienić, że naj-
większy potencjał mają licealiści 
i studenci. Widać, że śledzą modę 
i umiejętnie dopasowują ją do sie-
bie. Brawo za odważne połączenia 
motocyklowych butów z delikat-
ną sukienką, brawo za kapelusze 
i modne dodatki. 
– Lato już dobiega końca, proszę 
więc podpowiedzieć, jakie nurty będą 
obowiązywać w jesiennym sezo-
nie? Swoim ubiorem ubarwimy sza-
re ulice? 

– Moda wreszcie przestaje być 
sztuką dla sztuki. W końcu jest dla 
nas! Dziś trendy to wspaniały ka-
talog inspiracji, gdzie klasyka mie-
sza się z awangardą. W tym sezonie 
moda będzie niezwykle fantazyj-
na i różnorodna. Na wybiegach 
pojawiły się intensywne kolory, 
barwne i błyszczące tkaniny peł-
ne seksownej ekspresji. Kolekcje są 
wyraziste, zalotne i kobiece. Jed-
nym z obowiązujących trendów 
są kwiatowe wzory, ale tym ra-
zem nie te zwiewne i romantycz-
ne, a mocne, różowe, czerwone 
i złote jak z obrazów Jana Bruegla 
Starszego. Ale kwiaty to nie jedyny 
wzór tej jesieni, projektanci przy-
gotowali nam niezłą, wzorzystą 
ucztę: orient, kratka, ciapki, pa-
ski, panterka. Wzorzyste rurki, le-
ginsy czy cygaretki będą stanowić 
bazę lekko szalonej stylizacji. Dla 
tych, którzy lubią się wyróżniać, 

polecam zabawę wzorami w iście 
kolorowym tatal looku, dla mniej 
odważnych jeden wzorzysty ele-
ment stylizacji jako obowiązujący 
must have sezonu. Może właśnie 
dzięki takim tendencjom, polskie 
ulice przestaną być takie smutne, 
a jesień wreszcie będzie kolorowa. 
– Nie chcąc wydawać zbyt wiele pie-
niędzy na nowe ciuchy, jesteśmy 
w stanie modnie się ubrać, sięgając 
do szaf swoich mam, babć?

 – Jednym z największych atu-
tów mody jest zdolność do prze-
noszenia nas w czasy naszych pra-
babć, babć czy mam. Retro pojawia 
się każdego sezonu, w tym bawi-
my się modą z lat 60., 70. i 90. Dla 
tych, którzy szukają mocnego ko-
loru, odważnych wzorów, stylu 
pop i hippie, projektanci proponu-
ją kolekcje jak z lat 60. i 70. Czerp-
cie to, co najbardziej szalone i nie 
bójcie się nawet najbardziej zwa-
riowanych miksów. Ważne jed-
nak, by trzymać się jednego nur-
tu, w innym wypadku stworzymy 
karykaturalną stylizację. 

Prawdziwy renesans w tym 
roku przeżywa krata, ta duża, 
czy całkiem malutka, szkocka, 
czy rodem z Sherlocka Holme-
sa. Świetnie czuje się w towarzy-
stwie purpury i burgundu. Je-
stem pewna, że w szafach swoich 
babć znajdziecie niejeden pudeł-
kowy płaszcz, wełniane cygaret-
ki w kratę czy aksamitny ciemno-
zielony żakiet. 

Ja osobiście zakochałam się 
w pudrowych pastelach, nie w le-
cie, a teraz, na jezień–zimę. Szla-
chetność materiału w połączeniu 
z miękką barwą cudownie ocie-
pla cerę i dodaje potrzebnej ko-
kieterii. Kaszmirowy szal, wełnia-
ny płaszcz i jasne dodatki to styl, 
który rezerwuję dla siebie. 
– Nieodzownym elementem ubioru 
są dodatki… Co jest już passé?

– Projektantom już dawno uda-
ło się przesunąć modowy „środek 

ciężkości” z ubrań na akcesoria 
– przede wszystkim na buty i to-
rebki. Jednak w sezonie jesień–
zima 2012/13 ich uwaga skupia się 
na kolejnym, do niedawna nie-
co zapomnianym elemencie, ja-
kim jest nakrycie głowy. I tak za 
sprawą Marca Jacobsa przenosi-
my się na dworzec z końca XIX 
wieku, gdzie z niezwykłego po-
ciągu wysiadają po kolei model-
ki prezentujące niezwykłe stroje 
dopełnione niezwykłymi akce-
soriami. Jednym z nich są wła-
śnie ogromne kapelusze, które raz 
wyglądają jak czapki krasnolu-
dów raz jak garnuszki. Inspiracja 
godna naśladowania, ale koniecz-
nie z przymrużeniem oka. Gdzie 

indziej znowu oglądamy śmiesz-
ne małe czapeczki z angory przy-
pominające czepki kąpielowe lat 
30., berety i toczki do jazdy kon-
nej. Bez wątpienia nakrycia głowy 
to kolejny must have na ten sezon. 
Tej jesieni dopieszczamy też swo-
je stylizacje dodatkami w najmod-
niejszych kolorach sezonu. Obok 
głębokiej czerni, butelkowej zie-
leni równie mocno stoi królew-
ska czerwień i wytrawne bordo. 
Powoli do szaf chowamy neonowe 
dodatki, a witamy eleganckie ko-
lory szafirów i rubinów. Duże ko-
pertówki zamieniamy na pakowne 
kufry, sandałki i baleriny na wią-
zane botki, a zeszłoroczne kozaki 
na połyskujące sztyblety. 

Jesień wreszcie będzie kolorowa!

Galeria Sandecja Nowy Sącz, parter

Elegancka odzież damska renomowanych fi rm
Boutique 42 – 62

R E K L A M A

Nowo otwarty Salon Fryzjerski

ASIA
zaprasza na

• koloryzacje

•  strzyżenie 

damskie i męskie

• upięcia

• regeneracje włosów

• styliacje

Nowy Sącz, 

ul. Paderewskiego 44

(naprzeciw „Jadłodajni 

pod Wierzbą”) tel. 696 568 363
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Zapraszamy do nowo otwartego

 Salonu Fryzjersko – Kosmetycznego
Oferujemy m.in.: strzy enie, koloryzacje, fryzury oko-

liczno ciowe, wzmacnianie i odbudowa w osa, zabiegi 
na twarz i cia o od henny po mezoterapi  ig ow  , 

stylizacj  paznokci u d oni i stóp, pedicure, makija .
Wi cej na www.salon-beautyart.pl

Ul. Nawojowska 160  Nowy Sącz
Kom. 510 510 119, Tel. 18 546 19 00

www.salon-beautyart.pl

WYTNIJ I PRZYJDŹ:

- 20%
na wszystkie usługi 

w salonie

R E K L A M A

Nowy S cz, 
ul.D ugosza 34, 
tel. 606 942 379,
rejestracja 18 533 09 45 
www.naturamed.pl

 Klinika Estetyki Cia a, Rehabilitacji i Laseroterapii 
X  

X  

X  

X  
X  

X  
X  
X  
X  

www.perlapoludnia.pl

18 446 90 31 - 33, 605 240 240

Skorzystaj z JESIENNEJ PROMOCJI 

W CENTRUM SPA I WELLNESS

20 %
RABATU NA WSZYSTKO

BANKIETY WESELNE * JUBILEUSZE * KOMUNIE * STUDNIÓWKI JUŻ ZA 120 ZŁ!

RYTRO
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Opinie

T 
ak, tak, nie ma 
żadnej prze-
sady w tytu-
le tego felieto-
nu. Technikum 
Kolejowe 

w Nowym Sączu, niestety, nie 
działające już, to był praw-
dziwy kolejowy uniwersy-
tet, który w latach 1952–2005 
opuściło 6764 absolwentów. 
Z okazji 60. rocznicy powo-
łania do życia Technikum Ko-
lejowego Ministerstwa Ko-
munikacji, w miniony piątek 
kilkuset jego absolwentów 
przyjechało na uroczystość 
wmurowania pamiątkowej ta-
blicy na budynku szkoły przy 
ul. Ducha Świętego.

Mój Boże! Czymżesz byłby 
Nowy Sącz dzisiaj, gdyby nie 
Matka Kolej. Do zapyziałego, 
biednego galicyjskiego mia-
steczka, gdzieś na północnych 
rubieżach Cesarsko–Królew-
skich Austro–Węgier w 1876 r. 
dotarły pierwsze pociągi. 
Przywiozły ze sobą cywili-
zację, przyszłe bogactwo go-
spodarcze, kulturowe miasta 
i okolicznych wsi. Obok linii 
kolejowej w tym samym roku 
oddano do użytku Warszta-
ty Kolejowe. Zanim jeszcze 
na PKP zaczął rządzić Stani-
sław Kogut, obecny senator, 
co światlejsi kolejarze wpadli 
na pomysł powołania do ży-
cia Technikum Kolejowego. 
Ale gwoli ścisłości historycz-
nej, wcześniej, bo w 1950 r., 
na potrzeby ZNTK i samej 
PKP w Nowym Sączu powsta-
ło Państwowe Liceum Mecha-
niczne, a w 1951 r. Techni-
kum Mechaniczne, które było 
fundamentem Technikum 

Kolejowego MK. Kolejowa 
Alma Mater, jako się rzekło, 
była kuźnią kadr dla całej pol-
skiej kolei. Ale przecież nie 
wszyscy absolwenci TK zo-
stawali w przyszłości koleja-
rzami. Zmarły przed laty Woj-
ciech Alaborski został znanym 
aktorem. Inny absolwent 
szkoły Kazimierz Ptaszkow-
ski – księdzem jezuitą, dłu-
goletnim proboszczem ko-
lejowego kościoła w Nowym 
Sączu. Rozjechali się, po zda-
nych maturach, po całym 
kraju, przysparzając chwały 
i sławy Nowemu Sączowi. Są-
deckie technikum słynęło bo-
wiem z wysokiego poziomu 
nauczania, a PKP czy Zakłady 
Naprawcze Taboru Kolejowego 
przyjmowały do pracy absol-
wentów "kolejówki" z otwar-
tymi ramionami. PKP, zanim 
się stoczyły na dno, potrzebo-
wały kadry dobrze wyuczo-
nej i przygotowanej do służ-
by. Bo na kolej nie szło się do 
pracy, ale do służby, nie tak 
jak dzisiaj. Zresztą odlane na 
wmurowanej tablicy mot-
to przypomina wyraźnie ideę 
nauczania w Technikum Ko-
lejowym – "Ojczyźnie służba 
i kolei".

Mocno w sądeckiej historii 
i współczesności kolei i Za-
kładów Naprawczych Taboru 
Kolejowego wpisali się absol-
wenci technikum. Wymienić 
należy choćby b. długolet-
niego dyrektora ZNTK An-
drzeja Gałęziowskiego i jego 
zastępcę Jerzego Gilewicza. 
A i prezes Przewozów Re-
gionalnych PKP Stefan Rę-
bilas też pobierał nauki w tej 
szkole, podobnie jak obec-
ny prezes Newagu Zbigniew 
Konieczek.

Technikum Kolejowe zli-
kwidowano w 2005 r. i na 
jego gruzach utworzo-
no Zespół Szkół nr 4. Wi-
dać PKP nie są potrzebni 
fachowcy, czego skutki od-
czuwają, niekiedy tragicz-
nie, korzystający z usług tego 
pseudoprzewoźnika.

Jerzy Wideł
Z kapelusza

Kolejowa 
Alma 
Mater

R E K L A M A
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 2. Festiwal Filmów dla Dzieci 

i Młodzieży KinoJazda, który odbędzie 
się w Małopolskim Centrum Kultury 

SOKÓŁ w Nowym Sączu w dniach 24–
28 września 2012 to kolejna edycja 
cyklicznej imprezy przygotowanej 

z myślą o młodych pasjonatach kina.

Podczas festiwalu zaprezentowa-
ne zostaną ciekawe i wartościowe filmy 
wybrane z uwagi na wysoki poziom ar-
tystyczny i edukacyjny charakter, a tak-
że filmy nagrodzone na krajowych 
i międzynarodowych festiwalach. Zakwali-
fikowane do konkursu filmy oceniać będzie 
7–osobowe jury dziecięce w dwóch kate-
goriach: filmów pełnometrażowych i krót-
kometrażowych. Najlepsze filmy nagro-
dzone zostaną statuetkami ZŁOTYCH 
KADRÓW dla filmu pełnometrażowego 
i krótkometrażowego. Swoją nagrodę – sta-
tuetkę ZŁOTEJ STONOGI dla najlepszego fil-
mu – przyzna także publiczność festiwalu. 
Oprócz filmów konkursowych widzowie będą 
mogli zobaczyć w Nowym Sączu m.in. prze-
gląd polskich filmów animowanych przy-
gotowany przez TV Studio Filmów Animo-
wanych w Poznaniu. Dopełnieniem tych 
projekcji, będą warsztaty plastyczne, foto-
graficzne oraz filmowe zakończone reali-
zacją filmu, który zaprezentowany zostanie 
na zakończenie festiwalu na dużym ekranie. 
Gościem specjalnym imprezy będzie Wiesław 
Zięba grafik, rysownik, malarz, reżyser fil-
mów animowanych. 

Podczas imprezy publiczność będzie 
miała okazję zobaczyć profesjonalny plan 
filmowy oraz spotkać się z przedstawiciela-
mi filmowych zawodów (operatorem, kie-
rownikiem produkcji). 

W „SĄDECKIEJ KANIE” trwają zapisy 
maturzystów na kursy przygoto-
wawcze ze wszystkich przedmiotów 
egzaminacyjnych. 
Wszelkie szczegóły dotyczące repety-
toriów dostępne są na stronie interne-
towej www.kana.nowysacz.pl a także 
w sekretariacie Centrum „Kana” 
(tel. 18 443 49 29).

Wicemistrzynie w Nowym Sączu 
Na zakończenie turnieju siatkarskiego Fakro Cup III na hali 

w Nowym Sączu mecz pokazowy zagra Bank BPS 
Muszynianka Fakro Muszyna. Siatkarki Bogdana 

Serwińskiego zmierzą się w sobotę z mistrzem Norwegii 
Stod Volley. Początek spotkania o godz. 19. 

Ewangeliczno-
-dżemowa biesiada
Nietypowe rekolekcje wymyślił dyrektor Diece-
zjalnego Centrum Pielgrzymowania w Starym 
Sączu ks. Tadeusz Sajdak. Będą piosenki „Dże-
mu”, a poza tym oprócz „normalnego” obia-
du na śniadanie i kolację dżem niskosłodzony 
o różnych smakach. W sobotni wieczór zapla-
nowana jest ewangeliczno–dżemowa biesia-
da przy ognisku. Należy zabrać Pismo Święte, 
instrumenty muzyczne i śpiewniki z piosenka-
mi „Dżemu”. Ilość miejsc ograniczona. Koszt: 
120 zł od osoby.

Rekolekcje odbywają się od 21 – 23 IX 
2012 r. w Rekolekcyjnym Domu Pielgrzyma 
„Opoka” w Starym Sączu. Zgłoszenia: tel/fax 
18 446 14 39, e–mail: centrum@stary.sacz.pl

LUDZ IE .  Z Teatrem Robotniczym 
związana była od najmłodszych lat. 
Zresztą cała rodzina Barbackich była 
w niego mocno zaangażowana. Kie-
dy wróciła ze studiów z Warszawy do 
Nowego Sącza, myślała, że odetnie 
się od amatorów, ale siła teatru jest 
wielka i naznaczona 90–letnią trady-
cją. Rozmowa z MONIKĄ ŚLEPIAK, na 
co dzień nauczycielką w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Starym Są-
czu, po godzinach aktorką Teatru Ro-
botniczego im. Bolesława Barbackie-
go w Nowym Sączu

– Pamięta Pani swoją pierwszą rolę?
– Debiutowałam jako 4–latka 

w roli ósmego krasnoludka. Spe-
cjalnie napisano dla mnie kwestię, 
bo uparłam się, że muszę zagrać. 
Wówczas dyrektorem Domu Kultu-
ry Kolejarza był Leon Barbacki, brat 
mojego dziadka i Bolesława. Cała ro-
dzina grała, więc pewnie nie chcia-
łam być gorsza. Później zawsze ki-
bicowałam mojej mamie na scenie. 
Chodziłam na próby. Jako dziecko 
znałam na pamięć „Zemstę”. Do-
rosły debiut nastąpił jednak póź-
no. W latach 80. Wróciłam ze stu-
diów w stolicy do Nowego Sącza, 
zaczęłam pracować i niespecjalnie 
interesowałam się Teatrem Robot-
niczym. W końcu w stolicy zasma-
kowałam prawdziwego teatru. Takie 
„ę” „ą”. Na szczęście mama i Agata 
Konstanty wzięły mnie podstępem, 
nawet się nie zorientowałam, a już 
miałam przypisaną rolę w „Betlejem 

polskim” Lucjana Rydla. Tak zaczę-
ła się przygoda z Agatą i prawdziwa 
z Teatrem.
– Prawdziwa przygoda, ale czy z praw-
dziwym teatrem?

– Teatr Robotniczy tworzą ama-
torzy, ale to nie znaczy, że czujemy 
się gorsi od profesjonalnych teatrów. 
Wręcz przeciwnie. Myślę, że przez to, 
iż naszą pracę wykonujemy społecz-
nie, mocniej się angażujemy. W koń-
cu poświęcamy mu swój wolny czas. 
Nieraz udział w przedstawieniu wią-
że się z koniecznością brania bezpłat-
nych urlopów w pracy. Na tym jed-
nak polega pasja. Fakt, że jesteśmy 
amatorami, sprawia, że dajemy z sie-
bie wszystko, bo widownia jest wy-
magająca. A my nie mamy gwiazdy, 
dla której widzowie przychodzą, na-
wet jeśli spektakl nie jest tego wart.
– Z profesjonalistami macie okazję 
zmierzyć się podczas Jesiennego Festi-
walu Teatralnego…

– I może to nieskromnie zabrzmi, 
ale nie czujemy, byśmy poziomem 
od nich odstawali. Bywały przed-
stawienia teatrów profesjonalnych, 
gdzie jeden aktor ratował całą resz-
tę. Gdybyśmy tak grali, to by nas 
wyśmiano. Ja wywodzę się ze sceny 
poetyckiej Agaty Konstanty. Ona ro-
biła genialne przedstawienia. Nie za-
pomnę ostatniego spektaklu, który 
reżyserowała, leżąc już ciężko cho-
ra w szpitalu. Gdy tylko była w sta-
nie, dzwoniła i udzielała nam wska-
zówek. Wyszła na żądanie, by wziąć 
udział w próbie generalnej. „Traktat 

o rzeczy ostatniej” graliśmy na Sta-
rym Cmentarzu. Później też nie bra-
kowało świetnych przedstawień. 
Mieliśmy okazję przypomnieć je 

sobie w tym roku podczas spotkań, 
na których oglądaliśmy fragmenty 
nagrań z przedstawień. Dziś Teatr 
Robotniczy ma okazję występować 

na deskach profesjonalnych te-
atrów. Ostatnio z „Kopciuszkiem” 
gościł w teatrze Kamienica w War-
szawie. Z aktorami amatorami chcą 
współpracować zawodowi akto-
rzy i reżyserzy jak Maciej Kujawski 
z teatru Kwadrat, który realizował 
z nami „Zemstę”.
– A czy sądecka publiczność traktuje 
was równie poważnie? 

– Niektóre spektakle, szczegól-
nie te ambitniejsze, poetyckie, gra-
my tylko 4–5 razy i zawieszamy 
je. Ta liczba zaspokaja Nowy Sącz. 
Z jednej strony sądeczanie są stę-
sknieni sztuki – co widać podczas 
Festiwalu – z drugiej nie mają na-
wyku chodzenia do teatru. Więk-
szość przychodzi zobaczyć gwiaz-
dy. Dyskutowaliśmy nieraz na ten 
temat i chcielibyśmy wyznaczyć je-
den stały dzień w miesiącu, w któ-
rym dawalibyśmy przedstawienie. 
Mam nadzieję, że organizacyjnie 
uda się to zrobić, bo przecież Miej-
ski Ośrodek Kultury nie ma pod 
opieką tylko Teatru Robotniczego. 
– Widzę, że ma Pani złamaną rękę, 
a w sobotę obchody jubileuszowe Te-
atru i premiera „Klubu Kawalerów”. 
Wystąpi Pani?

– Mam połamane żebra i rękę, 
ale zobowiązałam się zagrać i mimo 
zmęczenia chodzę na próby. Myślę, 
że na środkach przeciwbólowych, 
ale zmierzę się z rolą swatki Dziu-
dziulińskiej. Teatr, nawet amator-
ski, wymaga w końcu poświęceń. 

Rozmawiała (NETE)

Monika Ślepiak w roli Pani de Sotenville w „Grzegorzu Dyndale” Moliera, 2002 r.

Mimo połamanych żeber, zmierzy się z kawalerami
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Artystą na boisku nie jest i ni-
gdy nie był. Wychowanek San-
decji (rocznik 89) dzielił piłkar-
ską karierę pomiędzy występy 

w Sandecji i Kolejarzu Stróże z epi-
zodem w Polonii Bytom. Większość 
kibiców nigdy nie było „Bule” spe-
cjalnie przychylnych, oskarżając 

go, że gra tylko dzięki 
koneksjom rodzinnym 
z prezesem Wiesła-
wem Leśniakiem – co 
jest akurat niepraw-
dą – ale też dlatego, że 
do gry swojego zespołu 
nie wnosił nic lub pra-
wie nic. 

Wiemy już dlacze-
go Paweł Leśniak nigdy 
nie błyszczał. Zamiast 
zostawać po treningach 
i szlifować rzuty wolne, 
drybling i długie poda-
nia na skrzydło, wo-
lał w domu szkicować 
grafiki i… pisać książ-
kę. Powieść pod tytu-
łem „Równowaga” ukaże się 24 
września.

 – Historia opowiada o męż-
czyźnie, któremu życie się zawa-
liło i popełnił samobójstwo. Trafił 
do piekła, gdzie spotkał Lucyfera. 
Główny bohater zaprzedaje swą 
duszę, aby moc wrócić na zie-
mię. Okazuje się jednak, że szatan 

ma wobec niego większy plan, 
a wszystko było ukartowane. Nie-
stety dla mężczyzny nie ma już od-
wrotu – streszcza swoją książkę 
Leśniak. Zamurowało wszystkich, 
którzy znali Pawła Leśniaka tyl-
ko od futbolowej strony. Nas też. 
Obok próbka umiejętności pla-
stycznych piłkarza. 

Technicznie jest podobno doskonale 
wyszkolony i Sandecja ma mieć z nie-
go wielki pożytek. W sądeckim klu-
bie zagra urodzony w Madrycie Ru-
bén Sánchez Montero. Kiedy po praz 
pierwszy przyjechał do Nowego Sącza 
nie dogadał się z kierownictwem klu-
bu. Trener Jarosław Araszkiewicz nie 
miał również okazji ocenić umiejętno-
ści Hiszpana w sparingu.

25–latek ma świetne warun-
ki fizyczne i może grać w napa-
dzie i pomocy. Montero przyje-
chał do Nowego Sącza z Gliwic, 
gdzie do sezonu przygotowywał 

się z Piastem. Beniaminek eks-
traklasy nie zdecydował się jed-
nak zatrudnić Hiszpana i piłkarz, 
który w swojej dotychczasowej 
karierze występował głównie 
w niższych ligach hiszpańskich 
(Levante, Ontinyent, Gandía, Vil-
lanovense, Coruxo F.C.) zagra dla 
Sandecji. Jeśli nie potraktuje gry 
w Nowym Sączu jak krótkotrwa-
łego zesłania i nie weźmie sobie do 
serca starej hiszpańskiej maksymy 
„Jutro jest najbardziej pracowity 
dzień w roku”, to rzeczywiście 
może wnieść do zespołu Araszkie-
wicza sporo nowej jakości. 

Piłkarz z Półwyspu Iberyjskiego 
to nie jedyne wzmocnienia Sande-
cji w ostatnim czasie. W poniedzia-
łek w Nowym Sączu zameldował się 
Piotr Mroziński. Reprezentant Polski 
do lat 20 przecisnął się przez okienko 
transferowe w ostatnim dniu. Mło-
dzieżowca wypożyczył Sandecji Wi-
dzew Łódź. Mroziński przez kilka 
tygodni zmagał się z kontuzją (zła-
mana szczęka), ale zdążył już wy-
zdrowieć. W łódzkiej drużynie de-
fensywny pomocnik występował 
półtora roku. Zdążył rozegrać w Wi-
dzewie 18 spotkań na szczeblu eks-
traklasy i dwa w Pucharze Polski. 

Wypożyczenie obowiązuje do koń-
ca rundy jesiennej, ale zawiera opcję 
przedłużenia na kolejne pół roku. 

(FUT)

www.novasandec.pl
Księgarnia Internetowa Kup Teraz

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

Anioły Mojego Dzieciństwa
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Sport

Olimpijski 
gwiazdozbiór

Krynica–Zdrój na jeden dzień stała 
się nie tylko ekonomiczną, ale rów-
nież sportową stolicą Polski. Po raz 
pierwszy po Igrzyskach Olimpijskich 
w jednym miejscu spotkali się spor-
towcy, którzy podsumowali swo-
ją drogę prowadzącą od treningów, 
poprzez wywalczenie olimpijskiej 
kwalifikacji, aż do reprezentowa-
nia Polski na olimpiadzie i sięgnię-
cia po medale. Niecodzienne spotka-
nie zorganizowane przez Katarzynę 
Zygmunt było nie tylko okazją do 
otwarcia wystawy akcji „Zostań 
Olimpijczykiem” – spektakularnej 
inicjatywy sportowo edukacyjnej, 
której głównym zadaniem jest pro-
mocja idei olimpijskiej wśród dzieci 
i młodzieży, ale też dyskusji sportow-
ców, przedstawicieli świata polityki 
i biznesu, którzy razem dokonali bi-
lansu społeczno–ekonomicznego po 
londyńskich igrzyskach. Do Krynicy 
przyjechali starzy mistrzowie: Leszek 
Blanik, Marek Kolbowicz, Adam Ko-
rol, Grzegorz Kotowicz i Piotr Mała-
chowski. Zameldowali się również 
medaliści ostatnich Igrzysk Olimpij-
skich w Londynie Beata Mikołajczyk 
i Karolina Naja oraz Anita Włodar-
czyk i Adrian Zieliński. Oczywiście 
nie tylko podsumowywano, ale zna-
komicie się bawiono.

Na zdjęciu złoty medalista z Lon-
dynu w podnoszeniu ciężarów Ad-
rian Zieliński w tańcu z kajakarką Be-
atą Mikołajczyk – mistrzynią świata, 
Europy, srebrną medalistką IO w Pe-
kinie i brązową w Londynie. DTS pa-
tronował tej imprezie. (PAT)

To już nie jest impreza duża. To już jest 
impreza gigantyczna. Festiwal Biego-
wy Forum Ekonomicznego przyciągnął 
w tym roku do Krynicy prawie 6 tysię-
cy amatorów biegania. 

O randze największej takiej imprezy 
w tej części Europy niech świadczy 
fakt, że w Koral Maratonie (jednym 

z dziewięciu rozgrywanych pod-
czas Festiwalu konkurencji) wzię-
li udział Kenijczycy. Oni też zajęli 
cztery pierwsze miejsca. Zwycię-
żył urodzony w Nairobi, ale mający 
polski paszport Vincent Kipchirkir. 

W sumie fakt, że Kenijczyk wy-
grał maraton, specjalnie nie powin-
no nikogo dziwić. Podziw należy się 

za to śmiałkom, którzy wystarto-
wali w morderczym ultramaratonie 
po Beskidzie Sądeckim. Zwycięzca 
Węgier Nemeth Csaba trasę z kry-
nickiego deptaka przez Jaworzynę 
Krynicką, Halę Łabowską, Rytro, 
Radziejową, Piwniczną i dwa razy 
Runek przebiegł w czasie 8 godzin 
i 51 minut. Świetnie w tej szaleńczej 

konkurencji spisali się zawodni-
cy z MOK Mszana Dolna Jan Wy-
dra był trzeci, a Tomasz Kłodnicki 
ósmy. Kapitalnie pobiegł też Adam 
Długosz z Rytra. Reprezentant bie-
gowego klanu Długoszów przebiegł 
metę na krynickim deptaku jako 
piąty. O skali trudności zawodów 
niech świadczy profil trasy. (RUN)
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Jaworzyna Krynicka (1114)
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droga asfaltowa d.asfaltowa ścieżka ścieżka ścieżka droga gruntowa droga gruntowa

szlak czerwony PTTK szlak czerwony lokalny sz. niebieski rowerowy

Miłość od drugiego wejrzenia

Węgier twardszy od Polaków

Sekretne życie „Buły”
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Na koniec tygodnia

Dający się lubić 
sądecki baciar

Arkadiusz Mularczyk, poseł SP: – Z Ry-
szardem Nowakiem znamy się już 15 lat. 
Z uwagi na działalność nasze ścieżki za-
wsze się gdzieś zbiegały. Raz bliżej, raz da-
lej. Prywatnie go lubię. Oceniając jednak 
jego prezydenturę, muszę stwierdzić, że 
na pewno pozytywnie wyróżnia się na tle 
swoich poprzedników, ale mógłby – wy-
korzystując swoje cechy charakteru – wię-
cej zdziałać. Mógłby na przykład wykazy-
wać większą inicjatywy w pozyskiwaniu 
funduszy z różnych projektów. Doceniam 
jego współpracę z lokalnymi organizacja-
mi. Nawet jeśli sam nie uczestniczy w spo-
tkaniach, to potrafił dobrać sobie właści-
wych zastępców, którzy go reprezentują. 
Jego prezydenturę oceniam na 4 – bez mi-
nusa, ale też bez plusa. 

Kazimierz Sas (SLD): – Rysiek to otwar-
ty facet, nigdy nie stwarza dystansu, nie 
pokazuje „kim to ja nie jestem”. Mamy 
różne poglądy polityczne, ale zawsze 
mogliśmy znaleźć wspólny język. Wyda-
je mi się, że on nie ma wrogów politycz-
nych. Pokazuje swą niezależność. Pamię-
tam burzliwe dyskusje w Radzi w sprawie 
punktów sprzedaży alkoholu w Nowym 
Sączu. Ostro starł się wtedy z Bożeną Ja-
wor. Ale nie patrzył wówczas, co mówi 
Kościół. Jest liberałem, nie doktrynerem 
i pewnie dzięki temu wygrywa wybory. 
Doświadczyłem jego przewag na własnej 
skórze. Jest stanowczy, choć za bardzo 
ostrożny szczególnie w zakresie kredyto-
wania miasta, co zawsze mu zarzucałem. 
Może w świetle kryzysu ta ostrożność 
wyjdzie na dobre. Życzę mu powodzenia. 

Stanisław Kogut, senator RP (PiS): – Pry-
watnie jestem domatorem, więc z nikim 
nie utrzymuję kontaktów towarzyskich. 
Nie przyjmuję zaproszeń na grille. Nie 
znam więc od tej strony Ryszarda No-
waka. Prezydentem jest bardzo dobrym. 
Przede wszystkim, jako kibic pochwalam 
jego zaangażowanie w rozwój Sandecji. 
Jeśli się chce, by klub był na piedestale, 
potrzeba wyłożyć ciężkie miliony, a nie 
marne złotówki. 

Leszek Zegzda, radny wojewódzki (PO): 
– Pozytywny, życiowy, otwarty i kon-
kretny – tyle mogę powiedzieć o Ryszar-
dzie Nowaku prywatnie, ale jego oce-
na, jako prezydenta już taka doskonała 
nie jest. Zbyt pasywny. Nie podejmu-
je inicjatywy. Nie widzę jasnej koncepcji 
rozwoju miasta. Zapanowała stagnacja. 
Z jednej strony można doceniać jego lo-
jalność wobec grupy, swojego środowi-
ska, ale patrząc z perspektywy sprawo-
wanej funkcji, ta lojalność nie zawsze jest 
dobrze postrzegana. Trudno prezydentu-
rę opierać na znajomościach i układach. 

Andrzej Czerwiński, poseł RP (PO): – Po-
mimo że z Ryszardem Nowakiem praco-
wałem bardzo długo, nie miałem okazji, 
ani czasu poznać go towarzysko. Dał się 
za to poznać, jako człowiek podejmujący 
konkretne decyzje, który przy dobrym 
zespole wykazuje cechy przywódcze. 
Niestety, jestem rozczarowany jego pre-
zydenturą. Szczególnie w obliczu ostat-
nich doniesień medialnych. Odsyłanie 
wszystkich decyzji, spraw – których za-
łatwienie leży w gestii miasta – do stoli-
cy, bardzo mnie martwi i niepokoi. Je-
stem rozczarowany przede wszystkim 
poziomem inwestycyjnym Nowego Sącza 
i sposobem załatwiania spraw. Nie do po-
myślenia dla mnie jest wysłanie urzędni-
ka na rozmowy na najwyższym szczeblu, 
tak jak to miało miejsce ostatnio – z mi-
nister Elżbietą Bieńkowską. 

Adam Orzechowski, sądecki antykwariusz: 
– Do Ryśka Nowaka nie mam najmniej-
szych zastrzeżeń. Znamy się ponad 40 lat. 
Słowny, rzeczowy, dający się lubić sądec-
ki baciar. Prezydent Ryszard Nowak wy-
pada już nieco gorzej. Jego prezydentura 
została zdominowana przez jego zastępcę 
Jerzego Gwiżdża, któremu Nowak ulega. 
Nie mogę zrozumieć tych głupio wyda-
wanych pieniędzy na ozdoby o wątpliwej 
jakości artystycznej, nawet jeśli wykona-
ne przez znanych artystów. Pod znakiem 
zapytania pozostawiam, czy Sącz musi 
mieć na siłę klub pierwszoligowy. Pre-
zydentowi zarzucam również fakt, że zu-
pełnie zmarginalizował opozycję. Każdy 
szanujący się polityk powinien z estymą 
podchodzić do opozycji.

Wczoraj (12 września) Ryszard No-
wak skończył 50 lat. Prezydent No-
wego Sącza wchodzi w prawdziwie 
męski wiek. Jak każdy prawdzi-
wy mężczyzna ma wrogów i odda-
nych zwolenników. Jeśli więc pre-
zydent sporządził na własny użytek 
bilans półwiecza, to z pewnością 
może tam zapisać sobie, że jego oso-
ba budzi emocje.

Czy 50 lat to dużo? Z każdym ro-
kiem jesteśmy starsi, ale wtajem-
niczeni twierdzą, że mamy tyle lat, 
na ile się czujemy. No więc w 2007 r. 
Ryszard Nowak w wywiadzie dla 
magazynu „Sukces” powiedział, że 
czuje się politykiem stosunkowo 
młodym i niewypalonym. Jak to 
oceniają przyjaciele i oponenci – pi-
szemy obok.

Kwestionariusz osobowy 
Ryszarda Nowaka

Pseudonim: R1 – to od papierosów 
jakie pali. Podobno lubi tę ksyw-
kę, bo brzmi jak Ryszard Pierwszy. 

Rzucenie palenia zadeklarował jako 
postanowienie na 2011 r., ale ciągle 
go nie zrealizował.

Stan rodzinny: żona Dorota (na-
uczycielka wychowania fizyczne-
go) – poznali się w oazowym Ru-
chu Światło Życie. Córka Aleksandra 
(studentka prawa), syn Jakub (ma-
turzysta w ZS nr 1).

Zawód wyuczony: technik techno-
logii żywienia oraz mistrz złotniczy. 
Kiedyś był nawet kucharzem m.in. 
w „Zajeździe Sądeckim”, ale dziś go-
tuje wyłącznie dla rodziny.

Najchętniej jada: zupy i ryby, na 
których ponoć dobrze się zna. Uwa-
ga – nienawidzi zielonej pietrusz-
ki i koperku, więc nie tyka potraw 
w ten sposób udekorowanych.

Sport: w młodości trenował ka-
rate kyokushin u senseja Andrze-
ja Krawontki. Dzisiaj skłania się 

raczej ku dyscyplinom bardziej sta-
tycznym. Jego nową pasją jest golf, 
w którego grywa na polach pod 
Krakowem.

Hobby: śpiew. Przez 15 lat śpie-
wał tenorem w chórze parafial-
nym przy bazylice św. Małgorzaty. 
Od jakiegoś czasu jednak ze śpie-
waniem jest u Nowaka jak z kara-
te – nie uprawia.

Najchętniej spędza wolny czas: ty-
powy domator. Urlopy spędza we 
własnym ogrodzie. Zawsze czy-
ta przed snem, a ulubiona lektura 
prezydenta to książki historyczne. 
Kiedyś pasjami grywał w bowling 
w klubie World Underground.

Boi się: latania. Statystyki są nie-
ubłagane – podobno odważył się tyl-
ko raz wsiąść do samolotu i polecieć 
do Chicago. Oczywiście tym samym 
sposobem musiał wrócić z USA.

Muzyka, której słucha: stary dobry 
rock i muzyka poważna. Ulubione 
zespoły to Electric Light Orchestra 
i Rainbow.

Ubiera się: nie jest przywiązany do 
jednej marki, choć jako członka Za-
rządu Miasta rzadko widywano go 
inaczej, niż w czarnym golfie.

Ulubiony napój: kiedyś pasjami pi-
jał jerba mate, obecnie preferuje 
whisky Jameson.

Nie lubi: podróżować. Nie tylko 
samolotem. Generalnie czuje nie-
chęć do opuszczania Nowego Sącza. 
Złośliwi komentują, że to dlatego nie 
zależy mu na szybszej budowie dróg.

Cecha charakteru: ta dominują-
ca to ponoć lojalność. Wobec swo-
ich zaufanych ludzi nawet do tego 
stopnia, że nawet, jeśli popełniają 
największe głupstwa, i tak nie jest 
w stanie zrobić im krzywdy.

Polityk stosunkowo młody
207348 – osób w Pol-

sce nosi takie 
samo nazwisko jak prezydent No-
wego Sącza. Jedną z nich jest Paweł 
Nowak, osobisty kierowca Ryszarda 
Nowaka, ale to nie rodzina.

19789 – tylu sądeczan od-
dało na niego głos 

w ostatnich wyborach. To ponad 60 
proc. uprawnionych do głosowania.

167 – głosów zabrakło mu 
w wyborach parlamen-

tarnych w 2005 r., by ponownie zo-
stać posłem PiS.

47 – głosów zaważyło o zwycię-
stwie Nowaka nad Piotrem 

Lachowiczem w wyborach prezydenc-
kich 2006 r. Zdobył ich wówczas 12670.

25 – tyle osób zbiera się w ro-
dzinnym domu Nowaków, 

by w wigilijny wieczór podzielić się 
opłatkiem i śpiewać kolędy.

7 – rodzeństwa ma Nowak, pięć 
sióstr i dwóch braci.

RYSZARD NOWAK W LICZBACH:

POWIEDZIELI O NOWAKU
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