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N. Sącz, Lwowska 41,
tel. 018 441 60 17

Przewodniczący Basta mówi... basta
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Mieszkańcy Miłkowej protestują
– chcą remontu drogi
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Sądecczyzna na szlaku smakoszy wina?

L str. 8

W tym numerze specjalne wydanie
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znajdź nas na

Nasze pyszne kiełbasy i wędliny
wyrabiamy i wędzimy w sklepie

Tradycyjne receptury oraz doskonały smak potwierdzony
Intermarche Nowy Sącz
przez rosnące grono naszych stałych klientów!
C.H.EUROPA II Nowy Sącz ul. Nawojowska 1

Godziny otwarcia: pon.-piątek 7.00 - 21.00, sob. 7.00 - 20.30, niedz. 9.00 - 18.30

SALON FIRMOWY - MEBLE BUGAJSKI
33-300 Nowy Sącz, Tarnowska 164B
salon@meblebugajski.pl
tel. +48 18 547 69 60

FX 10 RELAX
NOWOŚĆ

CENA 2.999 zł

Godziny otwarcia:
Pn-Pt: 10:00 – 19:00
So: 10:00 – 15:00

FX 15

CENA od 2.712 zł

ZAPRASZAMY DO PREZENTACJI NOWEJ KOLEKCJI 2014/2015
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TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

WARTO WIEDZIEĆ

Sądecka pamięć o Janie Karskim

Jesienne metamorfozy
„Dobry Tygodnik Sądecki” po raz kolejny proponuje Czytelniczkom udział
w metamorfozach. – Już wiem, dlaczego tu się zgłosiłam. Bo nie pamiętam, kiedy tak dobrze wyglądałam.
Nie interesuje mnie, jak inni mnie
oceniają, ja czuję się po prostu rewelacyjnie – mówiła po zmianie wizerunku pani Renata (43 l.), która zgłosiła się do pierwszej edycji naszych
przemian.
Przeprowadziliśmy je przed Nowym Rokiem. Teraz proponujemy
jesienne metamorfozy. Czekamy na
zgłoszenia Czytelniczek, które gotowe są bez słowa sprzeciwu oddać się
w ręce stylisty fryzur Daniela Słabego, właściciela studia Daniel Professional w Krynicy Zdroju, oraz wizażystki Edyty Rakowskiej–Trepy. Aby
wziąć udział w przemianach, należy
wysłać e–mail na adres: reklama@
dts24.pl lub redakcja@dts24.pl, w tytule wpisując hasło METAMOFROZY.
W treści listu należy podać swoje imię
i nazwisko oraz wiek, a także uzasadnić: „Dlaczego właśnie mnie styliści powinni wybrać do METAMORFOZ?”, dołączając swoje zdjęcie. Aby
wziąć udział w METAMORFOZACH
DTS trzeba mieć skończone 18 lat.
– Do metamorfoz zgłosiła mnie
koleżanka. Sama też wysłała swoje
zdjęcie, ale wybraliście mnie. Śmiejemy się, że pewnie dlatego, że gorzej wyglądam… Kiedy się chodzi
stale do tego samego fryzjera na osiedlu – bo jest blisko, wygodnie – stale też wychodzi się z tą samą fryzurą.
Liczę na radykalną zmianę swojego

SPLOT znalazł się w gronie czterech
szkół noszących imię bohaterskiego kuriera.
W ramach obchodów Roku Jana
Karskiego Małopolskie Towarzystwo
Oświatowe, we współpracy z Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną,
Muzeum Okręgowym w Nowym
Sączu oraz Muzeum Historii Polski
zorganizowało Dni Karskiego w Nowym Sączu. W związku z obchodami,
w kinie Helios czynna jest wystawa
pt. „Jan Karski. Człowiek Wolności”, a w dniach 18–19 września odbędzie się rajd młodzieży szlakiem

kurierów. Ponadto w magistracie
odbyła się konferencja pt. „Lekcja
patriotyzmu Jana Karskiego”, a we
wtorek decyzją MTO Zespołowi Szkół
Społecznych „Splot” nadano imię
bohaterskiego kuriera. Pamiątkową tablicę ku jego pamięci odsłoniła
w holu szkoły bratanica Jana Karskiego, Wiesława Kozielewska. Tym samym Splot znalazł się w gronie czterech szkół noszących jego imię (jedna
z nich znajduje się w amerykańskim
stanie Teksas).
(JW)
Więcej na ten temat przeczytasz
na dts24.pl
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wizerunku. Potrzebuję tego – mówiła nam przed przejściem metamorfozy 49–letnia Maria (na zdjęciu). Po zmianie stwierdziła krótko:
– Z dumnie podniesioną głową wejdę jutro do pracy.
Na zgłoszenia kolejnych Czytelniczek, które jak pani Maria, potrzebują zmienić swój image, czekamy

jeszcze tydzień, do 25 września br.
Spośród chętnych pań styliści wybiorą maksymalnie pięć, w różnym wieku (do 30l., 30–40l., 40–50l. i 50+).
Efekty METAMORFOZ zaprezentujemy w specjalnym dodatku „Dobrego Tygodnika Sądeckiego” – Zdrowie i Uroda.
(G)

Wydawca: Wydawnictwo DOBRE Sp. z o.o. 33–300 Nowy Sącz,
ul. Żywiecka 25. ISSN 2082–209X.
Redakcja: „Dobry Tygodnik Sądecki”, tel. 18544 64 41, tel./fax. 18544 64 40.
Prezes Zarządu: Wojciech Molendowicz w.molendowicz@dts24.pl.
Redaktor naczelna: Katarzyna Gajdosz, kgajdosz@wp.pl, k.gajdosz@dts24.pl, tel. 785 340 411.
Redaktor senior: Jerzy Wideł. Dyrektor Biura Reklam i Ogłoszeń: Irena Legutko i.legutko@dts24.pl,
tel. 785 340 410. Biuro Reklam i Ogłoszeń: Beata Ziemba b.dts@poczta.fm, tel. 600 681 009.
Koordynator Biura Wydawnictwa: Bożena Baran redakcja@dts24.pl.
Dyrektor ds. kolportażu: Mateusz Węglowski. tel. 721 066 993 .
Skład: dOtgraf.
Druk: Polskapresse Oddział Poligrafia Drukarnia Sosnowiec.

3:#:đŏ,)7%
0/2!.+)
ÉÉÉÉÉ38+*.É4É- 2
* Ɯ#8É!(+$3
ÉÉÉ- É2$ -2$É#
#.É&.#9 ÉÉ6É"$-($

15É9ŧ
/.-($#9( ũ$* Éſ1.# É"96 13$* É/(ĭ3$*
Kino Helios 1RZ\6ãF]
ul. Lwowska 80
re]erwaFja: 18 440 11 86

www.helios.pl

3

18 września 2014 DOBRY TYGODNIK SĄDECKI | Twój tygodnik codziennie – www.dts24.pl

Przewodniczący Basta mówi polityce… basta

Wiesław Basta, magister politologii
i inżynier ochrony środowiska należy do nielicznej grupy radnych, którzy
zasiadają w Radzie Powiatu od czasu jej utworzenia 1 stycznia 1999 r.
Do tego grona obok Basty należą: Józef Broński, Jan Dziedzina, Józef Głód,
Mieczysław Kiełbasa, Adam Mazur,
Zygmunt Paruch i Stanisław Węglarz. Do Rady Basta przyszedł z bogatym doświadczeniem samorządowym, bo w latach 1985–1989 był
wiceprzewodniczącym Gromadzkiej
Rady Narodowej, a w latach 1994–
98 przewodniczącym Rady Gminy
Łososina Dolna. Po wygranych wyborach w 1999 r. w Radzie Powiatu
Nowosądeckiego, został przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, a w latach 2002–06 wybrano go przewodniczącym Rady Powiatu i ponownie
został nim w 2010 r.
– Miałem i mam jeszcze propozycję startu do powiatu i Sejmiku Samorządowego z pierwszych
miejsc z dwóch list, ale powiedziałem sobie, że po 35 latach pracy społecznej należy mi się odpoczynek – mówi Wiesław Basta.
– Zwłaszcza, że w ostatnich latach
miałem bardzo poważne problemy
zdrowotne, najpierw z kręgosłupem, a potem z sercem. Przeszedłem kilka operacji, widać organizm mój też się zbuntował.
REKLAMA

FOT. JERZY WIDEŁ

L U D Z I E / P O L I T Y K A . Podczas
ostatniej sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego (przedostatniej w tej kadencji) w kuluarach gorąco komentowano decyzję przewodniczącego
Rady Wiesława Basty o rezygnacji z udziału w nadchodzących wyborach samorządowych. Basta zapowiedział rozbrat z polityką, a to może
oznaczać wręcz rewolucję w przyszłej
Radzie i tym samym w Starostwie
Powiatowym.

Basta zapowiedział rozbrat z polityką, a to może oznaczać rewolucję w przyszłej Radzie Powiatu i tym samym w Starostwie.
54–letni dziś Wiesław Basta
mieszka w Tabaszowej i wywodzi się z rodziny, w której panował kult pracy, nauki i działania
na rzecz swojej społeczności. Rodzice Maria i Stefan Bastowie prowadzili gospodarstwo rolne. Ojciec
był długoletnim przewodniczącym Gromadzkiej Rady Narodowej, przewodniczył różnym komitetom budowy dróg, elektryfikacji
w gminie Łososina Dolna. Stefan był
inicjatorem postawienia kościoła
w Tabaszowej. W ślady ojca poszedł
starszy brat Wiesława, Jan – znany
przed laty przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Związku Młodzieży Wiejskiej. Dzisiaj, podobnie
jak starszy od niego Józef i młodszy Wiesław, zajmuje się biznesem.
Z kolei najstarszy z synów Marii
i Stefana Bastów, Antoni, jest profesorem kierownikiem Oddziału Klinicznego, Ginekologii i Onkologii
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. W rodzinie państwa Bastów

było zatem 4 synów i tyleż samo córek. Wiesław, jako najmłodszy, pozostał na ojcowiźnie i został farmerem, przedsiębiorcą i... politykiem
(na początku lat 90. ubiegłego wieku współtworzył na Sądecczyźnie
struktury Stronnictwa Konserwatywno–Ludowego i był wiceprzewodniczącym zarządu powiatowego SKL. Do 2006 r. był działaczem
Platformy Obywatelskiej i od tego
czasu nie należy do żadnego ugrupowania politycznego).
– Jakoś, kiedy byłem młodszy,
udawało mi się godzić działalność
publiczną z działalnością przynoszącą mi dochody na utrzymanie
rodziny – mówi przewodniczący
Basta. – Teraz, wycofując się z tej
pierwszej działalności, będę miał
więcej czasu dla siebie i rodziny.
– Bardzo żałuję, że Wiesiek nie
startuje w wyborach do powiatu, bo współpraca z nim układała się bardzo dobrze – mówi wicestarosta Mieczysław Kiełbasa. – Jest

człowiekiem kompetentnym, bezstronnym, umiejącym wychodzić
z trudnych sytuacji. To osoba absolutnie niekonfliktowa.
Podobną opinię ma starosta Jan
Golonka, który dodaje, że decyzja
Basty to poważne osłabienie Sądeckiego Ruchu Samorządowego,
z którego cztery lata temu wystartował do Rady. W tej kończącej się
kadencji, powiatem rządziła koalicja trzech ugrupowań – Sądecki Ruch Samorządowy (starosty
Jana Golonki), Sądecka Wspólnota Samorządowa (lider – wicestarosta Mieczysław Kiełbasa) i radni
Platformy Obywatelskiej. Twardą opozycję stanowili od początku
kadencji radni PiS. Przewaga rządzącej koalicji w 29–osobowej radzie była niewielka i w zależności
od wagi głosowania wynosiła 2–3
głosy. Opozycyjni radni jednakże też mają dobre zdanie o Baście.
– Przez całą kadencję bardzo dobrze mi się współpracowało z przewodniczącym Bastą – mówi szef
klubu PiS Antoni Poręba. – Oczywiście w ramach ustawy o samorządzie terytorialnym. Nie przypominam sobie byśmy mieli ze sobą
jakieś poważniejsze spięcia.
Z kolei Franciszek Kantor (PiS)
nieco barwniej opisuje decyzję Basty o niekandydowaniu.
– Basta udaje się na emigrację, jak Tusk do Brukseli i pewnie za cztery lata wróci do polityki – mówi Kantor.
Czas pokaże, czy radny PiS ma
prorocze wizje co do Basty, bo jeśli chodzi o wybory do powiatu
16 listopada, to pisowcy są pewni,
że przejmą władzę w Starostwie. Za
dwa miesiące będzie wszystko w tej
materii wyjaśnione. Już bez udziału
Wiesława Basty.
JERZY WIDEŁ

KRÓTKO
Most w remoncie
Dziś, 18 września, do soboty,
20 września, nastąpi wyłączenie
z ruchu ul. Krańcowej na odcinku od skrzyżowania ul. Krańcowa – Kilińskiego – Bulwar Narwiku – Młyńska (rondo pod
szpitalem) do ul. Nadbrzeżnej
w Nowym Sączu.
W tym czasie prowadzany będzie remont nawierzchni
na moście nad Kamienicą
oraz na dojazdach do mostu.
Objazdy będą prowadzone ulicami Lwowską – Prażmowskiego – Kilińskiego oraz
ul. Nadbrzeżną.

39 ujawnionych wykroczeń,
130 interwencji
To efekt tygodniowych działań funkcjonariuszy policji oddelegowanych na teren gminy Łącko, by zażegnać konflikt
społeczny w Maszkowicach.
Podczas pierwszych siedmiu dni wzmocnionych działań na terenie gminy Łącko (8.09.–14.09).– do godziny
8.00), realizowanych przez policjantów z Posterunku Policji w Łącku, Komisariatu Policji w Starym Sączu, Komendy
Miejskiej Policji w Nowym Sączu oraz Oddziałów Prewencji
Policji Komendy Wojewódzkiej
Policji w Krakowie, funkcjonariusze wylegitymowali 192 osoby i podjęli 130 interwencji. Ponadto ujawnili 139 wykroczeń,
nałożyli 95 mandatów karnych,
37 osób pouczyli, a w 7 przypadkach skierowali do sądu
wniosek o ukaranie. Nie odnotowano incydentów na tle konfliktu społecznego.
Bądź na bieżąco,
czytaj dts24.pl
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Protest w Miłkowej.
Mieszkańcy chcą remontu drogi Wymiana kulturowa
na rowerze

Do sądeckiego Starostwa trafiały pisemne prośby o naprawę nawierzchni,
poparte głosami czterystu osób. Temat był też poruszany na sesjach
Rady Powiatu. Wciąż jednak bez skutku. Bezsilni mieszkańcy we wtorek
zorganizowali protest.
I N T E R W E N C J A . – Wystarczy spojrzeć na tę przepaść. Tylko czekać, aż stanie się tragedia – mówią
mieszkańcy Siedlec i Miłkowej, wskazując na zniszczony odcinek drogi.
Fragment powiatowej trasy, uszkodzony przez osuwisko, od czterech
lat nie może doczekać się remontu.
Droga jest zwężona, a ruch na niej
z powodu innych remontów w regionie ostatnio się spotęgował.
Ze względu na sąsiedztwo kamieniołomu jeździ tu też sporo ciężarówek. Nie ma miejsca dla pieszych,
a samochody nie mają jak się wyminąć. Do sądeckiego Starostwa
trafiały pisemne prośby o naprawę

nawierzchni, poparte głosami czterystu osób. Temat był też poruszany
na sesjach Rady Powiatu. Wciąż jednak bez skutku. Bezsilni mieszkańcy we wtorek zorganizowali protest. Przyjechali z transparentami.
– Tutaj strach się z kimkolwiek
wyminąć samochodem. Wozimy
dzieci do szkoły, bo jak pozwolić,
by szły same, gdy jest tak niebezpiecznie? – pyta jedna z uczestniczek pikiety.
Mieczysław Kiełbasa, wicestarosta nowosądecki przyznaje, że droga wymaga remontu. Studzi jednak nastroje. Podkreśla, że droga
jest zabezpieczona, a protest – wynikiem zbliżających się wyborów

samorządowych: – Warunki jazdy
są poprawione. Znajdują się tam
barierki, znaki – wylicza. – Nic
się w tej chwili nie dzieje. A protest związany jest z wydarzeniem,
które nas czeka za dwa miesiące.
Do tej pory starania o rządowe
pieniądze spełzły na niczym. Wniosek do wojewody o potrzebne w tej
sytuacji badania geologiczne osuwiska spotkał się z odmową. Władze powiatu chcą teraz ubiegać się
o pieniądze na naprawę z Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych, czyli tak zwanych schetynówek. W inwestycję musiałaby
się jednak włączyć finansowo gmina Korzenna. Jeśli pomysł uda się
wcielić w życie, to jego realizacja
nastąpi dopiero w przyszłym roku.
Jak obiecuje Adam Czerwiński, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
w Nowym Sączu, jeszcze w tym
roku zostaną tam przeprowadzone prace doraźne, czyli uzupełnianie grysem pobocza czy likwidacja
nierówności w asfalcie.
– Znaki informują, że trzeba
w tym miejscu zwolnić, że jest
osuwisko. Jeżeli kierowcy będą
się stosować do przepisów,
myślę, będzie można tam bezpiecznie jeździć. Osuwisko istnieje od długiego czasu. Do tej
pory na szczęście, i oby tak dalej, nie było żadnych zdarzeń,
które wymagałyby interwencji
policji u zarządcy o wykonanie
prac w trybie pilnym. Oczywiście
jest to rzecz niewygodna, wymagałaby stabilizacji, ale musimy
to zmierzyć z potrzebami na innych odcinkach – podsumowuje
dyrektor PZD.
(PAS)

FOT. ADAM KOS

FOT. (PAS)

SPORT I REKREACJA

70 osób wzięło udział w 15 Turystycznym Rowerowym Rajdzie Górskim
Pograniczem Polsko–Słowackim.
Jego organizatorem jest Komisja
Turystyki Rowerowej PTTK Oddział „Beskid” w Nowym Sączu.
Uczestnicy w pierwszy dzień rajdu realizują swój program wycieczkowy. I tak na przykład
uczniowie z Nawojowej na metę,
która od lat mieści się w Szkole
Podstawowej w Čirču na Słowacji, dotarli, zwiedzając po drodze cerkwie w Dubnem i Leluchowie. Uczniowie SP w Klęczanach
i tamtejsza Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza na dłużej zabawili

w Muszynie, odwiedzając muzeum i ogrody zmysłów. Tradycyjnie, przed przekroczeniem mety,
o godz. 12 w drugi dzień rajdu
wszyscy uczestnicy spotkali się
na Moście Wyszehradzkim.
– Spotkanie w słowackiej szkole jest zawsze doskonałą okazją
do integracji i wymiany kulturowej – przekonuje Wiesław Wcześny, prezes KTR. Wręczył on staroście Čirča Michalowi Didikowi
i uczestnikom rajdu materiały promocyjne Starostwa Powiatowego
w Nowym Sączu oraz Urzędu Miasta w Nowym Sączu, które wspierają finansowo imprezę.
(G)

Święto na dwóch kółkach

KO N T R OW E R S J E . Sprawa budowy
ronda przy galerii Trzy Korony w Nowym Sączu nie doczekała się jeszcze finału. Wpłynęło zażalenie na decyzję prokuratury, która umorzyła
śledztwo dotyczące nieprawidłowości przy sprzedaży działki i finansowania drogowej inwestycji obok centrum handlowego.
– Są dwie możliwości. Prokurator
sam może się przychylić do tego
zażalenia, jeżeli stwierdzi, że coś
jest w stanie zrobić, lub skierować
sprawę do sądu – wyjaśnia Janusz

Hnatko z Prokuratury Okręgowej
w Krakowie. – Trudno powiedzieć,
jak długo to potrwa.
Centralne Biuro Antykorupcyjne
nie zaprzestało działań w kierunku
wyjaśnienia sprawy. 12 września
przesłuchiwano radnego Grzegorza Feckę. Był zaskoczony, gdy się
z nim skontaktowaliśmy, by o tym
porozmawiać. Potwierdził jedynie,
że spotkał się z funkcjonariuszami Biura. Nie ujawnił jednak treści rozmowy.
– Nic nowego z mojej strony
nie wniosłem. Jakiekolwiek jednak

REKLAMA

PRZYJMĘ
rzetelną, uczciwą osobę
do prowadzenia domu
na stałe z okolic Grybowa.
Praca od poniedziałku do
piątku codziennie 8 godzin.
Tel. 504 195 942

PRACA

dla mężczyzny przy
obsłudze maszyny do
produkcji opakowań.
Zgłoszenia na adres e-mail
kontakt@kartopak.pl

wypowiadanie się o szczegółach,
może sprawić, że zostałbym posądzany o robienie negatywnej
kampanii wyborczej – mówi Grzegorz Fecko, oficjalnie już kandydat
na prezydenta Nowego Sącza.
Przypomnijmy sprawa trafiła do CBA na wniosek prezydenta Ryszarda Nowaka, który chciał
się oczyścić z zarzutów w oczach
mieszkańców. Funkcjonariusze
skierowali ją do prokuratury, która nie dopatrzyła się znamion czynu zabronionego.
(PAS)

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

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

FOT. MAŁGORZATA WOLAK

CBA dalej przesłuchuje w sprawie galerii

W sobotę na fantastycznej i wymagającej trasie odbył się VII Sądecki
Wyścig Kolarski Doliną Popradu oraz
pierwsza edycja Rodzinnego Rajdu Rowerowego. Małopolski Związek Kolarski i Sądeckie Towarzystwo
Cyklistów stworzyli w Nowym Sączu
prawdziwe święto z rowerem w roli
głównej.
Po raz pierwszy wyścig Doliną Popradu odbył się… z dala od Doliny
Popradu, a to ze względu na zaawansowane prace remontowe

w Piwnicznej, uniemożliwiające przejazd kolumny wyścigu.
Wszystko wskazuje jednak na to,
że trasa zastępcza (Nowy Sącz
– Piątkowa – Łęka – Korzenna
– Krużlowa – Mogilno – Koniuszowa), ma szansę na stałe wpisać
się w kolarski kalendarz Sądecczyzny. Jedni ścigali się na nowej trasie w wyścigu masterów,
inni przejechali ją w niespiesznym
tempie rajdu rodzinnego. Wyścig
mastersów wygrał Adam Wójcik
z UKS Podwilk.
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Byłbym nieszczęśliwy, gdyby moja
R O Z M OWA z MARKIEM LUBASIEM–HARNYM, autorem powieści „Dwie kochanki”, której akcja
– Marek, napisałeś „Dwie kochanki”,
aż mi trudno uwierzyć, że ludzie potrafią jeszcze takie grube książki czytać. Zacznijmy jednak od tego, jak Ty się właściwie nazywasz, bo to swego rodzaju
zagadka?
– Nazywam się Marek Lubaś oczywiście, a książki podpisuję inaczej
z pewnych powodów…
– Z pewnych powodów, które jest teraz
okazja wyjawić.
– […] Kiedy publikowałem pierwsze opowiadanko, nie za bardzo chciałem się podpisać nazwiskiem. Z różnych względów…
– Wstydziłeś się?
– Nawet się nie wstydziłem, tylko
robiłem wówczas za fizycznego. Głupio, gdy inni robole się śmieją, jak jakiś fizyczny coś tam napisze… I taki
był powód. A pseudonim? Wiele lat
temu, jako uczeń, postanowiłem zostać Stachurą i pojechałem w Bieszczady do lasu rąbać świerki…
– Wszyscy chcieli być Stachurą.
– […] Wszyscy chcieli być drwalami, chyba Jack London był drwalem, prawda?
– Ty pojechałeś na Siekierezadę.
– Pojechałem z kolegami na Siekierezadę. Bzdurą było sądzić, że takim
smarkaczom dadzą siekierę do ręki.
Dostałem ośnik i posadzili mnie
na pniu świerkowym i kazali tym
ośnikiem korę zdzierać. Rączki chłopca z miasta nie nawykłe i po trzech
dniach wysiadły. Dali mi więc motykę i kazali w lesie młode sadzonki okopywać. A to jest jeszcze gorsza
robota… No ale to wszystko nieważne. Ważna była w tym nadleśnictwie
stołówka, gdzie zupę podawała taka
fajna dziewczyna…
– I zakochałeś się?
– Nie… No może trochę. Ale
ta dziewczyna powiedziała, że ja jestem harny… Chyba Ukrainką z pochodzenia była.
– Harny to twardy…
– A skąd! Nie mogę się całkiem
z tajemnicy odzierać, przecież musi
taka trochę otoczka zostać. […] Jak
ta dziewczyna tak powiedziała… Niestety po nią przyjeżdżał motorem jakiś facet, który się okazał jej mężem
i w dodatku leśniczym.
– I miał dubeltówkę…
– Miał dubeltówkę, w związku
z czym nic z tego nie wyszło. Natomiast kiedy to pierwsze opowiadanko pod tytułem „Osady spalone”, którego akcja działa się w Bieszczadach,
oddawałem do druku, pomyślałem,
że podpiszę je Harny.
– Masz życiorys jak Jack London…
– Z tą motyką przy tych sadzonkach – jaki Jack London?! Do mojej mamy po pół roku przyszło pismo, że ja za tę motykę mam zapłacić,
bo rzekomo ją zgubiłem…
– Zabrałeś ją?
– Została w lesie, ktoś ukradł,
a mnie kazali płacić. Chyba dwadzieścia złotych.
– To nie jak Jack London, ale masz
życiorys…

Mam miejsca, które gdzieś tkwią głęboko w mojej pamięci.
– Jak Harny mam życiorys.
– Czytam notkę biograficzną zamieszczoną na okładce książki: „[…] pracownik
fizyczny w kombinacie siarkowym w Tarnobrzegu”. Skąd to się bierze – młody człowiek pracuje jako fizyczny i nagle
wieczorem mówi: Zostanę pisarzem?
– Jako fizyczny zaczynałem w Biegonicach w Sądeckich Zakładach
Elektro–Węglowych . Może i byłbym
nim nadal, ale jakoś z jedną panią inżynier nie mogliśmy dojść do ładu.
To znaczy ona nie mogła dojść do ładu
ze mną. Chodziło chyba o ten mój
uśmieszek na twarzy. A ja tak mam
od urodzenia. Nie wiem, może w życiu płodowym coś się wydarzyło…
Ona patrzyła na mnie podejrzliwie.
Może myślała, że się z niej śmieję albo
że ją podrywam…
– Wylała Cię?
– Nie. Byłem świeżo po technikum.
Myślałem, że przewrócę te Zakłady
do góry nogami, wprowadzę ulepszenia. A ona dała mi wiadro i wysłała na wagony z ruskim antracytem, którego próbki miałem zanosić
do laboratorium.
– A kto wówczas pracował
w laboratorium?
– Nie powiem.
– Krzysztof Pawłowski już pracował?
– Nie, chyba jeszcze nie.
– Biegonice to taka trampolina karier…
– Trampolina wielkich karier!
– Aha? Nie powiesz, bo nie pamiętasz kto
pracował?
– Nie, nie powiem, bo się wsypię, kto, co i dlaczego mnie tam… no
wiesz…
– Rzuciłeś to wiadro?
– Nie, zacisnąłem zęby i biegałem z tym antracytem. To pół kamienia było. Myślałem, że powinienem
rzetelne próbki pobierać. A się okazało, że ten kamień trzeba wyrzucić,
a do wiadra załadować czysty antracyt. Żeby się nie okazało, że radziecki

węgiel jest zanieczyszczony. Po kilku dniach cholera mnie brała i zacząłem się stawiać. Wyobrażasz to sobie?
– I musiałeś zostać pisarzem…
– Jeszcze nie. Dobrą stroną tej sytuacji było to, że oprócz mnie pani
inżynier gnębiła taką jedną dziewczynę. Fajna była. Oboje nas goniła po tych wagonach z antracytem.
Mróz 20 stopni. Była tam taka kanciapka z piecykiem, kozą. Wyobraź
sobie, co myśmy tam później robili…
– Naprawdę chcesz to powiedzieć
publicznie?
– Mogę to powiedzieć… Piekliśmy
na tej kozie chleb z boczkiem. Łapami
czarnymi z antracytu, czarnymi wargami zajadaliśmy chleb z boczkiem.
To było wspaniałe, rozgrzewające.
Później z tą dziewczyną poszliśmy sobie jeszcze do Teatru Robotniczego.
– Twoja mama grała w tym teatrze?
– Nie, moja mama nie grała w tym
teatrze, ale koleżanki mojej mamy
grały.
– Zaczynamy powoli dotykać książki…
– Dotykajmy, dotykajmy, bo tutaj
krążymy po manowcach…
– Nie po manowcach. Do celu zmierzamy
prostą drogą. Czy bohater Marcin Cichy
okaże się Markiem Harnym, albo może
Markiem Lubasiem? Czy jego matka, niespełniona artystka w Teatrze Robotniczym w Nowym Sączu…
– …dlaczego niespełniona?
– A spełniona?
– Ona tam była… Ale właściwie czyja matka? Moja, czy bohatera książki?
– Zgubiłeś się? Matka bohatera książki…
– Jeżeli mogę złożyć dementi. Stanowcze! Od razu na początku. To nie
jest żadna powieść autobiograficzna,
żadna książka z kluczem.
– Każdy pisarz, każdy autor tak mówi: Nie
doszukujcie się mnie…
– Oczywiście, jest tam kawałek
mnie w postaci Marcina Cichego, który w dodatku jest pisarzem…

– […] To kiedy w końcu Ty zostałeś
pisarzem?
– No nie zostałem, bo jestem
autorem.
– To kiedy? W tych Biegonicach?
– Przed Biegonicami, w tych Bieszczadach. Żył tam pewien działacz partyjny. Miał konflikt z miejscowymi
Ukraińcami, którzy wrócili po latach… z wygnania – jak oni to nazywają. To była dla mnie nowość. UPA?
Zielony byłem na ten temat. Ta historia mnie strasznie zainspirowała.
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Wtedy właśnie zacząłem. Miałem
może 19 lat.
– Odłóżmy na chwilę książkę i dokończmy wątek robotnika. Generalnie chciałeś nim być bez względu na to, czy to były
Biegonice, czy kombinat siarkowy?
– Nie chciałem być robotnikiem,
broń Boże. Przecież to strasznie ciężkie życie. Trzeba wcześnie wstawać,
do autobusu wsiadać…
– Robotniczego autobusu.
– Z tymi skacowanymi facetami.
Teraz oczywiście nie…
– Bo nie ma już robotniczych autobusów.
– Robotnicze autobusy, chłoporobotnicy śpiący, skacowani. Nie lubiłem tego.
– Tylko Ty świeży.
– Nie wiedziałem wtedy, że to tak
można. Myślałem, że trzeba, wiesz,
budować ojczyznę.
– Chciałeś socjalizm budować? Przyznasz
się dzisiaj?
– Po prostu ojczyznę chciałem
budować: fabryki, huty, kopalnie…
To żarty są oczywiście. Nie chciałem
być robotnikiem. Byłem, bo jak to się
mówi, zszedłem na złą drogę i nie
miałem jeszcze jednej szansy. Na studia się nie dostałem.
– Na jakie studia?
– Ja to na wszystko…
– Wiele razy się nie dostałeś?
– Wiele to może przesada, ale kilka razy się nie dostałem, w związku
z czym byłem…
– Nie chciało Ci się nosić teczki?
– Miałem ambicje, które nie przystawały do mnie: raz chciałem być
fizykiem, teoretykiem, innym razem chciałem być biochemikiem.
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książka wszystkim się podobała
Różne były mody. Chciałem być intelektualistą po prostu, tylko nie w tej
dziedzinie.
– Zostałeś intelektualistą.
– No tak, ale w innej dziedzinie.
Moja mama mówiła, że humaniści
to suchy chleb jedzą, a ja chciałem jeść
chleb z masłem.
– A mama nie była humanistką?
– Była, dlatego też tak mówiła.
– Władysława Lubasiowa dodajmy, znana
w Nowym Sączu poetka.
– Była humanistką, dlatego mnie
ostrzegała, przed tym: Marek nie idź
tą drogą!
– Ale Marek się uparł.
– Nie uparłem się. Tylko chciałem
iść to na fizykę, to na biochemię. Ale
się okazało, że się do tego nie nadaję.
A nadawałem się do tego, żeby siedzieć w Imperialu i wódkę pić z kolegami. To nie był jakiś jabol w bramie.
– […] Właśnie ukazały się „Dwie kochanki”. A Ty musiałeś przyjechać z Krakowa aż do Nowego Sącza, żeby zobaczyć
książkę.
– Prawda. Pierwszy raz ją widzę.
– Jest tak świeża, że nawet autor nie widział książki. […] Kiedy poprosiłem Cię,
żebyś przyjechał do Nowego Sącza opowiedzieć o „Dwóch kochankach”, zapytałeś: – A gdzie ta wasza telewizja
i redakcja jest? Wyjaśniam: na Kołłątaja, na Naściszowskiej. A ty rzucasz:
– To na Piekle jest. Dziś prawie nikt już tak
w Sączu nie mówi.
– Wyjechałem z Nowego Sącza
już parę ładnych lat temu. Myślałem,
że pewne nazwy trwają.
– Jesteś sądeczaninem?
– Nie wiem.

FOT. ARCH.

częściowo rozgrywa się w Nowym Sączu

Jestem dzieckiem. Pamiętam ogród, jakieś chaszcze, łażące ślimaki
i pendolino do Chabówki… gwiżdżące.
– Urodzony w Zabrzu, wychował się
w Nowym Sączu, ukończył technikum
chemiczne w Krakowie i studia dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim.
Ale w Sączu jesteś jak u siebie?
– Nie umiem odpowiedzieć. Mam
miejsca, które gdzieś tkwią głęboko
w mojej pamięci.
– Brama? Imperial?
– Brama przy ulicy Komuny Paryskiej. Wiesz, gdzie jest ulica Komuny
Paryskiej?
– Ale w jakim mieście? W Nowym Sączu?
– W Nowym Sączu.
– Nie wiem. Gdzie była?
– Dziś ta ulica nazywa się Kunegundy. Tam była brama z kolorowymi szybkami i ogród na skarpie.
Mam cztery lata. Pamiętam ten ogród,
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jakieś chaszcze, łażące ślimaki i pendolino do Chabówki… gwiżdżące.
– Nie ma już tego pendolino.
– To draństwo jest, ale tory zostały.
– Zdążyłeś się dzisiaj przejść po Nowym
Sączu?
– Byłem na dworcu, bo chciałem
zobaczyć, jak pięknie odremontowali, ale widzę, że tam cały czas pracują.
– Przygotowują się na powrót pendolino.
– No tak, Sącz jak Sącz. Nie bardzo się zmienił. Postawiono trochę
paskudnych nowych budynków,
ale sporo dawnego klimatu jeszcze
zostało.
– Jak się Nowy Sącz zmienił widzimy, kiedy pisarz Marcin Cichy spaceruje po mieście z Marylą. To są lata 60. zdaje się?
– Wczesne lata 60.
– Po książkę warto sięgnąć, choćby
ze względu na te znane miejsca. Musisz
mieć dobrze zachowany w pamięci ten
Nowy Sącz, gdzie zapraszasz na spacer?
– Nie wiem, na ile on tam jest
taki, jakim go zapamiętałem, czy taki,
jaki był naprawdę. Za to ręczyć nie
będę. Pamiętam malowidło na ścianie od ulicy Kościuszki, wielkie kolorowe malowidło z chłopką.
– Z naręczem, z łanem zbóż.
– Taka fest, z naręczem. I taki robociarz sądecki, szczena kwadratowa,
uśmiech socjalistyczny, wzrok wbity w jasne niebo socjalizmu i napis:
„Niech żyje sojusz robotniczo–chłopski”. Takie głupoty się zapamiętuje.
Albo to, że na rogu Rynku i Jagiellońskiej stali tacy – jakby to powiedzieć,
żeby nikogo nie obrazić… Chłopcy
po pięćdziesiątce tam stali.
– Mówiło się o nich łańcuchowcy,
bo na łańcuchach się huśtali.
– Oni tam stali zawsze. Później,
kiedy przez wiele lat przyjeżdżałem,
też stali.
– A czemu Twoi bohaterowie nie całują
się pod malowidłem tej chłopki i tego robotnika z kwadratową szczęką, tylko pod
Pietą?
– Nie wiem dlaczego. Bo tam nabrali ochoty. Może to jakiś podświadomy symbol – polegli w walce
z faszyzmem, a tu od pocałunku zacznie się nowe życie… […] Nie jestem

od tego, żeby interpretować i tłumaczyć to, co napisałem.
– Ale pisząc, miałeś coś z tyłu głowy? Dlaczego Nowy Sącz pojawia się w ogóle
na kartach „Dwóch kochanek”?
– Bo to może jest to, co w tym bohaterze jest ze mnie.
– Dlaczego nie Zabrze?
– Właściwie ważniejsza niż Nowy
Sącz jest wioska, w książce nazwałem
ją Zyndramowice.
– A w rzeczywistości?
– W rzeczywistości nie powiem,
jak się nazywa, bo ktoś by jeszcze pomyślał, że to jest o nich. A to jest syntetyczna prawda zaczerpnięta z kilku
wsi, w których bywałem.
– Fikcja literacka, oparta na faktach?
– W książce zawarłem wiele rozmaitych faktów historycznych,
na które musiałem mieć podkładkę,
bo by mnie zjedli jedni albo drudzy.
– Czujesz, że Cię zjedzą niektórzy po ukazaniu się tej książki?
– To nie jest książka, którą mają
wszyscy lubić, a wręcz przeciwnie,
nawet byłbym nieszczęśliwy, gdyby
pewnym osobom się spodobała.
– Jeszcze farba drukarska nie obeschła,
a już natknąłeś się na recenzję, w której
mowa, że „Żyd tu się gęsto ściele”.
– Właściwie, to ktoś mi zadzwonił,
że jest taka recenzja w jednym z tygodników opinii, w której mowa, że słowo Żyd tu się gęsto ściele. Zdębiałem
po prostu, bo to jest jakiś zupełnie kuriozalny pomysł. […] Coś mi mówi,
że nie chciałbym, żeby autorowi tej
recenzji moja książka się spodobała.
– A komu ma się spodobać? Do kogo jest
adresowana ta książka?
– Nie jest adresowana do nikogo konkretnego. […] Nie mam targetu. Moim targetem są ci, którzy nadają, odbierają na podobnych falach,
na których ja nadaję, albo potrafią
swój odbiornik przestawić na cudze
fale. I to są najcenniejsi czytelnicy,
to są te zagubione owce…
– Po raz kolejny piszesz o ludziach
z lasu. Jakbym powiedział, że zaczynałeś
od książki „Urodzony z wiatru” i że ona
jest o partyzancie „Ogniu”, to mi się zaraz dostanie. Ale ona jest o ludziach z lasu
i wracasz znów do lasu. Tym razem
do lasu kurierów sądeckich. A czemu Cię
tak tam ciągnie? Wilka do lasu ciągnie?
– Po pierwsze myślę, że coś we
mnie tkwi. Moja rodzina była z tym
lasem w jakiś tam sposób związana.
Może nie tak tragicznie… […] Mama
była u „Tatara”. Co prawda bez karabinu. Ale była łączniczką. Zajmowała się łącznością z więzieniem. Wtedy działała Rada Główna Opiekuńcza
– podawała paczki ludziom, których
gestapo więziło. I mama była taką osobą, która te paczki na ulicę Szwedzką
nosiła. Bywało to o tyle niebezpieczne, że w tych paczkach oprócz chleba, ziemniaków, buraków i cebuli coś
było trefnego zapewne. I z tego powodu służby tajne zaczęły się mamą interesować, w związku z czym poszła
do lasu do „Tatara”. Tam wielkich rzeczy nie robiła.

– Mama musiała się zakonspirować?
– Potwierdzenie mam, bo „Zubek”
ją wymienia w swoich wspomnieniach. Mój wujek z kolei, brat mamy,
był w oddziale „Zawiszy” w Gorcach.
– Stąd zainteresowanie tematyką
partyzancką?
– Tak, ale ta książka jest przede
wszystkim o tym, że historia, przeszłość, która wydawałaby się już być
pogrzebana, cały czas w istotny sposób wpływa na nasze życie, na nasze
myślenie, na nasze losy, na to, jakie
wybieramy drogi. Jeśli nie pamiętamy, to ta „trawa zapomnienia” lubi
w najmniej spodziewanym momencie
wyleźć i bywa niedobrze. […] Niektórzy uważają, że istnieje pamięć genetyczna. Oczywiście większość psychiatrów światowych, wyznawców
tej teorii ma za szarlatanów i idiotów. Niemniej żyła – niestety niedawno zmarła – w Krakowie Maria
Orwid, dziecko Holokaustu, lekarz
psychiatra i ona właśnie, analizując własne doznania, własne traumy
doszła do wniosku, że pamięć genetyczna jednak istnieje. Jak ona się
przenosi? Czy przez te kwasy rybonukleinowe czy przez wychowanie,
czy przez jakieś energie, które krążą
w powietrzu? Tego nie wiemy.
– Pamiętam, co przeżył mój dziadek.
O to chodzi w tej teorii?
– Na przykład. I nawet jeżeli to należy między bajki włożyć, to uważam,
że gdzieś tam się strumienie świadomości otwierają, no i może we mnie
też się coś takiego otwarło.
– A dziadek – wracając już do książki
– oprowadzający wnuka po Nowym Sączu, zabierający go na ruiny zamku i mówiący, że zamku wcale nie wysadzono
dla ratowania Nowego Sącza. To Ty jako
dziecko z tym dziadkiem chodzisz?
– Mój dziadek by mnie zabił, jakbym powiedział, że to ten z książki.
Mój dziadek nie był ani antysemitą,
ani durniem, jak ten książkowy. No
ale, ci którzy przeczytają, będą wiedzieć, że dziadek Cichego też ma dwie
twarze…

Rozmawiał WOJCIECH MOLENDOWICZ
Wykorzystano fragmenty wywiadu dla
Regionalnej Telewizji Kablowej. Cały
materiał oglądaj na: www.tv.rtk.pl

To nie jest książka, którą mają
wszyscy lubić, a wręcz przeciwnie,
nawet byłbym nieszczęśliwy, gdyby
pewnym osobom się spodobała.
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Wino z Winnicy w Chodorowej k. Grybowa zyskuje coraz większe uznanie.
Jej gospodarze mają nadzieję, że ich
inicjatywa zostanie doceniona także
przez władze regionu i winnica stanie
się wizytówką Sądecczyzny.
Tegoroczny IV Galicyjski Konkurs
Win Galicja Vitis 2014 potwierdził,
że polskie wina śmiało mogą konkurować z winami z krajów, gdzie sztuka winiarska uprawiana jest od stuleci. Na 277 win z 15 krajów świata
biorących udział w konkursie aż 22
polskie wina zdobyły złote medale,
a warto zauważyć, że swoje dzieła
prezentowały winnice z takich winiarskich potęg jak Węgry, Niemcy,
Czechy, Włochy, Francja, Hiszpania,
Portugalia a nawet RPA. Z Łańcuta,
gdzie konkurs zorganizowano, złoty
medal przywiózł Zbigniew Krzyżak,
z Winnicy Chodorowa w Chodorowej
koło Grybowa. Uznanie jury zdobyło czerwone wytrawne Rondo 2013.
– To największa winnica pomiędzy Jasłem, a winnicą Uniwersytetu Jagiellońskiego w Łazach – nie
ukrywa Zbigniew Krzyżak. – Obecna powierzchnia to około 1,4 hektara, na której rośnie 6000 krzewów
winorośli. Docelowo winnica będzie zajmować obszar 3,5 hektara,
na którym chcemy uprawiać 15 tysięcy krzewów.
Choć to winnica młoda, bo powstała w 2012 roku, to w sierpniowym, tegorocznym I Konkursie Polskich Win w Jaśle znów nagrodzono
wina z Chodorowej – tym razem
brązowe medale zdobyły wina białe

Wina z Serca Ziemi Sądeckiej

Małopolska już od XIV wieku stanowiła jeden z głównych ośrodków winiarskich. Przez Małopolskę prowadził główny szlak transportowy win
Węgierskich w XVI–XVIII w. W piwnicach wielu miast składowano tokajskie wina. Ciepłe wiosny, gorące lato i delikatna jesień sprawiają,
że region ten pozwala na hodowlę
winorośli i produkcję wysokogatunkowego wina. W 2013 r utworzono
Małopolski Szlak Winny, który obejmuje także Winnicę Chodorowa.

Hibernal i Solaris (rocznik 2013). Jaki
jest przepis na sukces?
– Sporo wiemy o winie, ale nadal
staramy się zgłębiać wiedzę o uprawie winorośli i produkcji wina

między innymi na studiach enologicznych organizowanych przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
i różnych kursach prowadzonych
przez stowarzyszenia winiarskie.
Dbamy o każdy szczegół podczas produkcji, bo interesuje nas tylko wino
najwyższej jakość. Dobrych win nie
można zrobić bez fachowości i pasji,
ale interesuje nas oczywiście również kierunek biznesowy. Chcemy
nasze wina sprzedawać i jesteśmy
już do tego przygotowani – dodaje nowosądecki winiarz. – Mamy zakończoną całą procedurę związaną
ze sprzedażą wina. W listopadzie zamierzamy wprowadzić do sprzedaży
młode wino Świętomarcińskie. Jesteśmy w trakcie załatwiania formalności związanych z produkcją cydru i wina jabłkowego, które chcemy

promować jako wyrób regionalny,
a którego jakość wcale nie ustępuje
innym gatunkom wina.
W Winnicy Chodorowa uprawiane
są szczepy Rondo, Regent, Jutrzenka,
Solaris, Hibernal, Johanniter, Bianca, Muscat i Seyval Blanc, a wszystkie grona zbierane są ręcznie. Ważne
jest również siedlisko.
– Do wyboru miejsca przygotowywaliśmy się dwa lata – podkreśla
Zbigniew Krzyżak. – Warunki środowiska, dobór odpowiednich odmian i ciężka praca to klucz do dobrego wina.
Formowanie krzewów, przycinanie, redukcja gron w celu uzyskania jak najlepszego wina i stała troska o wygląd winnicy to w głównej
mierze zasługa Grażyny Dudek, która w prowadzenie winnicy wkłada
wiele serca i wysiłku. Takiej winnicy
nie da się już „obrobić” jednej osobie
– potrzebny jest zespół zapaleńców
i entuzjastów.
Gospodarze Winnicy w Chodorowej zauważają, że na Podkarpaciu marszałek województwa mocno
wspiera winiarzy i z winnic uczyniono wizytówkę regionu. U nas też należałoby takie inicjatywy wspierać.
Dla Sądecczyzny, Winnica Chodorowa też może być wizytówką regionu,
promować Ziemię Sądecką i produkty lokalne, przyczynić się do rozwoju turystyki i zaktywizować lokalnie
ludzi do działania. Już teraz winnicę

odwiedza kilkadziesiąt osób miesięcznie spoza naszego powiatu, pytają
o możliwość zakwaterowania, zjedzenia regionalnych potraw, zwiedzenia
ciekawych miejsc. Na pewno trzeba jeszcze włożyć wiele wysiłku, aby
winnica stała się atrakcją turystyczną,
ale wysiłek ten na pewno się opłaci.
– Największym problemem obecnie jest dojazd do winnicy. Konieczna
jest pomoc władz gminy, aby zrobić
dobrą drogę umożliwiającą dotarcie do winnicy o każdej porze roku.
Most już gmina zrobiła, więc może
i na drogę znajdą się wkrótce środki – mówią winiarze. Byłoby dobrze, gdyby władze gminy zauważyły, że ta droga to nie tylko koszt, jaki
muszą ponieść. To przede wszystkim
promocja Chodorowej, gminy Grybów i Sądecczyzny, bo o Chodorowej
już niedługo będzie głośno w całej Polsce – właśnie dzięki winnicy.
– Chcemy się wpisać w modny
na świecie, a u nas dopiero się rozwijający nurt enoturystyki. Chcemy promować naszą winnicą Sądecczyznę, stąd również nazwa taka
sama jak miejscowość, gdzie działamy. Na naszej stronie promujemy
nasze wina jako Wina z Serca Ziemi Sądeckiej. Są znakomite. Jak ktoś
nie wierzy, zapraszamy na degustację do winnicy. Wystarczy zadzwonić
i ustalić termin wizyty, bo najlepiej
przyjechać do nas i na własne oczy
zobaczyć, w jaki sposób powstają nasze wina, skosztować ich na miejscu,
a nawet wziąć udział w winobraniu
– mówi na zakończenie winiarz.
(BOG)

REKLAMA

INNOWACYJNA GOSPODARKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek
informuje, że Gmina Stary Sącz
realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Miasta i Gminy Stary Sącz”
W ramach projektu zakupiono i przekazano 140 zestawów komputerowych z drukarkami
i oprogramowaniem dla gospodarstw domowych oraz 44 zestawy komputerowe
dla 11 jednostek podległych Gminie Stary Sącz.
Wartość projektu: 1 047 404,00 zł
Udział Unii Europejskiej 890 293,40 zł
Środki krajowe 157 110,60 zł
www.wykluczenie.stary.sacz.pl
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
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Dodatek wydawany w ramach projektu „Aktywni Sądeccy Seniorzy” realizowanego przez
Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Zadanie jest współfinansowane
ze środków otrzymanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego
Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

FORUM III WIEKU

Mamy starzejącą
się Europę i Polskę

Forum po raz szósty

Inauguracja Forum III Wieku
3 września w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu zainaugurowano po raz szósty Forum III Wieku, jedną z imprez towarzyszących Forum
Ekonomicznemu w Krynicy.
Otwarcia dokonała prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń
Uniwersytetów Trzeciego Wieku
i Stowarzyszenia Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym
Sączu, Wiesława Borczyk. W imieniu organizatorów powitała około
200 uczestników Forum – członków
Uniwersytetów III Wieku z Polski,
Białorusi, Litwy, Ukrainy i Austrii
oraz przedstawicieli władz państwowych, Sejmu i Senatu, władz samorządowych, mediów. Prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak życząc
zebranym owocnych obrad, mówił o sądeckich działaniach: karcie
seniora i powołanej Radzie Seniora.
Z kolei starosta Jan Golonka zwrócił
uwagę na działania i rolę sądeckiego
UTW w doprowadzeniu do powstania Powiatowego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.
Najważniejszym punktem
programu była debata na temat:

„Polityka senioralna w Polsce wyzwaniem XXI wieku”. Rozpoczął ją
minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak–Kamysz.
– Razem tworzymy politykę senioralną! – deklarował. Omówił on dotychczasowe rozwiązania podjęte przez rząd, które mają na celu
poprawę sytuacji osób starszych.
Przedstawił także nowe propozycje, skierowane zarówno do rządu jak i do samorządów i organizacji pozarządowych, które mają
wyjść naprzeciw potrzebom seniorów. Zapowiedział, miedzy innymi, powstanie w najbliższym czasie, centrów aktywności seniorów.
O trudnych problemach senioralnych mówili także pozostali uczestnicy debaty – eksperci, politycy,
naukowcy i liderzy UTW oraz NGO.
Dzień zakończył się uroczystym koncertem zespołu „Sądeczanie” w Miejskim Ośrodku Kultury,
w którym goście byli podejmowani owocami i sokami Sądeckiej Grupy Producentów Owoców i Warzyw
„Owoc Łącki”.
HALINA STARZYK
BARBARA GIEROŃ

REKLAMA

Baterie
do aparatów
słuchowych

0,75 zł
za sztukę

Fotograﬁa przedstawia cały listek baterii. Listek
baterii składa się z sześciu elementów. Cena
całego listka to 4,50 zł. Ogłoszenie nie ma
charakteru oferty w znaczeniu handlowym.
Proszępytać o szczegóły w gabinetach Amplifon.

Bezpłatne
badania
słuchu
Nowy Sącz
ul. Grodzka 5
tel. 18 531 00 30
pn.-pt. 8.00 - 16.00

800 88 88 99

– Spraw seniorów nie można omijać.
To pierwsze ze słów, które padły z Pana
ust podczas Forum III Wieku...
– Bo to ogromna rzesza polskich
obywateli. Mamy starzejącą się Europę i starzejącą się Polskę. Z jednej strony to wielkie osiągnięcie,
bo żyjemy dłużej. Zmiany demograficzne, niska dzietność, to drugi
powód, ale dłuższe życie jest największym społecznym osiągnięciem 25 lat wolności, której jubileusz obchodzimy w tym roku. W tej
polityce państwa nie można ominąć osób starszych. Trzeba bardzo
precyzyjnie realizować skierowaną
do nich politykę. Są to świadczenia typu emerytura i renta. Cieszę
się z decyzji, które podejmujemy, żeby była szansa na ich wyższą waloryzację niżby to wynikało
z obowiązujących przepisów prawa. Z drugiej strony ważna jest też
ich aktywność zawodowa, społeczna, integracja, rehabilitacja, opieka, geriatria itd. Musi to być spięte
w jedną całość, dlatego w Ministerstwie Pracy powstał departament polityki senioralnej, powstał rządowy program wspierania
aktywności społecznej osób starszych. Na lata 2014–2020 zabezpieczonych jest około 280 mln na ten
cel. Chcemy do tego dodać jeszcze
pomysł tworzenia centrum Senior
Wigor, czyli centrum aktywności
seniora. Będzie to dzienne centrum dla seniorów. Takie, aby mogli oni wyjść z domu, porozmawiać
z drugim człowiekiem, czasem wysłuchać wykładu, ale móc też poczytać dobrą książkę czy gazetę.
To pomysł „orlika”, myślę nie tylko w wymiarze sportowym, ale też
społecznym, kulturalnym i edukacyjnym dla osoby starszej, która potrzebuje kontaktu z drugim
człowiekiem.
– Jaki pomysł ma Pan na to, aby grupa ludzi 50+ była bardziej zauważalna
w oczach młodych? Jak na razie mam

FOT. ANTONI ŁOPUCH

FOT. ANTONI ŁOPUCH

R OZM O WA z WŁADYSŁAWEM KOSINIAKIEM–KAMYSZEM,
ministrem pracy i polityki społecznej

Minister Władysław Kosiniak–Kamysz
wrażenie, że problemami seniorów
zajmują się tylko seniorzy...
– Mam nadzieję, że posłuży
temu mój przykład. Mam 33 lata
i uwielbiam tę część mojej pracy.
Zajmowanie się seniorami to niezwykle ważny dla mnie obszar,
do którego mam ogromny szacunek i sentyment. Nie będzie polityki senioralnej bez solidarności
międzypokoleniowej. Są młodzi
ludzie, którzy zapisują się do stowarzyszeń jako wolontariusze.
Naszym dziadkom, naszym rodzicom, temu pokoleniu, które nas
wychowywało, należy się szacunek. Chodzi też o to, aby godność
osoby starszej miała swój autentyczny wymiar.
– Czy Polska dojrzała do tego, aby
w naszym kraju powstało ministerstwo, które będzie się zajmowało
stricte sprawami seniorów?

– Nie tak dawno nie było tu nawet jednej komórki jak departament. Teraz jest i cieszę się,
że jest on u mnie w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.
Będziemy to rozwijać, bo staramy się łączyć różne dziedziny
administracji państwowej, zarówno tej rządowej jak i samorządowej. Musi to być działanie
horyzontalne.
– Nowy Sącz, to bardzo specyficzne miejsce, jeśli chodzi o seniorów.
Sądecki Uniwersytet trzeciego Wieku zaczynał od grupy kilkudziesięciu członków, dziś to ponad 400
osób.
– To wspaniała sprawa. Znam
wiele z tych osób, przede wszystkim panią prezes Wiesławę Borczyk, która znana jest już w całej Polsce. Jest ona jedną z autorek
tego, że wprowadziliśmy program
wspierania aktywności społecznej, że polityka senioralna w ogóle powstała. Do dziś pamiętam, jak
na początku mojego urzędowania
w grudniu 2011 roku panie Wiesława Borczyk i Krystyna Lewkowicz przyszły i powiedziały: „Jest
taki ważny obszar, seniorzy, Uniwersytet Trzeciego Wieku. Mamy
pewne pomysły, coś byśmy zrobili”. I tak ruszyliśmy. Teraz krok
po kroku stawiamy sobie nowe
cele i, co ważne, wspólnie z seniorami je realizujemy.
– Mam rozumieć, że Nowy Sącz jest
wzorem do naśladowania, jeśli chodzi o politykę senioralną?
– Jak usłyszałem, w Nowym
Sączu wprowadzono kartę seniora, jest rada do spraw seniorów,
prężnie działający uniwersytet,
jest miasto przyjazne seniorom...
można powiedzieć – tak, jest
to wzór do naśladowania. Niech
wszystkie gminy w Małopolsce
i w całej Polsce biorą przykład
z takich miast jak Nowy Sącz.
Rozmawiała MARTA TYKA
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FORUM III WIEKU
DZIEŃ 1.

Gminne rady
seniorów

Po

uroczystym rozpoczęciu Forum III Wieku jego uczestnikom
zaprezentowane zostały jakościowe
wyniki badań dotyczących funkcjonowania rad seniorów w Polsce.
Prezentacji dokonała Maria Klaman, która jest koordynatorką projektu „ZOOM na rady seniorów”
realizowanego przez Towarzystwo
Inicjatyw Twórczych „ę” oraz Pracownię Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” z Warszawy.
Celem badań, które prowadzono od maja 2014 r., było zebranie
i uporządkowanie wiedzy na temat
rad seniorów powołanych do końca 2013 roku. Przedmiotem badania była także wiedza mieszkańców
na temat rad seniorów.
Pierwsze rady seniorów zaczęły
działać w 2007 roku. Do końca 2013
roku było ich tylko 50. Wynikało
to przede wszystkim z tego, że nie
było jeszcze regulacji prawnych w tym
zakresie, a rady najczęściej powoływane były przez organ wykonawczy
samorządu gminnego – prezydenta
miasta, burmistrza lub wójta. Po wejściu w życie w grudniu 2013 r. zmian
w ustawie o samorządzie gminnym,
rady seniorów mogą być powoływane
przez rady gmin. Na mocy tych przepisów powstało dotąd ok. 20 gminnych (miejskich) rad seniorów.
Badania wykazały jednak,
że starsi mieszkańcy miast i gmin,
gdzie rady już działają, w małym
stopniu mają świadomość ich istnienia, a często kojarzą je z organizacjami pozarządowymi lub
urzędami.
„ZOOM na rady seniorów” ma
m.in. zaowocować publikacją – poradnikiem dotyczącym rad seniorów, pokazującym jak je powoływać i jakie dawać im narzędzia, aby
były skuteczne w działaniu.
MARIA BARAN

DZIEŃ 2.

Seniorzy
Europy
w Krynicy
– Zdroju

S

eniorzy z Polski, Ukrainy,
Litwy, Białorusi, Austrii
4 września wzięli udział
w panelach Forum III Wieku w ramach XXIV Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju.
Gośćmi specjalnymi Forum III
Wieku w Krynicy Zdroju byli: minister Władysław Kosiniak–Kamysz
oraz Jozef Burian – słowacki minister
pracy, prac społecznych i rodziny.
Seniorzy mieli okazję uczestniczyć
w debatach panelistów zaproszonych

z wielu krajów Unii Europejskiej, Europy Środkowej oraz USA. Prezentacje i dyskusje dotyczyły ważnych
i bardzo trudnych tematów takich
jak: rola seniorów w procesach demokratyzacji na przestrzeni 25 lat
wolności, ekonomia przyjazna seniorom, srebrna gospodarka.
Podkreślano znaczenie aktywności seniorów w kształtowaniu polityki senioralnej w Polsce oraz w innych
krajach. Zwracano uwagę na patologie starzenia się, potrzebę rozwoju nowych form usług i nowych
produktów, szczególnie dla osób wymagających opieki oraz rozwój wolontariatu wśród seniorów dla osób
potrzebujących pomocy i opieki.
Akcentowano potrzebę wzmocnienia pozycji sektora III w powiązaniu
z sektorem publicznym i gospodarczym. Wielu panalistów podkreślało znaczenie oraz potrzebę edukacji seniorów w różnych kierunkach,
a w szczególności poznawania nowych technologii. Z wielkim zainteresowaniem zostały przyjęte wystąpienia przedstawicieli organizacji
pozarządowych z Lwowa oraz Stryja.
KRYTYNA SŁABY

Srebrna
gospodarka
u nas
i zagranicą

W

czwartek w Krynicy–
Zdroju odbył się panel
na temat „Ekonomia

przyjazna seniorom. Srebrna gospodarka”. Dał on możliwość porównania sytuacji osób starszych
w różnych krajach.
Gościem specjalnym był Władysław Kosiniak–Kamysz, minister
pracy i polityki społecznej. Mówił
on o dużym potencjale Uniwersytetów Trzeciego Wieku i programie ASOS, który jest pierwszym
ogólnopolskim programem przygotowanym na taką skalę. Minister
zaznaczał, że założenia polityki senioralnej do roku 2020 przewidują umocnienie pozycji osób starszych na rynku pracy. Ważne jest
zauważenie ich jako szybko rosnącej mobilnej i wymagającej grupy
konsumentów.
Józef Burian minister pracy,
spraw społecznych i rodziny na Słowacji przedstawił, że w 1999 r.
w jego kraju przyjęto rezolucję.
Głosi ona, że ludzie starzy mają
mieć udział w tworzeniu prawa
przyjaznego seniorom. Kluczowym
punktem tej rezolucji jest przeciwdziałanie wykluczeniu, bezpieczeństwo socjalne m.in. godziwa
emerytura, ochrona przed maltretowaniem, udział w życiu społecznym i kulturalnym, równe traktowanie. Zabezpieczanie tych potrzeb
stwarza nowe możliwości inwestycyjne na Słowacji.
W Szwecji, jak mówiła Christina Rogestam – prezes Związku
Szwedzkich Emerytów, ludzie starzy stanowią 20% społeczeństwa.
Wiele organizacji społecznych zajmuje się problematyką osób starszych. Realizowana jest tam akcja
„Wprowadzenie emerytów w dziedzinę cyfrową”, która znacznie

ułatwia seniorom kontakty ze światem i bliskimi. Porażką państwa jest
natomiast niewielka liczba seniorów na listach wyborczych.
Z kolei w Hiszpanii, jak informowała Maria Dolores–Nunez – dyrektor programu Srebrna Gospodarka
Agencji Innowacji i Przedsiębiorczości przy Rządzie Katalonii, odpowiednio realizowany program
pomaga stwierdzić, jakie są potrzeby ludzi starych i właściwie je adresować. Organizowane są świetlice,
domy pobytu dziennego, stosowane są nowe technologie, urządzenia automatyzujące, które ułatwiają życie w domu. Naucza się
jak korzystać z Internetu, telefonu
komórkowego a także przekazywana jest wiedza, jakich kosmetyków należy używać w danym wieku i przypadłościach.
Oleh Shmilyk – przewodniczący Regional Development Agency
na Ukrainie, stwierdził natomiast,
że ani rząd ani parlament Ukrainy
nie stworzyły warunków godnego
życia dla ludzi starszych. Liczy jednak, że dzięki współpracy z SUTW,
uda im się coś w tej sprawie zmienić na lepsze.

Jak wynikało z wystąpień panelistów w krajach bogatych seniorzy mają się lepiej, mają wyższe emerytury pozwalające żyć
na odpowiednim poziomie. Rządy
w tych krajach wcześniej zadbały o godne życie starzejącego się
społeczeństwa.
KRYSTYNA NOSAL
MAREK WINIARSKI

DZIEŃ 3.

Potencjał osób
starszych

S

esja plenarna w trzecim
dniu Forum rozpoczęła się
od wręczenia gratulacyjnego grawertonu Ewelinie Hrycaj–Małanicz – rektor Polskiego
Uniwersytetu III Wieku we Lwowie. Uniwersytet obchodzi dwudziestolecie istnienia i nagroda jest
wyróżnieniem dla całego środowiska za walkę o polską tożsamość
w tym mieście.

REKLAMA

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje
uroginekologiczne dla kobiet
z problemami nietrzymania moczu
które odbędą się 27.09.2014 r. w Szpitalu Medikor,
w Nowym Sączu - ul Długosza 45.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr: 18 4437252
lub osobiście w rejestracji szpitala. Liczba miejsc ograniczona!
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FORUM III WIEKU
Centrów Seniora Wigor, powoływania miejskich i gminnych Rad
Seniorów, udzielenia poparcia
UTW w Olsztynie w pracy nad
wspieraniem polonijnych Uniwersytetów i Stowarzyszeń za granicą wschodnią. Apel wystosowano
do międzyparlamentarnej grupy
ds. seniorów o stworzenie warunków do edukacji, telemedycyny i teleopieki. Odniesiono się
także do ukraińskiej wojny, wyrażając poparcie dla prześladowanego narodu. Do uniwersytetów
ze Stryja, Zaporoża i Lwowa skierowano propozycję współudziału
w pomocy organizowanej na rzecz
poszkodowanych obywateli przez
nasze organizacje.
RÓŻA KULASIK
IRENA CEPIELIK

PODSUMOWANIE

ZDJĘCIA ANTONI ŁOPUCH

Do zobaczenia
za rok

Dyrektor zarządzający AGE Platform Europe, Maciej Kucharczyk
i doktor Jolanta Perek–Białas, wiceprzewodnicząca Rady Polityki
Senioralnej przedstawili zaangażowanie organizacji seniorskich (AGE
Platform Europe) w poprawę jakości życia seniorów. Mają one na celu
zwrócenie uwagi na godność osoby starszej w dostępie do usług
medycznych i opiece długoterminowej oraz stworzenie Europejskiej Karty Opieki. Istotnym jest
też zapewnienie realizacji podstawowych potrzeb osób w każdym
wieku i adekwatnych środków tak,
by ich życie było godne. Polska ma
tu jeszcze wiele do zrobienia.
Tematem pierwszego panelu dyskusyjnego, którego

moderatorem był redaktor Wojciech Molendowicz, było „Aktywne starzenie się społeczeństwa. Jak
wykorzystać potencjał osób starszych?”. Paneliści: poseł Elżbieta
Achinger, dr hab. Piotr Szukalski, Andrzej Martynuska – dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Rafał Barański
z krakowskiego ROPS omawiali działania, jakie są podejmowane na rzecz seniorów na szczeblu
krajowym i samorządowym. Osoby starsze o dużym doświadczeniu życiowym mogą je przekazywać młodemu pokoleniu, a także
wskazywać, jak małym kosztem
poprawić swój komfort życia.
Ważna w realizacji tego zadania
jest rola Rad Seniora.

Stefan Mac Gill ze Światowego
Związku Esperanta w Rotterdamie przedstawił zalety nauki esperanto w późnym wieku i zachęcał
do podjęcia tego wyzwania. Z kolei Alina Respondek, przedstawicielka Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, omówiła zakończoną
działalność programu Grundtvig
i wymagania, jakie stawia nowy
program Erasmus+, w ramach którego będą dofinansowane projekty
dla osób starszych.
Goście i uczestnicy Forum mieli
też możliwość poznania kuchni regionalnej, której dania były serwowane na rynku Miasteczka. Zostali również obdarowani czerwonymi
koralami – symbolem Małopolski.
HALINA STARZYK
BARBARA GIEROŃ

REKLAMA

Dobre
praktyki

D

rugą część sesji plenarnej
w piątkowe popołudnie
wypełniły: panel dyskusyjny „Dobre praktyki w kształtowaniu polityki senioralnej w Małopolsce” oraz warsztaty „Akademia
Liderów Małopolskich UTW”.
Panelistami byli: starosta nowosądecki Jan Golonka, wiceprezydent Nowego Sącza Bożena Jawor, burmistrz Rabki Zdroju Ewa
Przybyło, pracownik naukowy AWF
w Krakowie i PWSZ w Nowym Sączu Anna Mika oraz Łukasz Salwarowski, prezes Stowarzyszenia
Manko z Krakowa.

W wymiarze regionalnym daje
się zauważyć ogromne różnice
w profitach, jakie mają seniorzy
w poszczególnych samorządach.
Sądeczanie z zazdrością słuchali
wypowiedzi Ewy Przybyło, której
samorząd udostępnił seniorom lokal z opłaconą obsługą administracyjną i zdobywa dla nich pieniądze
na imprezy typu Senioriada Zimowa, nie wspominając o wielu bezpłatnych usługach.
Stowarzyszenie Manko, które
wydaje gazetę „Głos Seniora”, pozyskało 120 firm do współpracy,
dzięki czemu oferuje swoją Małopolską Kartę Seniora. Gwarantuje ona atrakcyjne zniżki na różne
usługi już 2,5 tys. osób w wieku 55+ .
Wiceprezydent Bożena Jawor
poinformowała o powołaniu Rady
Seniorów i o sądeckiej karcie seniora. Starosta Jan Golonka mówił
o współpracy z prezes SUTW Wiesławą Borczyk, dzięki której sprawą seniorów zajęło się państwo.
Dobre wrażenie zrobiły informacje Anny Miki o przeprowadzonych
na grupie słuchaczy SUTW badaniach naukowych nad ryzykiem
upadku u osób powyżej sześćdziesiątego roku życia. Zakończą się
one indywidualnymi programami troski o zdrowie dla każdego
badanego.
Zanim Daniel Jachimowicz rozpoczął warsztaty Akademii Liderów Małopolskich UTW, Krystyna
Rawska i Roman Biskupski zaprezentowali projekty, przyjętych
przez obradujące Forum III Wieku, stanowisk i apelu. Stanowiska
dotyczą poparcia dla inicjatywy

To

było VI Forum III
Wieku organizowane przez Federację Stowarzyszeń Uniwersytetów
Trzeciego Wieku, Stowarzyszenie
Sądecki UTW i Fundację Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego. W czasie jego trwania
uczestnicy wysłuchali kilku debat, w których paneliści, zajmujący się na co dzień szeroko pojętą
polityką senioralną, pochylali się
nad problemami osób starszych
i poszukiwali jak najlepszych ich
rozwiązań – także w swoim, nieco odległym, interesie.
Pomimo bardzo bogatego programu, uczestnicy – blisko 200
osób, które przyjechały z całej Polski, a nawet z zagranicy, znaleźli
czas na nieformalne kontakty. Można było podzielić się swoimi doświadczeniami z działalności w organizacjach seniorskich i wskazać,
co jeszcze wymaga poprawy. Pobyt w Krynicy pozwolił poczuć atmosferę wielkiego międzynarodowego wydarzenia, jakim jest Forum
Ekonomiczne.
Te kilka dni to także „posmakowanie” Nowego Sącza i Sądecczyzny. Gospodarze miasta i powiatu postarali się, by uczestnicy
wywieźli jak najlepsze wrażenia.
Przyczyniły się do tego: entuzjastycznie przyjęty, występ zespołu
„Sądeczanie”, regionalna kuchnia
serwowana w Miasteczku Galicyjskim przez Koła Gospodyń, sądeckie owoce i soki, których smakiem
można się było delektować w kuluarach obrad. Czerwone korale,
którymi zostali obdarowani goście
i uczestnicy Forum, będą kojarzyć
się z Małopolską i zawsze gościnną ziemią sądecką.
Wszyscy zdają sobie sprawę,
że problemy seniorów jeszcze długo będą przedmiotem wielu dyskusji, dlatego wyjeżdżając mówiono:
do widzenia za rok!
MARIA HALINA STARZYK
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Warsztaty
dla liderów
z Ukrainy

D

la liderów organizacji pozarządowych z Ukrainy,
którzy byli gośćmi Forum
III Wieku, 2 września zorganizowano warsztaty obywatelskie.
Celem spotkania było zapoznanie słuchaczy z polskimi rozwiązaniami dotyczącymi działalności
tego typu organizacji. 9 uczestników z Lwowa, Stryja i Zaporoża
wzięło udział w zajęciach prowadzonych przez Wojciecha Nalepę z Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW. Prelegent, przy
czynnym udziale słuchaczy, omówił zagadnienia dotyczące form
aktywności obywateli w przestrzeni publicznej. Szczególną uwagę
poświęcił na wyjaśnienie idei powstawania organizacji pozarządowych, trybu ich zakładania, sposobów wsparcia i samą działalność
instytucji pożytku publicznego.
Porównywano także działalność
omawianych organizacji w Polsce
i na Ukrainie. Później w Powiatowym Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej
dyrektor Anna Brach przedstawiła główne cele, adresatów i formy
działania tej instytucji. W zajęciach brali także udział słuchacze
SUTW – uczestnicy warsztatów
dziennikarskich.
HALINA STARZYK
BARBARA GIEROŃ

Prawa
obywatelskie

W

środę 3 września goście z Ukrainy spotkali
się z Barbarą Imiołczyk
z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Koordynatorem ds. Komisji Ekspertów i Rad Społecznych
oraz prezes Federacji UTW Wiesławą Borczyk i dziennikarzami obywatelskimi SUTW.
W trakcie spotkania goście
przedstawiali siebie, organizacje,
które reprezentują i interesujące ich
problemy. Barbara Imiołczyk omówiła działania Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce, publikacje tego
organu dotyczące bardzo szerokich
problemów społecznych, w tym
spraw dotyczących osób starszych.
Dużo rozmawiano na temat
funkcjonowania samorządu terytorialnego w naszym kraju oraz oczekiwań obywateli Ukrainy w tym
zakresie właśnie u nich. Goście interesowali się także działaniami
w zakresie rozwoju regionalnego.
Efektem spotkania i dyskusji jest
propozycja powołania zespołu trójstronnego do spraw współpracy,
opracowania publikacji dla organizacji społecznych i obywatelskich
na Ukrainie w języku ukraińskim.
MARIA BARAN

W sądeckim
Ratuszu

2

września w Sądeckim Rauszu delegacje seniorów i samorządowców z Ukrainy
i Litwy przybyłe na Forum III Wieku
gościł przewodniczący Rady Miasta Jerzy Wituszyński oraz członkowie Rady Józef Wiktor i Stefan
Chomoncik.
Zebranych w reprezentacyjnej
sali Rausza im. St. Małachowskiego w imieniu organizatorów, czyli
Sądeckiego UTW, powitał Wojciech
Nalepa. Jerzy Wituszyński podkreślił, jak ważne jest uczestnictwo
delegacji ukraińskiej w kontekście
wydarzeń na wschodzie Ukrainy.
Po wysłuchaniu relacji o działaniach samorządu, goście pytali m.in.
o wielkość dotacji rządowych, wielkość nakładów na oświatę, pomoc
dla organizacji pozarządowych.
Petro Makovskiyi ze Stryja podziękował za wsparcie dla Ukrainy, za to, że Polska jest ambasadorem sprawy ukraińskiej w Europie
i świecie.
Z ramienia SUTW grupą uczestników Forum III Wieku z zagranicy
opiekowali się Karina Jachimowicz
i Bartłomiej Migacz.
ELŻBIETA PACHOŃ

Uczą się języka
polskiego

P

omimo trudnej sytuacji
społeczno politycznej, jaka
panuje na Wschodzie, seniorki–Polki tam mieszkające pielęgnują swój patriotyzm i nie ukrywają swojego pochodzenia.
– Przyjeżdżamy tutaj i karmimy się klimatem życzliwości, polskości – mówią Barbara Fustoszenko – rektor Uniwersytetu Trzeciego
Wieku w Grodnie i Halina Dosta
– prezes Rady Słuchaczy.
Delegatki z Grodna na Forum III
Wieku w Nowym Sączu przyjeżdżają od 4 lat.
– Bardzo lubię tu przyjeżdżać
i aktywnie uczestniczyć w panelach czerpiąc głęboką, popartą praktyczną działalnością wiedzę o kształtowaniu się polityki

senioralnej i o roli UTW w jej tworzeniu – mówi Barbara Fustoszenko.
UTW w Grodnie działający przy
Zjednoczeniu Społecznym Polska
Macierz Szkolna na Białorusi liczy 133 słuchaczy. Jest to uniwersytet, który łączy społeczność polską Grodna.
Edukacja seniorów trwa 9 miesięcy. Obowiązkowe są kierunki:
medyczny i profilaktyki zdrowia,
historia Polski, kultura, literatura
i językoznawstwo polskie.
– Słuchacze wcześniej byli pozbawieni możliwości nauczania języka polskiego. Rozumieją
po polsku, ale nie umieją pisać.
Współpracujemy w tym zakresie
z katedrą Filologii Polskiej na Uniwersytecie Grodzieńskim. Mamy
też lektorat języka angielskiego
– mówią przedstawicielki uczelni.
Zajęcia odbywają sie dwa razy
w tygodniu, a od 16 lat raz w miesiącu w niedziele jest msza św. połączona z wykładem w kościele.
– Uczestniczymy aktywnie w działalności polskich UTW
biorąc udział w konferencjach,
kongresach, debatach w Sejmie
w Warszawie, Słupsku, Gdańsku.
Raz w roku bierzemy udział w organizowanych przez UTW z Olsztyna Spotkaniach Integracyjnych
Polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku zza Wschodniej Granicy. W ubiegłym roku podpisane
zostało porozumienie z Federacją
UTW – dodają.
HALINA HEJMEJ
REKLAMA

Pielęgnują
polskość we
Lwowie

Na

Forum III Wieku przyjechała prezes Polskiego Uniwersytetu III Wieku we
Lwowie Ewelina Hrycaj–Małanicz i Marian Frużyński – członek zarządu. To było wzruszające spotkanie.

E we l i n a
Hyc a j – M a ł a n i c z
przedstawiła działalność i problemy polskiego uniwersytetu za wschodnią granicą. Uniwersytet ten powstał w 1994 r.
jako pierwszy uniwersytet tego
typu na Ukrainie. Przez długi czas
funkcjonował jako jedyny polski
(teraz jest we Lwowie także polski uniwersytet katolicki). Za cel
stawia sobie głównie integrację
Polaków zamieszkałych we Lwowie, zachowanie polskiej tożsamości, mowy ojczystej, kultury
i obyczaju, a także szeroko pojętą
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edukację, poprawę aktywności fizycznej i psychicznej.
W zajęciach uczestniczy około 200 słuchaczy. Są to, podobnie
jak w Polsce, w większości kobiety
w wieku od 45 do nawet 93 lat. Zajęcia odbywają się 2–3 razy w miesiącu. Poprzednio często wykładowcami byli prelegenci z Polski,
a ostatnio przeważnie pracownicy miejscowych uczelni i członkowie UTW.
Na uniwersytecie działa sekcja
poetycko–literacka, która brała
udział w wydaniu antologii poezji
polskiej. Jest też sekcja malarska,
która na wystawach zbiorowych
i indywidualnych prezentuje swoją twórczość. Chór „Lutnia”, który powstał przy uniwersytecie, ma
w swoim repertuarze wiele polskich pieśni patriotycznych, religijnych i lwowskich. Ich wykonaniem wzbogaca oprawę różnych
uroczystości, spotkań wigilijnych
i inaugurację zajęć UTW. Jednym
z zadań uniwersytetu jest kontakt i współpraca z innymi polskimi uniwersytetami poza granicami, między innymi na Litwie
i Białorusi. Lwowski UTW współdziała z takimi organizacjami jak:
Towarzystwo Kultury Polskiej
Ziemi Lwowskiej, Stowarzyszenie Lekarzy Polskich we Lwowie,

Towarzystwo Opieki nad Grobami Wojskowymi a także z polskimi szkołami.
Szczególnie ważna jest współpraca, co mocno podkreślała prezes,
z polskim konsulatem. Ministerstwo
Spraw Zagranicznych poprzez konsulaty wspiera polskie organizacje poza granicami kraju. Przychylność polskiego konsula we Lwowie
pozwala na sfinansowanie niektórych działań. Słuchacze w związku
z ich trudną sytuacją materialną nie
wnoszą bowiem żadnych opłat. Uniwersytet wspierają też indywidualnie osoby, te o nieco wyższym statusie materialnym.
Członkowie Uniwersytetu, pielęgnując swoją polskość, biorą liczny udział w takich patriotycznych
wydarzeniach we Lwowie jak Święto 3 Maja czy Dzień Niepodległości. Zapalają „światełko pamięci” na Cmentarzu Łyczakowskim
i „Górce” upamiętniającej powstańców styczniowych. Odwiedzają i dbają o miejsca pamięci Hutę
Pieniacką czy Zadwórze.
Trzeba docenić oddanie polskiej
sprawie tego coraz mniej licznego
i starzejącego się środowiska. Lwowiacy ci przy narodowych wartościach trwają poza granicami
Polski od 70 lat. Mocno zabrzmiał
głos członka olsztyńskiego UTW

z apelem o pomoc dla wszystkich tego typu organizacji za naszą
wschodnią granicą.
MARIA HALINA STARZYK
BARBARA GIEROŃ

Język polski
w Zaporożu?

M

iasto Zaporoże leży
daleko od granic Polski w południowo–
wschodniej części Ukrainy za
porohami Dniepru. Kojarzy się z tylekroć czytaną „Trylogią”, więc
rozbudziło ciekawość – skąd Towarzystwo Języka i Kultury Polskiej
w tym mieście?
Okazało się, że panie Jelena,
Nadia i Walentyna, które przyjechały na Forum III Wieku, najchętniej mówią po rosyjsku, a języka polskiego nie znają. Nie było
to jednak przeszkodą w naszych
kontaktach.
Skąd więc to Towarzystwo? Zaczęło się wszystko od pewnego studenta z Krakowa, który prowadził
zajęcia na zaporoskim uniwersytecie i rozbudził w ukraińskich studentach ciekawość poznania Polski. Wyjeżdżali więc na wycieczki

poznając Kraków i inne interesujące
miejsca naszego kraju. Córka Jeleny
doktoryzuje się w Lublinie, a w Zaporożu kontynuuje to, co rozpoczął
krakowski student. Wraz z dwoma
koleżankami założyła Stowarzyszenie, w ramach którego przybliżają swoim kolegom polską kulturę,
zwiedzają także Polskę. Niedawno
gościły w Zespole Szkół Społecznych „Splot” w Nowym Sączu.
Matki założycielek Towarzystwa,
jako osoby energiczne, pełne zapału do pracy społecznej, prowadzą
obsługę tej działalności, odbierają telefony, piszą maile. Bazę stanowią własne mieszkania. Teraz
miały możliwość po raz pierwszy
wyjechać poza wschodnią granicę
i zetknąć się z tym, co tak zafascynowało młode pokolenie.
Mieszkanki z Zaporoża zwróciły uwagę na urokliwą, ich zdaniem, architekturę Nowego Sącza,
na ukwiecone planty, na uśmiechniętych, serdecznych ludzi. Zachwyciło je położenie miasta.
My natomiast myślimy, że najcenniejszym jest to, że zarówno
wśród młodych jak i starszych ludzi, w miejscach odległych od Polski, istnieje potrzeba kontaktu
z kulturą innego kraju. Trzeba
czynić więc jak najwięcej, by była
to także kultura polska. Wszechstronna wiedza, znajomość historii naszego kraju, wzajemne
kontakty zbliżają ludzi. Zbliżają,
a nie dzielą.
MARIA HALINA STARZYK
BARBARA GIEROŃ

Podpatruje
dobre wzorce

Z

Kiejdan, miasta położonego w centrum Litwy
na Żmudzi, przyjechała po raz drugi do Nowego Sącza
Irena Duchowska, prezes Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
na Laudzie.

Tamtejszy uniwersytet skupia
około 100 osób. Ma podpisaną umowę z Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń Uniwersytetów III Wieku w Nowym Sączu. Utrzymuje
liczne kontakty z UTW na Litwie,
w Polsce, Łotwie i Czechach. Bardzo
ważne są kontakty z polskimi uniwersytetami w Olsztynie, Suwałkach, Warszawie, Nowym Sączu.
– Przyjeżdżam do Nowego Sącza, aby zdobywać doświadczenie i uczyć się. Podpatruję dobre
wzorce, które możemy wykorzystać u siebie – mówi Irena Duchowska. – Chętnie wyjeżdżamy
tam, gdzie spotykamy ,,bratnie dusze” i ludzi życzliwych dla Kresów
Wschodnich – dodaje.
Irena Duchowska ceni sobie
możliwość nawiązywania kontaktów i poznawania nowych osób.
Uczy się wszystkiego co polskie
i cieszy się, że może poznawać kraj,
który kiedyś znała tylko z książek. Bardzo lubi przyjeżdżać do Nowego Sącza. – Mam możliwość
podziwiania tych pięknych górskich krajobrazów. Na Litwie najwyższa ,,góra” wznosi się na wys.
294 m n.p.m.. – mówi. Każdy pobyt w Polsce wykorzystuje też,
aby w pełni uczestniczyć we mszy
świętej.
Irena Duchowska ma 59 lat. Pochodzi z Wileńszczyzny, jest absolwentką Wileńskiego Instytutu
Pedagogicznego, emerytowaną nauczycielką – metodykiem fizyki. Ma
wrażliwe i otwarte serce na sprawy
polskie. Założyła i została prezesem
Związku Polaków Litwy na Laudzie
(od 2000 r. – Stowarzyszenia Polaków Kiejdan). Od 2010 r. jest prezesem Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na Laudzie. Redaguje
i wydaje gazetkę „Głos z Laudy”,
organizuje Festyny Kultury Polskiej „Znad Issy“. Założyła Szkółki Języka Polskiego w rejonie kiejdańskim. Kieruje polskim zespołem
pieśni „Issa", dla którego pisze piosenki. W 2003 r. znalazła się na liście dziesięciu najpopularniejszych
Polaków na Litwie.
Od młodości z pasją pisze wiersze, które ukazywały się w kraju
i zagranicą. W wierszach widoczne
są wpływy zarówno jej rodzinnej
Wileńszczyzny jak i obecnej „małej ojczyzny"– regionu sienkiewiczowskiej Laudy. Porusza trudne
problemy Polaków mieszkających
na terenach Kowieńszczyzny. Ubolewa nad zanikiem polskich tradycji i języka w tym regionie. Dzięki
współpracy z Świętokrzyskim Towarzystwem Regionalnym, którego obecnie jest członkiem honorowym, zostały wydane trzy
jej tomiki poetyckie: „Znad Issy”,
„Głos z Laudy”, „Mój Testament”.
W Kiejdanach wydany został polsko–litewski tomik wierszy „Miraże” w tłumaczeniu syna, Kazimierza Duchowskiego. Jest członkiem
Polskiego Stowarzyszenia Autorów,
Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie
(APAJTE) z siedzibą w Paryżu. Irena Duchowska znajduje jeszcze czas
na uprawę i pielęgnację kwiatów
ogrodowych – to jej hobby.
KRYSTYNA SŁABY
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Age na rzecz
Studenci UTW
osób starszych to intelektualna elita
Do „Age” należą też polskie organizacje zrzeszone w „Forum 50+.
Seniorzy XXI wieku”. Celem działania „Age” jest wyrażanie i promowanie interesów ogromnej ok.
150 mln rzeszy mieszkańców Europy w wieku powyżej 50. roku
życia. Działania organizacji skupiają się na tym, żeby potrzeby ludzi były słyszalne przez władze Unii
Europejskiej, szczególnie w zakresie praw osób starszych. Chodzi
o uznanie, że osoby starsze mają
prawo korzystać z wszelkich regulacji na równych zasadach z innymi osobami oraz w pełni uczestniczyć w życiu społecznym.
Ważnymi osiągnięciami tej organizacji jest kampania na rzecz
powołania europejskiego porozumienia w sprawie zmian demograficznych oraz porozumienie
na rzecz tworzenia środowisk przyjaznych seniorom na szczeblach lokalnych, regionalnych, krajowych.

„Age” miał swój udział w ustanowieniu i obchodach roku
2012 jako „Roku Aktywnego Starzenia się i Solidarności
Międzypokoleniowej”.
Prowadzone przez „Age” badania i projekty dotyczą m.in. dyskryminacji ze względu na wiek, aktywności seniorów, adekwatności
świadczeń w zestawieniu do potrzeb związanych z wiekiem. Także dostępności do usług opiekuńczych i zdrowotnych, godności
osoby starszej, testowania nowinek technologicznych pod kątem
ich przydatności dla seniorów.
Istotą działania jest przekazywanie wyników tym, którzy tworzą prawo i podejmują decyzje, aby
uwzględniać potrzeby i oczekiwania osób starszych na etapie tworzenia prawa, co potem owocuje
w tworzeniu rzeczywistych warunków życia.
Age – Platforma Europe ma poprawiać i wzmacniać współpracę
między organizacjami seniorskimi
z różnych krajów Europy, a także
dążyć do wyrównywania warunków
i szans efektywnego ich działania.
MARIA BARAN

Senior do końca
u siebie
Nie da się ukryć – polskie społeczeństwo się starzeje. Potrzebne są korzystne rozwiązania, które
zapewnią seniorom i ich rodzinom
wsparcie.
W debacie na temat polityki senioralnej na Forum III Wieku wziął
udział podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Igor Radziewicz–Winnicki. W swoim wystąpieniu poruszył problemy związane
ze zdrowiem seniorów. Stwierdził,
że nie należy tworzyć swoistych
„gett geriatrycznych”– kierować
starszych obywateli wymagających
opieki na szpitalne oddziały geriatryczne czy do domów opieki
społecznej. Powinno się natomiast
zrobić wszystko, by starsi ludzie
do końca swojego życia mogli pozostawać w swoich mieszkaniach
czy domach.
Niezbędne jest w tym celu
udzielanie odpowiedniego wsparcia, zarówno dla seniorów, jak
i ich bliskich, którzy z powodu
własnej aktywności zawodowej
czy osobistych problemów zdrowotnych nie są w stanie zapewnić
najbliższym opieki permanentnej. Program kompleksowej opieki powinien obejmować dostosowanie mieszkań do wymagań osób

o obniżonej sprawności fizycznej a często także umysłowej. Konieczne jest likwidowanie barier
architektonicznych w przestrzeni
publicznej i uczynienie z otoczenia
środowiska przyjaznego dla osób
niepełnosprawnych. Należy zainwestować w naukę zawodu opiekuna osoby starszej. Profesjonalista tej branży sprawowałby opiekę
nad osobą samotną, czy wspierał
bliskich chorego w obowiązkach
często ponad ich siły.
Minister zapowiedział zwiększenie liczby lekarzy – geriatrów, ale
przede wszystkim zwrócił uwagę
na profilaktykę, która pozwalałaby
do późnych lat zachowywać sprawność fizyczną i intelektualną. Narodowy Program Ochrony Zdrowia,
który ma na celu poprawę komfortu
życia i ochronę godności osób starszych powinien być realizowany
wspólnie przez Ministerstwo Zdrowia i samorządy, bo opieka zdrowotna i opieka społeczna nierozerwalnie się łączą.
My, seniorzy, powinniśmy naciskać na te instytucje, by jak najszybciej powstały korzystne dla
nas rozwiązania i mieć nadzieję,
że domy opieki nie będą potrzebne.
MARIA HALINA STARZYK
BARBARA GIEROŃ

ROZMOWA z KRYSTYNĄ
LEWKOWICZ, prezes
Fundacji Ogólnopolskie
Porozumienie Uniwersytety
Trzeciego Wieku
– Patrząc na liczbę seniorów, która wzięła udział w Forum III Wieku, widać,
że to osoby, które mimo wieku chcą i potrafią być aktywne, a w swoim życiu mają
jeszcze wiele spraw do załatwienia...
– Słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku należą do pewnego rodzaju elity intelektualnej, ale także
ludzi niezwykle aktywnych, kreatywnych, którzy mają nie tylko
wiele do zrobienia i wiele do zaoferowania społeczeństwu. Ta teza pojawiała się zresztą w licznych wystąpieniach panelistów. Krótko mówiąc
to osoby, które mogą jeszcze odegrać
bardzo znaczącą rolę we wszystkich
dziedzinach życia społecznego.
– Wielu osobom wdaje się, że dziadek i babcia powinni przede wszystkim
siedzieć w domu i pomagać w opiece nad wnukami. Staracie się łamać
te stereotypy.
– Łamiemy nie tylko te stereotypy, ale również te, jakoby osoby starsze były bezradne, wymagały opieki, bo są stare. Ten stereotyp u nas
nie działa. Stawiamy sobie bardzo
wysokie wymagania. Mamy wiele
pomysłów i przedsięwzięć do zrealizowania, chcemy tego dokonać
w szaleńczych terminach. Bardzo
daleko angażujemy się w kreowanie polityki senioralnej na poziomie
rządu. Nie są to hasła, za którymi nic
nie stoi. To zjawiska, które mają głęboką treść, wyraźną wymowę i społeczną konsekwencję.
– Czemu pewnie może też służyć
fakt, że dzisiejszy 60, 70–latek jest
w o wiele lepszej kondycji niż jeszcze
20 lat temu?
– To raz, że jest w lepszej kondycji.
Poza tym, co by się nie powiedziało o różnych kryzysach ekonomicznych, sytuacja ekonomiczna seniorów systematycznie się poprawia.
Oprócz tego, w tym trudnym rynku pracy, seniorzy są jedyną grupą,
która ma gwarantowane dochody,
czego niestety nie można powiedzieć o młodych. Młody dziś ma pracę, jutro jej nie ma. Stąd też bierze się
tak ogromny i chłonny rynek srebrnej gospodarki. Gdyby nie było tych
pieniędzy na rynku, nie byłoby popytu na różne towary. Tymczasem
proszę zauważyć, że srebrna gospodarka wkracza nawet w luksusowe dobra niekoniecznie zaspakajane w pierwszej kolejności. Chodzi
tu o dbanie o urodę, SPA, prywatne sanatoria, turystykę zagraniczną.
To coś zupełnie nowego, czego nie
było 20 lat temu.
– Jesteśmy więc na dobrej drodze jeśli chodzi o politykę senioralną, ale też
nie ukrywajmy wiele trzeba zmienić.
Co przede wszystkim? Służbę zdrowia?

FOT. MAREK WINIARSKI

„Age” (po polsku „Wiek”) jest organizacją powstałą w 2001 r. Skupia
obecnie 165 organizacji działających
na rzecz osób starszych w 26 krajach
europejskich.

Krystyna Lewkowicz
– Tych dziedzin jest na pewno
dużo. Nie ulegajmy jednak stereotypom, że cała służba zdrowia ma ulec
zmianie. Na pewno musi się zmienić
sposób wydatkowania i dystrybucji środków publicznych na służbę
zdrowia, tam faktycznie jest wiele
do zrobienia. Zmienić musi się też
poziom emocjonalny i zawodowy
całej kadry lekarskiej. Z jednej strony widzimy fantastycznych lekarzy,
którzy dokonują niemalże cudów.
Mówię tu o operacjach w łonie matki, o operacjach na otwartym sercu bez otwierania klatki piersiowej.
Z drugiej strony, co powiedział nawet Lech Wałęsa w panelu zdrowotnym, jak najdalej od lekarzy, byleby
nie trzeba było korzystać z ich pomocy. To bardzo smutna refleksja,
bo mamy wspaniałych lekarzy, ale
w momencie, gdy coś się nam stanie,
to widzimy, że w tej służbie zdrowia
jest jeszcze wiele do zrobienia. To inwestycje, które już dawno powinny być zrobione, bo nie wymagają wielkich nakładów pieniężnych.
Potrzebują jedynie wzmocnienia odpowiedzialności, lepszej organizacji,

poczucia odpowiedzialności wobec
pacjenta. Stwórzmy godne warunki starości. Seniorzy z jednej strony
są grupą światłą, a z drugiej są najczęstszymi ofiarami wszelkich przestępstw i nadużyć. Mało tego, seniorzy są ofiarami złego i lekceważącego
traktowania.
– Złego traktowania czy raczej
dyskryminowania?
– Dyskryminowania też
ze względu na wiek. Dlatego
z wielkim uznaniem trzeba powiedzieć, że nowa rzecznik praw obywatelskich prof. Teresa Lipowicz
zrobiła w tym zakresie milowy
krok. Zrobiła więcej niż wszyscy
poprzedni rzecznicy razem wzięci. To też są przejawy, że zmiana
obsady urzędu centralnego powoduje wprowadzenie zupełnie nowego trendu w jakichś sprawach.
W urzędzie rzecznika praw obywatelskich nastąpiło nowe otwarcie na problematykę senioralną.
Polityka senioralna biegnie więc
nie tylko szybko, ale i w dobrym
kierunku.
Rozmawiała MARTA TYKA

REKLAMA

O G Ł O S Z E N I E
Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu ogłasza,
przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego:
Nowy Sącz ul. Tuwima 3/16 IIp, - lokal wolny
do remontu, pow. 36,80 m2, 2 pokoje, kuchnia, p. pokój, łazienka,
cena wywoławcza 80.000,- zł, wadium 4.000,Stary Sącz Oś. Słoneczne 7/41 IIIp. - lokal wolny
do remontu, pow. 37,62 m2, 2 pokoje, kuchnia, p. pokój, łazienka,
cena wywoławcza 72.000,- zł, wadium 3.600,Nowy Sącz ul. Lwowska 122/19 IVp. - lokal zamieszkały,
(zameldowanych jest 8 osób) do remontu, pow. 60,32 m2, 3 pokoje, kuchnia,
p. pokój, łazienka, wc, cena wywoławcza 65.000,- zł, wadium 3.500,Nowy Sącz ul. I Brygady 12/6. IIp. - lokal zamieszkały,
(zameldowane są 2 osoby) do remontu, pow. 35,58 m2, 2 pokoje, kuchnia,
p.pokój, łazienka, cena wywoławcza 63.000,- zł, wadium 3.500,Przetarg odbędzie się w dniu 22 września 2014r. 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
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Forum było bardzo udane
– Szóste już Forum III Wieku ściągnęło
wielu zainteresowanych jego problematyką przedstawicieli różnych uniwersytetów trzeciego wieku, przybyli
też nowi paneliści. W jaki sposób udaje
się budzić tak szerokie zainteresowanie tematyką senioralną?
– W zasadzie nie musimy za bardzo starać się o to zainteresowanie. Na liście rezerwowej było ponad 150 osób, które oczekiwały,
aby móc przyjechać na naszą konferencję. Niestety środki finansowe
nie pozwoliły nam na przyjęcie ich
na listę uczestników. Na co dzień
współpracujemy z uniwersytetami trzeciego wieku z całego kraju
w ramach Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW. Nasza praca, szkolenia, wykłady, konferencje, które organizujemy, zawsze
prowadzone są na wysokim poziomie, dlatego liderzy UTW wiedzą, że mogą liczyć z naszej strony
na pełen profesjonalizm.
– Jakie konkretne oczekiwania postawił sobie Zarząd SUTW wobec tego
właśnie Forum. Co z tych oczekiwań
się spełniło, co się nie udało?
– Każdy rok niesie nowe tematy i wyzwania. Dlatego analizujemy
problematykę, która będzie w programie Forum. Pani prezes Wiesława Borczyk, po posiedzeniach
Rady Polityki Senioralnej przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej oraz po spotkaniach Zespołu
ds. Osób Starszych przy Rzeczniku
Praw Obywatelskich, informuje Zarząd SUTW o tym, co postanowiono
i jak UTW mogą włączyć w realizacje
polityki senioralnej w swoich miastach. Także organizowane w Małopolsce – Kongres Małopolskich
UTW, posiedzenia Małopolskiej Rady
ds. Polityki Senioralnej, współpraca
z Regionalnym Ośrodkiem Polityki
Społecznej, z Departamentem Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim i konsultacja programu

FOT. Z ARCH. SUTW

ROZM O WA z MARIOLĄ PĘKALĄ–PIEKARSKĄ, wiceprezes SUTW
ustaleń, telefonów, spotkań. Każdy punkt programu musi być dobrze przemyślany zarówno merytorycznie jak i czasowo. Wiadomo,
konferencja Forum w ciągu trzech
dni przemieszcza się w różne miejsca, które muszą być perfekcyjnie
przygotowane na przyjęcie uczestników, panelistów i gości. W każdym z tych miejsc trzeba zadbać
o najdrobniejsze szczegóły, na które niektórzy nawet nie zwracają uwagi. Poczynając od rejestracji
elektronicznej wszystkich uczestników i współpracy z Instytutem
Studiów Wschodnich w Warszawie,
który przygotowuje dla każdego
uczestnika identyfikator, poprzez
materiały promocyjne, banery,
oprawę florystyczną, ustawienie
stołów, nagłośnienie, oświetlenie,
po szklanki i wodę dla panelistów.
Zaznaczmy, że w każdym miejscu
ten układ jest inny.
Idąc od początku, najpierw
opracowujemy główną koncepcję
Forum, jego treść merytoryczną

naukowców i ekspertów – była bardzo mocnym akcentem rozpoczynającym Forum. W pierwszym dniu
zaakcentowany był też temat gminnych rad seniora. Również w kolejnych dniach panele w Krynicy Zdrój
i w Miasteczku Galicyjskim wzbudzały duże zainteresowanie uczestników. Dotyczyły m.in. współpracy
organizacji pozarządowych i UTW
z samorządem regionalnym i lokalnym oraz uczelniami wyższymi, współpracy międzynarodowej,
poszanowania praw osób starszych
i tworzenia warunków godnego życia seniorów, a także „srebrnej gospodarki” – czyli nowoczesnego
rynku usług i produktów dla osób
starszych oraz nowych miejsc pracy
w tych dziedzinach. Była też mowa
o nowych technologiach– teleopiece i telemedycynie.
Myślę, że w naszym programie
każdy mógł znaleźć coś dla siebie
i dzięki temu był on bardzo atrakcyjny. Wszystkie wystąpienia w panelach zostały przez nas nagrane

Mariola Pękala–Piekarska
wdrożenia „srebrnej gospodarki” – a wiec nasze doświadczenia,
uwzględniamy przy tworzeniu programu. Zarząd Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW przekazuje nam również swoje propozycje.
I właśnie w taki sposób dobieramy
tematy do programu Forum oraz,
co bardzo ważne, ustalamy grono
panelistów, których warto zaprosić.
Tegoroczne Forum generalnie
oceniamy jako bardzo udane, cały
program został zrealizowany, a nawet było kilka dodatkowych atrakcji
np. poczęstunek na powitanie regionalnymi produktami – soki i owoce serwowane przez firmę „Owoc
Łacki”, wręczenie czerwonych
korali przez pana Leszka Zegzdę
uczestniczkom Forum w Miasteczku Galicyjskim, co zostało wspaniale

odebrane. To także była fajna promocja Sądecczyzny i Małopolski.
Pozostaje niedosyt, że nie mogliśmy przyjąć wszystkich chętnych do udziału w Forum III Wieku, i że te 3 dni tak szybko mijają.
– Logistyka tak ogromnego przedsięwzięcia wymaga pracy sztabu ludzi.
Proszę przybliżyć czytelnikom „DTS
Senior”, jak to wygląda w praktyce.
– Przygotowania do kolejnego
Forum trwają już od zakończenia
poprzedniego, natomiast najbardziej gorący okres rozpoczyna się
każdego roku od czerwca. Zespół,
który tworzymy, składa się z ponad
20 osób włączając w to zarząd i słuchaczy Sądeckiego UTW, którzy też
angażują się w pomoc przy Forum.
Cała logistyka Forum to przede
wszystkim praca z ludźmi, masa
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Maciej Salamon
33-300 Nowy Sącz, ul. Klasztorna 45a
tel. kom 502 144 016

ZAPRASZAMY

Cała logistyka Forum to przede wszystkim
praca z ludźmi, masa ustaleń, telefonów,
spotkań. Każdy punkt programu musi
być dobrze przemyślany zarówno
merytorycznie jak i czasowo.
i wstępny zarys programu, który i tak przez długi czas ewaluuje, a następnie składamy to w całość. Oczywiście nie mogę tu nie
wspomnieć o sądeckich instytucjach, na które zawsze możemy
liczyć: MCK Sokół , MOK, Akademiki PWSZ czy Muzeum Okręgowe–Miasteczko Galicyjskie. Bez
ich pomocy trudno wyobrazić sobie dobrą organizację tej konferencji. Nie bez znaczenia jest również
wkład i zaangażowanie naszych
partnerów: Województwa Małopolskiego i Urzędu Marszałkowskiego,
Starostwa Powiatowego oraz Urzędu Miasta Nowego Sącza.
Dzięki temu, że nasz zespół jest
bardzo zgrany i mamy już doświadczenie w organizacji dużych wydarzeń, wszystko przebiega bardzo sprawnie. Najważniejsze jest to,
że możemy na sobie polegać. Po zakończeniu każdego Forum spotykamy się, żeby podsumować jego
przebieg. Wyliczamy plusy i minusy
i wyciągamy wnioski na przyszły rok.
– Proszę powiedzieć, który z tematów
paneli warto zaproponować naszym
Czytelnikom?
– Debata „Wyzwania polityki
senioralnej w XXI wieku” na rozpoczęcie konferencji 3 września,
z udziałem znanych osób – dwóch
ministrów, parlamentarzystów,

i już wkrótce, po autoryzacji przez
panelistów, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Forum
III Wieku (www.forumtrzeciegowieku.pl). Sama je z uwagą przeczytam, bo to naprawdę wartościowy materiał.
– Jak Pani – mama trójki dzieci – potrafi godzić obowiązki rodzinne i służbowe? Z czego Pani musi rezygnować,
co poświęcać, by być w pracy, tak jak
w czasie Forum, kilkanaście godzin
dziennie?
– To kwestia dobrej organizacji
i dużego wsparcia ze strony męża
i rodziców. Od samego początku
pracowałam i nie wyobrażam sobie,
że mogłoby być inaczej. Kocham to,
co robię i przez to czuję się szczęśliwa, a dla dzieci chyba nie ma nic lepszego jak szczęśliwa mama. Spędzam
z nimi popołudnia, spaceruję, odrabiam lekcje. Dziewczynki muszą
się też same zorganizować, co uczy
je samodzielności. Poza tym dobrze
jest się za sobą stęsknić, bo wtedy
każda chwila spędzona razem smakuje inaczej. Podczas Forum nie spędzam kilkunastu godzin w pracy,
mam wspaniałych współpracowników, którzy rozumieją moją sytuację
i mnie w tym czasie zastępują. Dodam, że przede mną jeszcze więcej
obowiązków i już się na nie cieszę.
Rozmawiała IRENA CEPIELIK
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ZDJĘCIA: Z ARCH. ZWIĄZKU SYBIRAKÓW

Sybiracy żyją wśród nas

Członkowie zarządu od lewej: Helena Murczak, Danuta Rybicka, Anna Wencko
17 września obchodzony jest Dzień
Sybiraka. W Nowym Sączu pamięć o deportowanych i urodzonych
„na nieludzkiej ziemi” nie gaśnie.
Związek Sybiraków został reaktywowany 17 grudnia 1988 r. w Warszawie. Jego historia sięga roku
1928. Członkowie związku upowszechniają wiedzę o ludziach,
którzy przeżyli Golgotę Wschodu.
Oddają hołd i pamięć tym, których groby na rozległych obszarach Syberii i Kazachstanu znaczą
szlaki zsyłki i deportacji tysięcy
Polaków.
Oddział Wojewódzki Związku Sybiraków w Nowym Sączu powołano 15 lutego 1990 r.

Na przewodniczącego Zarządu
wybrano Zbigniewa Kmaka, byłego żołnierza AK, deportowanego na Syberię w 1945 r. W 1992 r.
prezesem Zarządu został Zbigniew
Jeżowski, który był deportowany w 1940 r. Pięć lat później funkcję tę powierzono Kazimierzowi
Korczyńskiemu, który urodził się
na deportacji w 1946 r. w Iłańsku.
Oddział Związku Sybiraków
w Nowym Sączu zrzesza sybiraków z czterech powiatów. Legitymacje związkowe otrzymały
189 osoby. Do związku należą też
wdowy i wdowcy po sybirakach.
Obecnie to 67 seniorów, którzy
w latach dzieciństwa i młodości,
a nawet jako niemowlęta, skazani

Seniorze pamiętaj o odblasku
Najliczniejszą grupą ofiar śmiertelnych wśród pieszych są osoby powyżej 60. roku życia. Dlatego warto pamiętać o odblaskach!
Nadeszła pora roku, w której rano
występuje mgła i coraz wcześniej
zapada zmrok. A ciemność nie jest
przyjacielem pieszego poruszającego się po drodze, szczególnie w terenie niezabudowanym.
W trosce o bezpieczeństwo pieszych wprowadzony został przez
prawo o ruchu drogowym obowiązek używania elementów odblaskowych przez osoby poruszające się po drodze w terenie
niezabudowanym. Obowiązek
nie dotyczy pieszych poruszających się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub
po chodniku.
Biorąc pod uwagę znaczenie dla
bezpieczeństwa używania w sposób widoczny dla innych elementu odblaskowego, warto aby każdy

pieszy poruszający się o zmroku
posiadał taki element. Przemawia
za tym fakt, że pieszy bez odblasku widoczny jest z odległości tylko ok. 30 metrów. Osoba wyposażona w odblask widoczna jest
nawet z odległości 130–150 metrów
i w tym przypadku kierowca pojazdu ma czas na zahamowanie i uniknięcie wypadku.
Za tym, aby osoby starsze korzystały z elementów odblaskowych,
przemawiają też statystyki. W województwie małopolskim w 2013 r.
na drogach śmierć poniosło 219
osób, wśród nich 101 osób to piesi.
Najliczniejszą grupą ofiar śmiertelnych byli piesi w wieku powyżej 60
roku życia – 52 osoby!
W trosce o bezpieczeństwo własne i innych użytkowników dróg
wszyscy, a zwłaszcza seniorzy,
winni zaopatrzyć się w elementy
odblaskowe, aby będąc widocznymi mogli być bezpieczni.
Opracowała MARIA BARAN

DTS Senior
Redaktor prowadząca: Jolanta Bugajska. Zespół redakcyjny: studenci Sądeckiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Adres e–mail: dts.senior@op.pl

Kazimierz Korczyński, prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków (drugi od prawej) wśród
gorlickich sybiraków
byli na trudy życia w nieludzkich
warunkach.
Najstarsza sybiraczka – Zofia Budziszewska ma 96 lat. Najmłodsza
– Jadwiga Mazur z domu Krasowska
urodziła się na deportacji w mieście
Wośmaja w 1956 r.
Wiele osób, które od lat 90. mogą
publicznie nazywać się sybirakami, nadal niechętnie o tym mówi.
Nie chcą wracać wspomnieniami
do tych traumatycznych lat. Tylko czasem przelewają na papier
wspomnienia własne lub przekazane przez rodziców. Z publikacji,
jakie wydają, można poznać tragiczne losy niektórych z nich.
Losy sądeckich sybiraków można zgłębić np. z książek: „Sybiracy

KONKURS LITERACKI
DLA SENIORÓW

na Ziemi Sądeckiej” (Kazimierz
Korczyński i Danuta Rybicka),
„Przez Sybir na Monte Cassino”
(Stanisław Faliński), „Sądeccy Sybiracy w Stepach Kazachstanu”
(praca zbiorowa), „Tułacze ślady żołnierza Sybiraka” i „XX lat
Związku Sybiraków na Sądecczyźnie 1990–2010” (Kazimierz Korczyński, Danuta Rybicka, Antonina Dzikowska).
12 kwietnia 2002 r. w rocznicę drugiej masowej deportacji, imię Sybiraków przyjął Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Sączu.
W szkole otwarto Izbę Pamięci, w której zgromadzono liczne
pamiątki, zdjęcia, listy, przedmioty, a także sztandar Związku
REKLAMA

REKLAMA NA TELEBIMACH

Wspomnienia
wojenne
Właśnie ukazała się powieść Marka Harnego „Dwie kochanki”. Autor
dzieciństwo i młodość spędził w Nowym Sączu. W swej ostatniej książce
wraca do czasów II wojny światowej
i tajemnic „chłopców z lasu”. Snuje bolesną opowieść o uprzedzeniach
i ukrywaniu prawdy.
Młode pokolenie o wojnie wie coraz mniej. Ludzie, którzy pamiętają wydarzenia z lat 1939–45, powoli odchodzą. Może to dobry powód
i okazja, żeby spisać wojenne wspomnienia – swoje czy swoich bliskich? Odkryć czasem bolesne karty wojennych losów?
Czekamy na Państwa prace. Najciekawsze nagrodzimy książkami
Marka Harnego.
Teksty można nadsyłać do końca października drogą mailową: dts.
senior@op.pl lub pocztą na adres
redakcji: ul. Żywiecka 25, 33–300
Nowy Sącz.

Sybiraków. Na dziedzińcu szkoły stoi pomnik, na którym kontur Polski otacza wieniec nazw
– miejsc zesłań. Na skwerze nad
Kamienicą obok mostu im. Sybiraków w 2005 r. władze miasta
współdziałając ze Związkiem Sybiraków, ufundowały pomnik – blok
piaskowy, na którym umieszczono pamiątkową tablicę.
Od roku 1993 dniem pamięci wszystkich represjonowanych
jest 17 września – Dzień Sybiraka.
Jest to święto pamięci tych, którzy
nie doczekali się powrotu do kraju
oraz hołdu dla tych, którzy przeżyli
i przekazują prawdę utrwalając pamięć tamtych lat.
KRYSTYNA SŁABY
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Dzisiaj piszą wszyscy,
ale nikt po sobie nie czyta
Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

P

otrzebne były specjalne badania naukowe, żeby stwierdzić,
że jest do dupy. Eureka! Zaskakujące, bo jak człowiek rano wstaje,
to wystarczy, żeby przemył oczy zimną
wodą i bez zakładania okularów, widział ostro jak jest. A przecież już słynny Max Kolonko powiedział nam jak
jest. Ale jak widać, nie wszyscy to widzą. Z okazji 25–lecia powołania pierwszego niekomunistycznego rządu Tadeusza Mazowieckiego przeprowadzono
Demokratyczny Audyt Polski. Naukowcy pochylili się, a komentatorzy
skomentowali, jak radzimy sobie w korzystaniu z takich wynalazków demokracji jak: wspólnota polityczna, rządy
prawa, media, administracja publiczna, publiczna odpowiedzialność władzy, realizacja przez władzę postulatów
obywateli czy demokracją na poziomie
lokalnym. No i co z audytu wyszło? Nic
konkretnego raczej. Mówiąc w skrócie: polska demokracja ma się świetnie, choć widać w niej słabsze miejsca,
obszary od nich gorsze, złe i całkiem
do niczego.
Najlepiej – o czym audyt akurat nie
wspomina – ma się cudowne dziecko demokracji czyli Internet. Otóż ten
kwiat wolnego świata kwitnie w najlepsze. W sieci każdy, powołując się
na obywatelskie swobody, może zgnoić drugiego, zaprowadzić go na skraj
śmierci cywilnej, przyprawić o depresję i – w formie zakamuflowanej – nakłonić do samobójstwa. A wszystko
to w imię zagwarantowanej wolność wypowiedzi. Słowem wolno zabić, byle tylko dobrze się zamaskować,
np. wciągając wirtualną kominiarkę
w to miejsce, gdzie u normalnych ludzi występuje twarz. Na śmietniku demokracji każdy znajdzie coś dla siebie
i jak dobrze pogrzebie, to spod zwałów śmieci coś wydziobie. Ale zostawmy Internet internautom, a weźmy

taką „publiczną odpowiedzialność
władzy”. Pyszny temat. Rozglądając
się uważnie po lokalnym, a nawet regionalnym podwórku nie bardzo widać, by jakaś władza ponosiła jakąkolwiek odpowiedzialność. Trudno nawet
powiedzieć, co to jest odpowiedzialność. Z wyjątkiem jakiegoś dawno zapomnianego referendum oburzonych,
ja żadnej spektakularnej odpowiedzialności władzy nie pamiętam. Władza po prostu może zrobić to, albo
tamto, ale żeby ponosiła za to jakąś odpowiedzialność? Pierwsze słyszę! Czasami ktoś głośno prorokuje, że najbliższe wybory zweryfikują władzę,
a wyborcy ocenią władze i odprawią
z kwitkiem. No i wyborcy oceniają,
albo nie. Znane są z najnowszej historii wcale nierzadkie przypadki, że głupia władza, choćby niewiadomo jak
narozrabiała przez cztery lata, to i tak
ponownie zostanie wybrana. To subiektywna ocena głosujących, a jak
wiadomo – łaska wyborcy na pstrym
koniu jeździ i może się on kierować
w swoich decyzjach najbardziej absurdalnymi motywacjami. Wolno mu, demokracja, więc nie ma o czym gadać.
Ale żeby jakaś odpowiedzialność publiczna? Wolne żarty. Co najwyżej wyborcy mogą takiej władzy nie przedłużyć umowy o pracę, ale to żadna kara,
tylko jeden z głównych punktów kontraktu podpisanego na cztery lata.
Można by tu jeszcze długo o efektach audytu demokracji opowiadać,
ale przecież bez naukowej dyskusji
wiemy, jak jest. Przy okazji 25–lecia Wolnej Polski napisano o tym tony
papieru i terabajty pamięci. Kto czyta, ten wie, a kto bierze udział w życiu
publicznym, wie jeszcze lepiej. Same
tylko organizacje pozarządowe, czyli społeczna aktywność obywateli demokratycznego państwa, to temat
na oddzielny doktorat. W nowym modelu państwa to my członkowie obywatelskiego społeczeństwa mieliśmy
się uaktywnić, zluzować trochę władzę
w ciężkiej robocie, bo przecież sami
wiemy najlepiej, co i jak na naszym

własnym podwórku powinno być zrobione. To ideał, a jak sprawy wyglądają w świecie realnym? Polecam zapytać
praktyków, którzy wybili sobie zęby
na tej robocie (dawniej się na robocie
zęby ze smakiem zjadało). Po wysypie
obfitości organizacji pozarządowych
początku lat 90. ub. wieku na froncie
walki o lepsze jutro pozostali nieliczni,
a w wielu organizacjach, które miały
ciągnąć za uszy standard życia obywatelskiego w Polsce, zostały niedobitki Bożych szaleńców. Reszta wyjechała
na zmywak do Londynu, albo rozbiegła się zajmować własnymi sprawami,
zajmowanie się sprawami społecznymi
(czyli naszymi wspólnymi) zostawiając frajerom i nieudacznikom. Smutne, ale na tym segmencie życia obywatelskiego wypłynęło wielu cwaniaków
i kombinatorów, których system karmi, jakby tylko po to został stworzony. A gdzie w tym wszystkim obywatel
i demokracja? Demokracja w lesie.
No i na koniec media w tym badaniu, w końcu cóż nas bardziej może
obchodzić? Media dostały na tej klasówce bardzo słabą ocenę, a autorzy audytu „podkreślają ekonomiczną
słabość mediów drukowanych, spadek profesjonalizmu dziennikarzy, tabloidyzację informacji, upolitycznienie mediów publicznych i zależności
ekonomiczne w mediach prywatnych”. Odkrycie? Znowu żadne,
bo o tym wszystkim wiadomo każdemu, kto rano przemywa oczy i nawet
nie musi wkładać okularów. Kiepsko
i będzie coraz gorzej, ale nie ma nad
czym płakać, bo sami tego chcieliśmy.
Dziś – podobnie jak w komentowaniu każdy jest ekspertem od wszystkiego – każdy może sobie założyć jakieś medium. Powstają więc portale
w jarzyniakach i barach mlecznych,
gdzie pomiędzy lepieniem leniwych
a krokietem z kapustą powstają dzieła
współczesnej myśli obywatelskiej. Mówiąc prościej – obywatelu, nie umiesz
czytać? Zacznij pisać, wszak dzisiaj
piszą wszyscy, ale nikt po sobie nie
czyta.
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Parami mości
panowie, parami...

Jerzy Wideł
Z kapelusza

O

ficjalnie na ogólnopolskiej scenie politycznej trwa wojna
pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością a Platformą Obywatelską o rząd polskich duszyczek. Z linii strzału prezesa
Jarosława Kaczyńskiego (Jarosław Polskę zbaw) zszedł b.
premier Donald Tusk (po angielsku kieł). Ale im dalej
od stolicy, tym przed wyborami samorządowymi działacze Platformy często korzystają
z pomysłów PiS–owskich.
Jak było do przewidzenia,
wzorem poprzednich wyborów
prezydenckich i na radnych
miejskich w Nowym Sączu powstały dwa komitety wyborcze
zwolenników Ryszarda Nowaka. Pierwszy z poparciem biura politycznego PiS nosi nazwę
partyjną, bo jej lider obecnie
panujący miłościwie prezydent
Nowak ma poparcie od samego prezesa „Polskę zbaw”. Drugi to miłośnicy Nowaka Komitet
Wyborczy wyborców tegoż.
Śladami swojego odwiecznego wroga poszli platformersi.
Powstał więc komitet wyborczy
Platformy Obywatelskiej i naturalnym kandydatem tej partii
na prezydenta wybrano Grzegorza Feckę. Ale, ale... Niech
państwa nie zmyli manewr wyborczy związany z Koalicją Nowosądecką. Przecież to nic innego, jak platformersi – bis.
Trudno uwierzyć, by kandydat Koalicji Nowosądeckiej

na prezydenta Ludomir Handzel, który startował z listy Platformy Obywatelskiej
do Europarlamentu, nagle z nią
zerwał na złość posłowi Andrzejowi Czerwińskiemu. Tak
więc platformersi chcą uderzyć w Nowaka z dwóch flanek.
Z flanki oficjalnej PO z kandydatem Fecką i z flanki partyzanckiej z Ludomirem Handzlem. Na zasadzie – tak, czy
owak byle nie Nowak!
Stąd trudno nie zauważyć, że może dojść do drugiej
tury w wyborach na prezydenta miasta. Bo jeśli ewentualnie
znajdą się w niej Ryszard Nowak i którykolwiek z wymienionych wyżej kandydatów,
to platformersi zerwą szyki
z koalicjantami, albo też może
się stać odwrotnie. Mamy zatem dwie pary politycznych
ugrupowań. W tych wyborach
platformersi skopiowali stare
wzorce pisowców.
Na giełdzie kandydatów na
prezydenta miasta pojawiły się
też kolejne nazwiska i z pewnością listy tej nie zamykać będą
Artur Czernecki (Solidarni Sądeczanie) i Kazimierz Fałowski.
Czernecki może liczyć
na wsparcie ludzi z Solidarnej Polski na czele z Arkadiuszem Mularczykiem. Czyli też
kolejna para, jeśli oczywiście
SP wystawi swoją listę na radnych miejskich, bo przecież
sam Mularczyk nie wystartuje w wyborach prezydenckich.
On być może poczeka, kiedy Kazimierz Fałowski z Kongresu Nowej Prawicy zostanie
prezydentem. Wtedy być może
pan Fałowski powoła pana Mularczyka na wiceprezydenta.
Ale to scenariusz godny filmów
sensacyjno–fantastycznych,
albo utworów dla dzieci braci Grimm.

Stawiają na edukację
kandydatek na Miss Polski

Nowa formuła tegorocznej edycji
konkursu Miss Polski, który odbędzie się w Krynicy Zdroju, ma silny charakter edukacyjny. Organizatorom zależy na tym, aby obok
zewnętrznych atutów kandydatek wydobyć ich wewnętrzne piękno i potencjał zawodowy. Podczas
pierwszego zgrupowania, które odbyło się od 7 do 14 września w Hotelu
Piwniczna kandydatki uczestniczyły
w licznych nagraniach, sesjach zdjęciowych. Ponadto miały okazje wziąć
udział w diagnostycznych zajęciach

psychologicznych, zrealizowanych
podczas warsztatów grupowych oraz
w indywidualnych sesjach z coachami i doradcami zawodowymi.
Zajęcia w ramach Akademii
Dyplomacji i Wizerunku zostały
zwieńczone autoprezentacją. Kandydatki spontanicznie opowiadały
o sobie oraz odpowiadały na krótkie
pytania mające na celu m.in. wskazać ich mocne i słabe strony.
JOANNA NIEĆ
Więcej na ten temat przeczytasz
na dts24.pl
Bilety na Galę Finałową Miss Polski
2014, która odbędzie się 7 grudnia br. na hali lodowej w Krynicy
Zdroju są już do nabycia u współorganizatora tegorocznej edycji
– stowarzyszenia Humaneo.

FOT. MILTON MIELOCH

R O Z R Y W K A . Podczas wrześniowego zgrupowania 25 kandydatek do korony Miss Polski 2014 oprócz licznych
sesji zdjęciowych uczestniczyło także
w pierwszym etapie zajęć realizowanych
w ramach Akademii Dyplomacji i Wizerunku, prowadzonej przez Humaneo.
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Efekty skróconej kadencji
Przed zbliżającymi się wyborami
samorządowymi wyznaczonymi
na 16 listopada warto podkreślić,
że władze samorządowe Starego
Sącza, jako jedyne w powiecie nowosądeckim i nieliczne w kraju, nie
mają za sobą 4–letniej kadencji. Tak
się bowiem złożyło, że po jesiennych wyborach parlamentarnych
w 2011 roku ówczesny burmistrz
miasta i gminy Marian Cycoń opuścił stanowisko i konieczne były
nowe wybory. Jego następcą został w styczniu 2012 r. Jacek Lelek. Z kolei przewodniczący Rady
Miejskiej Marian Gizicki został powołany na fotel wiceburmistrza,
a przewodniczącą rady została Ewa
Zielińska. Tak więc można powiedzieć, że burmistrz Lelek sprawuje
swój urząd zaledwie trzy lata, a Kazimierz Gizicki jest jego zastępcą
od 2,5 roku.
– Nie startowaliśmy jednak
od zera, gdyż wiele planów i projektów inwestycyjnych przygotowaliśmy wspólnie z panem Marianem Cyconiem – wspomina
burmistrz Lelek. – Zdecydowaną
ilość tych projektów zrealizowaliśmy niejako kończąc dzieło burmistrza Cyconia. Mam tu na myśli
choćby stawy rekreacyjne, zainstalowanie bezpiecznych przejść
i świateł na obwodnicy w kierunku Rytra, czy trwającą wciąż budowę kanalizacji i wodociągów.
Oprócz kilku projektów podjętych za czasów Cyconia nowe

Jacek Lelek
władze z sukcesem zrealizowały plany przyjęte wspólnie z Radą
Miejską. Choćby w szeroko pojętej
kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego. O ile w 2011 r. na potrzeby bibliotek gminnych i wiejskich
świetlic wydatkowano z budżetu
blisko 735 tys. złotych, to w tym
roku ponad 1,7 mln złotych. Jeśli chodzi o wydatki na kulturę fizyczną, to na początku niepełnej
kadencji przeznaczono na ten cel
505 tys. złotych. W 2014 r. blisko
1,4 mln złotych. Dlatego po stronie
zysków władze samorzadowe mogą
zapisać – 9 boisk sportowych, kilka placów zabaw. W latach 2011–
2014 r. na budowę i modernizację
dróg wydatkowano ponad 23 mln

Kazimierz Gizicki
złotych i poprawie uległy 32 km
dróg. Za minione 3 lata z rządowego
programu poprawy stanu dróg lokalnych (tzw. schetynówki) pozyskano 12,6 mln złotych. Zmodernizowano m.in. ciąg komunikacyjny
ulic Topolowej, Magazynową, Mickiewicza, Staszica i Witosa w Moszczenicy Niznej i w Barcicach. Z tego
samego programy trwają końcowe
prace przy moernizacji ulic od ronda im. Jana Pawła II do mostu żelaznego na Dunajcu. Warto szczególnie podkreślić, że niemal każde
zadanie inwestycyjne było wspierane z funduszy europejskich.
Rosły też co roku w tej kadencji wydatki związane z oświatą i wychowaniem – od ponad 1

mln złotych 2011 r. do ponad 3,6
mln złotych w 2014 roku. W efekcie tego wybudowano bardzo ciekawy budynek kulturalno–oświatowy
w Popowicach, rośnie jak na drożdżach biblioteka gminna w Gołkowicach Górnych. Budowa kanalizacji i wodociągów to oddzielny temat,
bo to projekt realizowany wspólnie
z trzema gminami. Ale wartość tych
prac mówi sama za siebie – koszt kanalizacji to 48 mln złotych (w tym 19
mln stanowi wkład własny Starego
Sącza). Oczywiście to inwestycja realizowana od kilku lat wsparta pieniędzmi z Europejskiego Funduszu
Spójności.
Powtarzamy jeszczse raz,
że nie ma ani jednej inwestycji

realizowanej bez udziału pieniędzy
pozabudżetowych. 36 zadań inwestycyjnych kosztowało, kosztuje
w sumie blisko 66 mln złotych. Dofinansowanie wynosi zaś ponad 37,2
mln złotych. Dzięki takiej polityce zadłużenie gminy jest minimalne, jedno z najniższych w powiecie.
– To dobrze wróży na przyszłość, gdyż zbudowaliśmy solidne
podstawy finansowe gminy i zawsze będzie nas stać na współfinansowanie inwestycji – tłumaczy
wiceburmistrz Kazimierz Gizicki.
– Dlatego nie ustajemy w pozyskiwaniu pieniędzy z kasy unijnej.
Już mamy gotowe plany i projekty
na najbliższe lata.
(KAN)

Tegoroczne wyzwania inwestycyjne
Nowe zadania w gospodarce
ściekowej
Dobiegają końca prace związane
z budową kanalizacji sanitarnej, finansowanej z Funduszu Spójności.
Wspólnie z Sądeckimi Wodociągami
gmina realizuje budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Stary Sącz, Barcice, Barcice Dolne, Łazy
Biegonickie oraz z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich realizowana jest kanalizacja w Barcicach Dolnych, Barcicach (Podsapienic) i części
Przysietnicy. W ramach inwestycji zostało wykonane 54,7 km kanalizacji za 48,6 mln złotych. Obecnie
trwa odbiór techniczny i procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Natomiast w ramach Projektu pn. "Rozbudowa wodociągów
i kanalizacji w Gminie Nowy Sącz
i Stary Sącz" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013,
Sądeckie Wodociągi realizują budowę kanalizacji i wodociągu w Przysietnicy. Wartość realizowanej inwestycji wynosi 13 mln złotych.
W jej ramach zostanie wykonane 15
km wodociągu i kanalizacji w Przysietnicy, zbiornik wyrównawczy

Odbudowa dróg gminnych

w Skrudzinie wraz z wodociągiem
w Skrudzinie (Dział) oraz Moszczenicy Wyżnej (Gaj). Również gmina
przygotowuje dokumentację na budowę kanalizacji w Starym Sączu
w kierunku ul. Partyzantów i Piłsudskiego oraz przyległych ulic, prace budowlane ruszą w przyszłym
roku. Przygotowywane są procedury przetargowe na przygotowanie
dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji Mostek, Gołkowic Dolnych i Gołkowic Górnych,

Skrudziny, Gabonia, jak również
Moszczenicy Niżnej i Moszczenicy Wyżnej. Jak podkreśla wiceburmistrz Kazimierz Gizicki, gmina budując kanalizację w ciągu ostatnich
lat zrobiła olbrzymi krok w kierunku
uporządkowania gospodarki ściekowej. Chcąc jednak zakończyć realizację inwestycji w obszarach o dużej
koncentracji mieszkańców na kilometr sieci, należy jeszcze wykonać
około 43,5 km sieci, której koszt szacowany jest na około 40 mln złotych.

Trwają prace na kilku odcinkach
dróg gminnych w miejscowościach
Gaboń, Łazy Biegonickie, Barcice,
Gołkowice Dolne, Moszczenica Niżna, Myślec i Stary Sącz. Inwestycje
są finansowane z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach programu Odbudowy Dróg po Powodzi
oraz Przebudowy Dróg Lokalnych.
Gmina otrzymała 5 mln złotych dofinansowania do realizowanych zadań. W ramach inwestycji gmina
odbuduje około 5 km dróg, 3 km
chodników oraz 2 km ścieżki rowerowej. Również zostanie odbudowany most w Skrudzinie na Zapasiecze,
jak również wyremontowane zostaną mosty w Przysietnicy i Skrudzinie, które zostały podmyte podczas
majowych opadów.

Pracowite wakacje w szkołach
gminy Stary Sącz
Dla szkół wakacje były czasem inwestycji i remontów. W bieżącym
roku Gmina Stary Sącz zabezpieczyła na remonty w budżecie dwa
miliony złotych. Przeprowadzenie
remontów było możliwe dzięki pozyskaniu 1 ml złotych dofinansowania. I tak: w ramach dofinansowania

z Urzędu Wojewódzkiego w miejscowościach Gaboń i Skrudzinie
powstają place zabaw z programu
Radosna Szkoła. Z programu zapobieganie niskiej emisji przeprowadzono wymiany kotłowni z węglowej na gazowe w filii Szkoły nr
1 w Starym Sączu, Szkoły w Skrudzinie, jak również w przedszkolu
przy ul. Staszica. Natomiast w szkole w Przysietnicy prowadzone były
prace termomodernizacyjne na starej części szkoły (w tym wymiana
okien oraz wykonanie termoizolacji ścian płytami styropianowymi).
Z programu Ministerstwa Sportu
i Turystyki Rozbudowa Bazy Sportowej wybudowane zostały boiska w Szkole nr 1 w Starym Sączu
i Zespole Szkół w Barcicach. Również szkoła w Moszczenicy Niżnej od września będzie miała nowe
podłogi w klasach, a filia Szkoły nr
1 wymienione pokrycie dachowe.
W trakcie wymiany są kotły gazowe w Zespole Szkół w Gołkowicach
– ich wymiana jest współfinansowana z WFOŚ w Krakowie. W większości budynków szkolnych zostały
pomalowane sale lekcyjne i uzupełniony sprzęt dydaktyczny.
(KAN)

MIESZKANIE, DOM, OGRÓD
Moda na surowe wnętrza
R O Z M OWA z BARTOSZEM KRAJEWSKIM, szefem działu marketingu firmy Ramex w Nowym Sączu
- Łagodniejsze zimy i dłuższa jesień
powodują, że coraz więcej osób właśnie w tym okresie rozpoczyna budowę domu. Czy prawdą jest, że wówczas

REKLAMA

www.farbol.pl
• FARBY
• KLEJE
• SILIKONY, PIANY budowlane
• IMPREGNATY (drewno, kamień,
ceramika)

• CHEMIA samochodowa
MIESZALNIK FARB I TYNKÓW

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

można taniej kupić materiały budowlane? Jak to wygląda w Państwa
firmie?
- Ceny materiałów budowlanych
niezależnie od warunków atmosferycznych zależą wyłącznie od producentów. Jeśli mamy zimę, która
jest łagodna to do sprzedaży szybciej zaczną wchodzić materiały już
sezonowe. Jedyne, co można zasugerować osobom, które chcą budować domy, to z naszych obserwacji
wynika, iż materiały taniej można
kupić na początku sezonu.
- Jak wygląda oferta dla osób, które decydują się jesienią przeprowadzić
remont mieszkania?
- Oferty dla naszych klientów
dopasowywane są każdorazowo
podczas przygotowywania naszej
gazetki. Gazetka promocyjna wychodzi co miesiąc i oferta w niej
zawarta dopasowana jest do sezonu. Jeśli mamy lato, oferta zawiera produkty przeznaczone do spędzania czasu na zewnątrz, a wiec

W tym sezonie na topie są
wnętrza nowoczesne,
utrzymane w klimacie
surowości - świetnie
sprawdzają się takie
materiały jak beton czy
drewno.

grille, leżaki, a jeśli mamy sezon
jesienno-zimowy oferta przygotowywana jest zgodnie z panującą aurą.
- A co jest modne w tym sezonie, jeśli chodzi o wystrój czy wykończenia wnętrz i czy pojęcie mody jest
tu istotne, a może dla klientów liczy się
przede wszystkim funkcjonalność?

- W tym sezonie na topie są wnętrza nowoczesne, utrzymane w klimacie surowości - świetnie sprawdzają się takie materiały jak beton
czy drewno. Funkcjonalność oraz
nowoczesny design to zestawienie,
którego przede wszystkim szukają nasi klienci.
(IR)

REKLAMA

DRZWI
PANELE
PODŁOGI
OKNA, SCHODY
ul.Kolejowa 27, 33-300 Nowy Sącz
tel./fax 18 531 19 68,
Zapraszamy;
tel.kom. 795 464 376, 795 568 636
pon-pt. 9.00-18.00
nowysacz@majsterplus.com
sobota 9.00-14.00 www.nowysacz.majsterplus.com

kronosmeble
kronos
meble.pl
pl

dla kreDtywnych ...
ul. Tarnowska 180

NOWY SCZ (vis á vis Galerii Szubryt)
tel. 601 77 99 04

meble na wymiar:
kuchenne
biurowe
szafy przesuwne

 MIc

krzesųa
fotele

Tel./fax 18 449 11 55, kom. 512 748 974 e-mail: agdmis@o2.pl
ul. Kraszewskiego 11, 33-300 Nowy Sącz, czynne 9.30 - 17.30, sob. 9-13

stoųy
sofy
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REKLAMA

OKNA DRZWI BRAMY
PRIME PRESTIGE

Charakterystyka
• 7 komorowy proﬁl klasy A z wysokogatunkowego, bezołowiowego PVC, zapewnia
najlepszą izolacją termiczną i akustyczną oraz bezpieczeństwo użytkowania

PROMOCJA

• doskonałe parametry termiczne o charakterystyce
odpowiadającej wymogom budownictwa pasywnego

OKNA 7 KOMOROWE
W CENIE
5 KOMOROWYCH
TYLKO U NAS

• dostępny w 19 standardowych kolorach
• Pakiet 3-szybowy w współczynniku U=0,5W2mK
• Ciepła ramka SWISSPACER w wersji HS
• Cienki zgrzew

• potrójny system uszczelnienia z uszczelką środkową idealnie chroni przed wilgocią i chłodem
• głębokość zabudowy 93 mm, to najszerszy system z dostępnych na rynku
o współczynniku izolacyjności Uw=0,78W/m2K
• barwiona w masie ścianka proﬁlu w okleinach zewnętrznych to estetyka i trwałość na długie lata
• listwa podparapetowa pięciokomorowa

P R O M O C J E

2500x2100 kolor złoty dąb, orzech
z automatem.

2490 zł brutto VAT 8%
z montażem

z tym KUPONEM – 20% RABATU NA PRODUKTY Z FIRMY PORTA KOLEKCJA PASSIVE
Paszyn 478
tel. 18 440 20 14,
e-mail: biuro@tomexokna.pl
Nowy Sącz
ul. Zielona 45, tel: 018 444 11 27,
e-mail: zielona@tomexokna.pl
ul. Jagiellońska 57, tel: 018 444 11 01,
e-mail: jagiellonska@tomexokna.pl

Nowy Targ
ul. Kolejowa 59,
tel. 18 264 88 59,
e-mail: nowytarg@tomexokna.pl

Limanowa
ul. Kopernika 14,
tel: 018 330 11 67,
e-mail: limanowa@tomexokna.pl

Tarnów
ul. Krakowska 131,
tel. 014 627 26 32,
e-mail: tarnow@tomexokna.pl

Jasło
ul. Kościuszki 44,
tel: 013 445 23 29,
e-mail: jaslo@tomexokna.pl

Krosno
ul. Liniarska 10, tel: 013 432 39 45,
e-mail: krosno@tomexokna.pl
Gorlice
ul. Biecka 40, tel/fax: 018 354 69 11,
e-mail: gorlice@tomexokna.pl
Szaﬂary
ul. Zakopiańska 18, tel: 018 275 40 64,
e-mail: szaﬂary@tomexokna.pl

w w w. t o m e x o k n a . p l
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Przygotujcie się na grzmoty: Kołodziej
w Moskwie, Dudek w Marrakeszu
Dobrze znany kibicom sportów walki Rafał Dudek z klubu Fight House 27 w Nowym Sącza, zmierzy się
z Marokańczykiem Nordine Kassrioui . Gala kickboxingu czeka sądeckiego zawodnika 25 września
w Marakeszu.
Pojedynek odbędzie się w wadze
do 70 kg. Polak reprezentować
będzie nie tylko swój klub i Sądecczyznę, ale i legendarny holenderski Mike's Gym. W narożniku Dudka stanie trener Mike
Passenier. Rafał Dudek ma doświadczenia z holenderskim ringiem i marokańskimi fighterami, bo walczył w latach 2010
i 2011 w organizacji It's Showtime. W debiucie po kontrowersyjnej decyzji uległ Marokańczykowi Chahidowi Oulad El
Hadji, a później pokonał najlepszego polskiego kickboxera walczącego na zasadach K–1, Michała Głogowskiego. Marokańczyk
to bardzo doświadczony zawodnik, z podobnym do Rafał Dudka doświadczeniem. Według nieoficjalnych informacji Dudek ma

27 września na gali w Moskwie
kryniczanin Paweł Kołodziej stanie
przed pierwszą w karierze szansą
na zdobycie tytułu mistrza świata

Rafał Dudek z klubu Fight House
27 w Nowym Sącza, zmierzy się 25
września z Marokańczykiem Nordine
Kassrioui.

walczyć wkrótce dla największej
światowej organizacji – Glory .
– To będzie na pewno ciężki pojedynek, Nordine również
trenuje w Holandii, a to świetna szkoła – przyznaje sądecki

kickboxer. – To na pewno szansa
dla mnie, ale i promocja dla naszego klubu. Zaczynamy mocno
działać i chcemy rozruszać Nowy
Sącz sportowo – śmieje się zawodnik. – Niedawno gościliśmy

20 zawodników z Polski w tym
z KSW, a nasza wychowanka Angelika Białoszewska zadebiutowała na zawodowym ringu.
Dwa dniu później na gali
w Moskwie kryniczanin Paweł
Kołodziej stanie przed pierwszą
w karierze szansą na zdobycie
tytułu mistrza świata. Skrzyżuje rękawice z posiadaczem pasa
federacji WBA Denisem Lebiediewem. Nasz pięściarz w ostatnich miesiącach przymierzany
był do kilku mistrzowskich pojedynków. Kibice i sam zawodnik ostrzyli sobie zęby na walkę
z Yoan Pablo Hernándezem (Kubańczyk jednak pojedynek odwołał ze względu na chorobę).
Ostatecznie kontrakt podpisano na starcie z Rosjaninem. Zdaniem obserwatorów kariery Pawła Kołodzieja, to będzie pierwszy
prawdziwy test. Kołodziej jeszcze nigdy nie miał rywala, który zmusiłby go do pokazania sto
procent umiejętności. Lebiediew
niewątpliwie do takich należy.
Podobnie uważa trener zawodnika Fiodor Łapin.

– Jestem zadowolony z przepracowanego okresu przygotowawczego i już wyobrażam sobie,
jak wchodzimy do ringu – cieszy się na długo oczekiwaną walkę krynicki pięściarz. – Długo nie
boksowałem, ale jestem w ciągłym treningu. Nie liczę, że Lebiediew mnie zlekceważy i będzie
nieprzygotowany – to zawodowiec i mistrz. Wiem, że będzie
w najlepszej formie, na jaką go
stać.
Pawłowi Kołodziejowi marzy
się, by polsko–rosyjskie starcie
zapowiadał legendarny konferansjer Michael Buffer, który prowadził walki legend boksu i zasłynął zwrotem „Przygotujcie się
na grzmoty”
– Kiedy jako dziecko oglądałem walki Andrzeja Gołoty z Mikiem Tysonem, marzyłem, by
to on kiedyś zapowiadał też moje
walki. Teren będzie ciężki, ale nie
przestraszę się gwizdów, mam
na tę walkę swój plan. Nie jadę się
tam zareklamować, czy dobrze
zaprezentować. Jadę wygrać.
(BOG)
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Polscy przewoźnicy na europejskich szlakach
Piotr Litwiński, prezes
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych Galicja z siedzibą
w Tęgoborzy zaprosił transportowców z całego kraju,
by podsumować 10 lat polskiego transportu w Unii Europejskiej. Galicja zrzeszająca 72 firmy przewoźnicze
jest liczącą się siłą na polskim i europejskim rynku,
ale spotkanie w Tęgoborzy
miało też dodatkowy aspekt,
związany z wprowadzeniem
embarga przez Federację Rosyjską na owoce, warzywa

i produkty spożywcze pochodzące z krajów unijnych.
Dlatego dyskutowano między innymi na temat pozycji polskich przewoźników
na rynku transportu drogowego ładunków.
– Sytuacja stała się o tyle
poważna, że zamknięcie
runku wschodniego sprawiło, że bardzo mocno zaczęły konkurować między
sobą polskie firmy transportowe obsługujące Europę południową. – mówi Piotr Litwiński – Zaczęła się ostra,
bezwzględna konkurencja, gdyż niektórzy zaczęli
stosować ceny dumpingowe. Dla przykładu – za kurs
do Włoch przed rosyjskim
embargiem za 1500 km pobieraliśmy opłatę 1500 euro.
Teraz firmy obsługujące niegdyś Rosję jeżdżą do Włoch
1500 km za około 800 euro,
co jest znacznie poniżej
wszelkich rozsądnych kosztów. Nad rozwiązaniem tego
problemu musimy się bardzo poważnie zastanowić
i przedłożyć swoje wnioski
władzom centralnym.
Podczas konferencji omawiano inne żywotne interesy przewoźników, jak
choćby czas pracy kierowców, zapłatę za nadgodziny,
dyżury i pozostałe dodatki

do poborów. Dwudniowe
spotkanie przedstawicieli firm transportowych było
też okazją do uhonorowania wyróżniających się przewoźników odznakami honorowymi “Zasłużony dla
transportu Rzeczypospolitej Polskiej”. Takie odznaki
otrzymali – Roman Bąba, Andrzej Marzec, Wacław Mróz,
Andrzej Cebula, Józef Wolak, Krzysztof Szarek, Marek
Mróz, Mieczysław Pierzchała, Krzysztof Połomski.
(KAN)

24
REKLAMA

www.dts24.pl – Twój tygodnik codziennie | DOBRY TYGODNIK SĄDECKI 18 września 2014

