
N O W Y  S Ą C Z  |  L I M A N O W A  |  G O R L I C E  |  K R Y N I C A  |  M U S Z Y N A  |  P I W N I C Z N A  |  S T A R Y  S Ą C Z  |  M S Z A N A  D O L N A  |  G R Y B Ó W  |  B O B O W A  |  B I E C Z

GAZETA 
BEZPŁATNA
Nr 38-39 (359-360), 
28 września 2017
Nakład 30 000

www.dts24.pl

REKLAMA

Nezávislé noviny pre Bardejov a obce

Bezplatné poľsko-slovenské noviny, 28.9.2017

Chłopak Chłopak 
z Bardejowa z Bardejowa 
gwiazdą polskiej gwiazdą polskiej 
EkstraklasyEkstraklasy  
  LL  str. 6-7str. 6-7

Chlapec Chlapec 
z Bardejova je z Bardejova je 
hviezdou poľskej hviezdou poľskej 
ExtraligyExtraligy  
  LL  str. 6-7str. 6-7



www.dts24.pl – Twój tygodnik codziennie | DOBRY TYGODNIK SĄDECKI   28 września 20172

Pokúsim sa dnes vyhnúť 
žoviálnym žvástom 
o tom aké super novi-

ny máte v rukách a akí su-
per ste preto vy všetci - ich 
čitatelia. Bez urážky pro-
sím. Som si istý, že sa me-
dzi vami nájdu aj poriad-
ni darebáci. Dôležité je, že 
naše neposlušné, redakčné, 

poľsko-slovenské dieťa je na 
svete a hlási sa o slovo dru-
hým, jesenným vydaním. 
Takže ďalšie riadky tohto 
úvodníka rovno preskočte, 
uvelebte sa vo svojom kresle, 
alebo tam kde „akože čítate“ 
najradšej, a noviny s kľudom 
Angličana len prelistujte. 

Možno vám do oka pad-
ne pekné dievča z reklamy 
alebo švárny Jánošík (z po-
ľských či slovenských?) Ta-
tier. Možno si spomeniete 
ako ste niekedy na motor-
ke fujazdievali cez zele-
nú čiaru za vašou cezhra-
ničnou frajerkou (Bože, aké 
tá mala… oči). A možno len 

zistíte, že slovenské čučo-
riedky sú vlastne poľské ja-
hody. Či vlastne naopak. 
Tento 45-gramový, kvalit-
ne popísaný papier je tu pre 
vás a je len na vás ako ho vy-
užijete. My vám zato budeme 
vždy úprimne vďační. No-
viny totiž nemusia len in-
formovať, zabaviť a pomôcť 
vám zorientovať sa v dneš-
nom chaotickom svete, či 
čoraz viac prešpekulova-
nom prihraničnom biznise. 
Niekedy môžu problém aj 
vyriešiť. Tak prežívajte ich 
príbeh s nami. Prajeme poľ-
sko-slovenskú pohodu a ve-
selé čítanie!

My w Polsce, posługu-
jąc się cytatem z po-
pularnego filmu, ma-

wiamy, że oto narodziła się 
nowa świecka tradycja. Trzy-
mając w ręku drugie polsko-
-słowackie wydanie „Dobrego 
Tygodnika Sądeckiego” i „Bar-
dejowskiego Reportera” mo-
żemy powiedzieć, że właśnie 

narodziła się nowa tradycja. 
Pierwsza edycja tak się Wam 
spodobała, że jeszcze w czerw-
cu obiecaliśmy kolejne wyda-
nie. Słowa dotrzymaliśmy, 
a Wy sami sprawdźcie, jak 
wiele wspólnych ze Słowa-
kami mamy opowieści, któ-
re warto przypomnieć. 
Z jednej strony wspomnienia 
z czasów, kiedy jeszcze dzielił 
nas szlaban, a obok opowie-
ści całkiem współczesne, jak 
dzisiaj robi się sąsiedzki biz-
nes, albo przykłady sporto-
wych karier, o których gło-
śno i w Polsce, i po drugiej 
stronie granicy. Jednym łza się 
w oku zakręci na wspomnienie 

zakładowej wycieczki do Cze-
chosłowacji, inni się wzruszą 
przypominając sobie słynne 
dobranocki, albo seriale pro-
dukcji naszych sąsiadów.

Przyjmuję zakład o kufel 
słowackiego piwa, że zno-
wu będzie jak w czerwcu – 
historie, które dzisiaj czyta-
cie, wywołają lawinę dalszych 
opowieści, o których do nas 
napiszecie, domagając się 
kolejnego wspólnego wyda-
nia. I pewnie jeszcze w tym 
roku przygotujemy trze-
cie wydanie gazety, która 
przekracza granicę. W koń-
cu nowa świecka tradycja 
zobowiązuje.

U nás v Poľsku po-
užívame citát z po-
pulárneho filmu, 

hovoriac, že sa zrodila nová 
svetská tradícia. Keď držíme 
v rukách druhé poľsko-slo-
venské vydanie „Dobrego 
Tygodnika Sądeckiego” a 
„Bardejovského reportéra” 
môžeme povedať, že sa 
práve zrodila nová tradícia. 
Prvé vydanie sa Vám natoľko 
zapáčilo, že sme Vám ešte v 
júni sľúbili ďalšie. Slovo sme 
dodržali, a Vy sami posúďte, 

ako veľa spoločných tém 
máme so Slovákmi. Na jed-
nej strane spomienky z čias, 
kedy nás ešte delila závora 
a na druhej strane aktuálne 
príbehy, ako sa dnes obcho-
duje „po susedsky”, alebo 
príklad športovej kariéry, 
o ktorej sa hovorí v Poľsku, 
ale aj na druhej strane hra-
nice. Jedným vyskočí slzička 
pri spomienku na závodné 
výlety do Československa 
a iný si zasa radi spomenú 
na slávne večerníčky alebo 

seriály vyprodukované na-
šimi susedmi.

Stavím sa s Vami o pohár 
slovenského piva, že nastane 
podobná situácia ako v júni 
– príbehy, ktoré dnes čítate 
vyvolajú lavínu ďalších his-
toriek, o ktorých nám na-
píšete a budete sa dožadovať 
ďalšieho spoločného vydania. 
A určite ešte tento rok pri-
pravíme tretie vydanie no-
vín, ktoré prekračujú hrani-
ce. Veď predsa nová svetská 
tradícia zaväzuje.

REKLAMA

Na początek/Na úvod

Wojciech Molendowicz Mario Hudák

Postaram się dzisiaj unik-
nąć gadania o tym, jaką 
super gazetę trzymacie 

w rękach i jacy super jesteście 
Wy wszyscy – jej Czytelnicy. 
Proszę nie obrażać się. Jestem 
przekonany, że między Wami 
znajdą się również porząd-
ne łobuziaki. Ważne jest, że 
nasze niegrzeczne, redakcyj-
ne, polsko-słowackie dziecko 
jest na świecie i upomina się o 
słowo w drugim, jesiennym 
wydaniu. Więc kolejne wier-
sze tego tekstu można od razu 

pominąć, usiądźcie wygod-
nie w swoim fotelu, albo tam, 
gdzie czytacie najchętniej, 
i przejrzyjcie gazetę ze spoko-
jem Anglika. 

Może wpadnie Wam w oko 
jakaś ładna dziewczyna z re-
klamy lub przystojny Janosik 
(z polskich lub słowackich?) 
Tatr. Może sobie przypomni-
cie, jak kiedyś na motorze jeź-
dziliście przez zieloną granicę 
za Waszą dziewczyną z zagra-
nicy (Boże, jakie ona miała… 
oczy). A może tylko dowiecie 

się, że słowackie čučoriedky 
to polskie jagody. Ten 45 gra-
mowy dobrej jakości papier 
jest dla Was i tylko od Was za-
leży jak go wykorzystacie. My 
Wam za to będziemy wdzięcz-
ni. Bo gazeta nie musi tylko in-
formować, zabawić lub pomóc 
zorientować się w dzisiejszym 
chaotycznym świecie czy biz-
nesie przygranicznym. Może 
również pomóc rozwiązywać 
problemy. Więc przeżywajcie 
historię z nami. Życzymy mi-
łej lektury! 

Zakład o kufel piwa

Tak, jesteście na 
właściwym miejscu!

Áno, ste tu správne!

Stávka o pohár piva

Trzymając w ręku drugie polsko-
słowackie wydanie „Dobrego 
Tygodnika Sądeckiego” 
i „Bardejowskiego Reportera” 
możemy powiedzieć, że właśnie 
narodziła się nowa tradycja

Dôležité je, že naše neposlušné, 
redakčné, poľsko-slovenské 
dieťa je na svete a hlási sa 
o slovo druhým, jesenným 
vydaním
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Polecamy/Odporúčame

DOKONALÁ KVALITA, SKVELÁ CENA, PROFESIONÁLNA OBSLUHA
Monitorovanie CCTV Poplašné systémy Domáce telefóny

 Predajňa je otvorená od pondelka do piatka od 8.00 do 17.00., v sobotu od 8.00 do 13.00.
www.alarm-sklep.pl          ons@alarm-service.pl

To nie był dobry zbój jak 
chciałaby legenda L str. 4
Ako sa povie blcha po poľsky
 L str. 8
Na Słowacji prawo podatkowe 
jest bardziej przyjazne 
 L str.12-13
Nakupovali sme kabáty 
a kožuchy L str. 15
Do tamtych czasów bym nie 
wrócił L str.16-17
Stále je pred nami dosť 
roboty L str. 22-23

Nebol to dobrý zbojník, ako by 
to chcela legenda L str. 4
Jak jest wiewiórka po 
słowacku L str. 8
Na Slovensku sú dane oveľa 
priateľskejšie  
 L str.12-13
Kupowaliśmy kurtki 
skórzane i kożuchy L str. 15
Do tamtých čias by som 
nechcel vrátiť L str.16-17
Ciągle przed nami dużo 
pracy L str. 22-23

Kolejny numer DTS ukaże się 12 października
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Historia/História

To nie był dobry zbój jak chciałaby legenda
Rozmowa z MARCINEM 
KOWALCZYKIEM 
z Muzeum Orawski 
Park Etnograficzny 
w Zubrzycy Górnej

- Janosik to Słowak czy Polak? Przed laty 
oczarował nas serial „Janosik” z Mar-
kiem Perepeczko w roli głównej, w efek-
cie historyczny Janosik w naszej świado-
mości utrwalił się jako tatrzański zbójnik. 
Chyba niesłusznie?

- Juraj, czyli Jerzy Janosik to 
oczywiście Słowak, który urodził 
się w 1688 r. w Terchovej, miejsco-
wości położonej w malowniczym 
górskim terenie Małej Fatry, a dzi-
siaj znanej z ośrodków turystycz-
no-wypoczynkowych. Janosik był 
zbójnikiem, który na Podhale raczej 
nie zawitał, a jego działalność zbó-
jecka przypada na początek XVIII 
w., czas w którym zbójnictwo kwi-
tło w całych Karpatach. Janosik 
działał na terenie dawnej monar-
chii austro-węgierskiej, w grani-
cach dzisiejszego państwa słowac-
kiego i właściwie serialowy Janosik 

to jakby inna postać, która jedynie 
nawiązuje do legendy o tym słyn-
nym zbójniku.

- Ale legenda o tym, że Janosik napadał 
na bogatych, by obdarzać łupami ubo-
gich, jest prawdą?

- Niestety Janosik nie był „do-
brym” zbójnikiem, jak chce tego 
legenda. Pod jego wodzą grupa gra-
biła plebanie, kupców i co bogat-
szych gazdów na Liptowie, a przy 
tej okazji dopuszczali się rozmaitych 
okrucieństw i rozbojów. Ze swoim 
łupem raczej nie mieli zamiaru się 
z kimkolwiek dzielić. Wydawali pie-
niądze w karczmach, na przyję-
ciach, na broń itp. Legenda o do-
brym Janosiku jest oczywiście dużo 
późniejsza. Dlaczego akurat Janosik 
stał się taką legendą? Może młody 
wiek ginącego zbójnika spowodo-
wał, że ludziom obserwującym eg-
zekucję zrobiło się go żal? Jedno-
cześnie wyobrażali sobie i tworzyli 
postać, która im pomoże w ich cięż-
kim życiu, stanie się ich podporą 
i bohaterem.

- I zginął nieszczęsny Janosik powieszo-
ny na haku za żebro?

- Jest zastanawiające, że Jano-
sik, który swój „zbójecki” zawód 
uprawiał niespełna dwa lata, stał 
się postacią, o której opowiadano 
i śpiewano pieśni w całych Karpa-
tach, a jego legenda przetrwała do 
dzisiaj. A przecież byli słynni har-
nasie, którym udawało się dłużej 
utrzymać, umiejący przechytrzyć 
pościg i wymknąć się z kleszczy 
pogoni. Istnieją archiwalne doku-
menty świadczące o zbójnikach be-
skidzkich, żywieckich, czy harna-
siach działających w okolicy Babiej 
Góry i Orawy. Jednak los zbójnika 
był przesądzony. Ginął zazwyczaj 
tragicznie, najczęściej po okrutnych 

męczarniach i torturach. Tak samo 
było z Janosikiem, którego rzeczy-
wiście powieszono na haku wbi-
tym w lewy jego bok w Liptowskim 
Mikulaszu.

- U nas Janosik jest synonimem pozy-
tywnego zbójnika, takiego Robin Hooda. 
A na Słowacji? 

- W kulturze słowackiej legenda 
o Janosiku jako postaci pozytyw-
nej nadal jest żywa. W jego rodzin-
nej miejscowości stoi ogromny po-
mnik ze stali oraz istnieje muzeum 
poświęcone tej postaci, a w okre-
sie wakacyjnym co roku organizo-
wany jest festiwal folklorystyczny 

- Janosikowe dni – na które przyby-
wają tłumy. Historyczna postać Ja-
nosika i jego prawdziwa działalność 
oczywiście na Słowacji jest znana, 
ale legenda o dobrym zbójniku, co 
„posli rownać świat” jest bardzo 
silna nie tylko u nas. Świadczą o tym 
i bogate pieśni, legendy, opowiada-
nia, cała literatura ludowa oraz licz-
ne filmy fabularne - wspomniany 
już „Janosik” z Markiem Perepecz-
ko, czy te najstarsze z lat dwudzie-
stych XX w., aż do najnowszego 
– „Janosik. Prawdziwa historia” 
Agnieszki Holland i Kasi Adamik.

ROZMAWIAŁA
JOLANTA BUGAJSKA
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Nebol to dobrý zbojník, 
ako by to chcela legenda
Rozhovor s MARCINOM 
KOWALCZYKOM 
z Oravského múzea 
Etnografický park 
v Zubrzycy Górnej 
v Poľsku

- Bol Jánošík Slovák alebo Poliak? Pred 
rokmi nás očaril seriál „Jánošík”, v hlav-
nej úlohe s poľským hercom Markom 
Perepeczkom, vďaka ktorému sme za-
čali historického Jánošíka vnímať ako 
tatranského zbojníka. Je to správne?

- Juraj Jánošík bol samozrejme 
Slovák, ktorý sa narodil v roku 
1688 v Terchovej, v malebnom 
horskom teréne Malej Fatry, kto-
rá je dnes populárna vďaka turi-
sticko-rekreačným strediskám. 
Jánošík bol zbojník, ktorý sa 
v poľskej oblasti nazývanej Podla-
he pravdepodobne nikdy neobja-
vil a jeho zbojnícka činnosť spa-
dá do začiatku 18. storočia, teda 
do obdobia, kedy zbojníctvo pre-
kvitalo v celých Karpatoch. Jáno-
šík pôsobil na území bývalej Ra-
kúsko-uhorskej monarchie, na 
území dnešného Slovenska a se-
riálový Jánošík je, ako keby inou 
postavou, ktorá len nadväzuje na 
legendu o slávnom zbojníkovi.

-  Ale legenda o tom, že Jánošík bo-
hatým bral a chudobným dával, je 
pravdivá?

- Bohužiaľ Jánošík nebol „do-
brým” zbojníkom, ako by to 
chcela legenda. Pod jeho vede-
ním skupina prepadávala fary, 
kupcov a najbohatších gazdov na 
Liptove, a pri tej príležitosti sa 
dopúšťala rôznych ukrutností. So 
svojim lupom sa nemali v úmy-
sle s nikým deliť. Peniaze míňali 
v krčmách, na oslavách, na zbra-
ne atď. Legenda o dobrom Jáno-
šíkovi pochádza z oveľa nesko-
ršieho obdobia. Prečo sa práve 
Jánošík stal legendou? Možno 
mladý vek umierajúceho zbojníka 
spôsobil, že ľuďom, ktorí popravu 
sledovali, ho prišlo ľúto? Zároveň 
si predstavovali a tvorili postavu, 
ktorá im pomôže v ťažkom živote, 
stane sa ich podporou a hrdinom.

- A umrel nešťastný Jánošík zavese-
ný na háku za rebro?

- Je zaujímavé, že práve Jáno-
šík, ktorý svoje zbojnícke povo-
lanie vykonával necelé dva roky, 
sa stal postavou, o ktorej sa roz-
právalo a spievali piesne v ce-
lých Karpatoch, a jeho legenda 
žije dodnes. Veď predsa boli iní 
slávni zbojníci, ktorí sa zbojníče-
niu venovali oveľa dlhšie. Existu-
jú archívne dokumenty hovoriace 
o beskydských, oravských ale-
bo zywieckých zbojníkoch. Ale 
osud zbojníka bol predom urče-
ný. Umrel väčšinou tragicky, po 
krutom mučení. Rovnako to bolo 
s Jánošíkom, ktorý bol naozaj 

v Liptovskom Mikuláši zavesený 
na hák za rebro na ľavom boku.

- U nás je Jánošík synonymom pozi-
tívneho zbojníka, takého Robina Ho-
oda. Ako je to na Slovensku?

- V slovenskej kultúre je le-
genda o Jánošíkovi, ako pozitívnej 
postave, ďalej živá. V jeho rod-
nej obci stojí obrovský pomník 

z ocele a existuje aj múzeum ve-
nované tejto postave, no a po-
čas prázdniny je organizovaný 
aj folklórny festival – Jánošíko-
ve dni – na ktorý prichádzajú 
davy. Historickú postavu Jáno-
šíka a jeho skutočný príbeh na 
Slovensku poznajú, a legenda 
o dobrom zbojníkovi je veľmi silná 
nie len u nás. Dôkazom toho je aj 

množstvo piesní, legiend, príbe-
hov, celá ľudová literatúra a mno-
hé fabulárne filmy, už spomínaný 
film Jánošík s Markom Perepecz-
kom, alebo tie najstaršie z dvad-
siatych rokov 20. storočia, až po 
najnovší film – „Jánošík. Pravdi-
vá história” Agnieszki Holland 
a Kasi Adamik.

JOLANTA BUGAJSKA

Marek Perepeczko jako Janosik
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Šport/Sport
Matúš Putnocký je najlepší poľský brankár
Bardejovský odchovanec zažiaril 
v poľskej extralige. Slovenský futba-
lový brankár Matúš Putnocký bol za-
čiatkom júla v najvyššej Poľskej futba-
lovej lige LOTTO Ekstraklasa vyhlásený 
za najlepšieho brankára sezóny. V 15 
z celkovo 24 zápasov si zachoval či-
sté konto, v ďalších deviatich zápa-
soch pustil iba 12 gólov. V prvej päťke 
brankárov poľskej ligy sú prekvapi-
vo až traja slovenský brankári. Okrem 
Putnockého aj Marián Kelemen z klu-
bu Jagiellonia Białystok a Martin Po-
láček zo Zagłębia Lubin. 

Bardejov - Košice - Slovan 
Matúš Putnocký (33) pôsobí od 

júla 2016 v poľskom klube Lech Poz-
nań. Futbalovú kariéru začal práve 
v Bardejove. Neskôr prestúpil do FC 
Steel Trans Ličartovce (okres Pre-
šov), odkiaľ v roku 2004 odišiel hos-
ťovať späť do Bardejova. Následne 
zamieril do MFK Košice, kde nastu-
poval najprv za rezervu a potom za 
prvé mužstvo.

V roku 2009, k nevôli košic-
kého trénera Jána Kozáka, prestúpil 
do Slovana Bratislava. V bratislav-
skom klube sa spočiatku medzi ty-
čami striedal s Lukášom Hroššom. 
Následne sa stal klubovou jednotkou. 
V sezóne 2012/13 získal so Slovanom 
Bratislava „double“, teda ligový ti-
tul aj víťazstvo v domácom pohári.

V prvom domácom zápase 
druhého predkola Ligy majstrov 
UEFA 2013/14, 17. júla 2013 proti 
bulharskému celku PFK Ludogo-
rec Razgrad pustil v druhom pol-
čase za bezgólového stavu lacný 
gól, keď mu vypadla strela z diaľ-
ky, ktorú dopravil do siete do-
biehajúci fínsky obranca Ludo-
gorce Tero Mäntylä. Slovanu sa 
ale podaril obrat na konečných 

2:1. Odvetu bratislavský klub už 
nezvládol.

Pred jarnou časťou ročníka 
2013/14 sa do klubu vrátil Dušan 
Perniš a Putnocký bol odsunutý na 
druhú koľaj. Ako druhý brankár 
a trénoval s rezervou. Nakoniec od-
išiel na hosťovanie do neďalekej Nit=
ry. Na konci sezóny 2013/14 získal 
Slovan ligový titul, ktorého držite-
ľom sa tak stal aj Putnocký. 

Z Chorzówa do Poznańi
Pred sezónou 2014/15 prišiel 

do Slovana Bratislava český tréner 
František Straka. Ten uprednost-
nil na pozíciu brankárskej jednotky 
Dušana Perniša ako dvojku nomino-
val Martina Polačka. Putnocký sa tak 
dostal do veľmi neistej pozície a začal 
uvažovať o odchode do zahraničia.

Pre jarnú časť sezóny 2013/14 odi-
šiel na hosťovanie do FC Nitra, ktorá 
bojovala o udržanie v najvyššej súťa-
ži. Tam počas svojho pôsobenia od-
chytal 14 zápasov. Nitra sa ale ne-
udržala a po sezóne zostúpila do ni-
žšej súťaže. Začiatkom októbra 2014 
odišiel so štatútom amatéra do prvo-
ligového MFK Ružomberok, kde sa 
dohodol na angažmáne do konca 
roku 2014 s prípadným predĺžením. 

Nakoniec odchádza do zahrani-
čia, Poľska. V januári 2015 ale pre-
stúpil do poľského klubu Ruch Cho-
rzów, kde podpísal polročnú zmluvu 
s opciou. V lete 2015 mužstvo vy-
užilo predkupné právo a uzavre-
lo s hráčom nový kontrakt do kon-
ca sezóny 2016/17. Pred ročníkom 
2016/17 prestúpil do Lech Poznań, 
kde podpísal zmluvu na tri roky. 
Tento rok vyhlásený za najlepšie-
ho brankára najvyššej poľskej ligy. 

(RED., ZDROJ: SPORTOWEFAKTY.
WP.PL, WIKIPEDIA) Matúš Putnocký s cenou za najlepšieho ligového brankára. (Zdroj: FB Talentovaní Slováci na futbalových trávnikoch)

Komentuje 
Matúš Putnocký
Som veľmi hrdý  na to, že 
skupina hráčov a zamest-
nancov Lotto Ekstraklasa ma 
týmto spôsobom ocenila, to 
ma motivuje k ešte väčšej 
práci v nasledujúcej sezóne. 
V Poľsku sa mi hrá veľ-
mi dobre, cítim sa tu dobre, 
cítim, že tréner, fanúšikova aj 
iné osoby z vonku mi veria 
a cítim sa tu byť vítaný.

(J)



728 września 2017   DOBRY TYGODNIK SĄDECKI | Twój tygodnik codziennie – www.dts24.pl

REKLAMA

Bardejowski piłkarz najlepszy bramkarzem polskiej Ekstraklasy
Słowacki bramkarz Matúš Putnoc-
ký został na początku lipca ogłoszo-
ny najlepszym bramkarzem polskiej 
Ekstraklasy. W 15 ze wszystkich 24 
meczów nie przepuścił żadnego gola, 
a w pozostałych 9 dostał tylko 12 goli. 
W pierwszej piątce bramkarzy polskiej 
Ekstraklasy jest aż trzech bramkarzy 
słowackich. Oprócz Putnockého jest 
wśród nich również Marián Kelemen 
z klubu Jagiellonia Białystok oraz Mar-
tin Poláček ze Zagłębia Lubin.

Bardejov - Košice - Slovan
Matúš Putnocký (33 lata) gra od 

lipca 2016 r. w polskim klubie Lech 
Poznań. Karierę piłkarską rozpo-
czął właśnie w Bardejowie. Póź-
niej przeniósł się do FC Steel Trans 
Ličartovce (powiat Prešov), stąd 
w 2004 r. znów wrócił do Barde-
jowa. Następnie grał w MFK Koši-
ce, najpierw grał w rezerwie a po-
tem w pierwszej drużynie.

W 2009 r., ze względu na nie-
chęć trenera Jána Kozáka, prze-
niósł się do klubu Slovana Brati-
slava. W bratysławskim klubie na 
początku w bramce zmieniał się 
z Lukášem Hroššem. Następnie zo-
stał pierwszym bramkarzem klu-
bu. W sezonie 2012/13 zdobył ze 
swoją drużyną „double“, tytuł li-
gowy i zwycięstwo w Pucharze 
Krajowym.

W pierwszym meczu Ligi Mi-
strzów UEFA 2013/14, 17 lipca 2013 
r. przeciwko bułgarskiemu klu-
bowi PFK Ludogorec Razgrad do-
stał w drugiej połowie meczu nie-
fortunny gol, który strzelił fiński 
obrońca Ludogorce Tero Mäntylä. 
Slovanu jednak udało się stan od-
wrócić na końcowe 2:1. W kolej-
nym meczu z tym klubem  Slovan 
jednak przegrał.

Przed wiosenną częścią se-
zonu 2013/14 Matúš Putnocký 
wrócił do klubu Dušan Perniš 
i przestał być pierwszym bramka-
rzem. Jako drugi bramkarz treno-
wał z rezerwą. Na koniec sezonu 
2013/14 Slovan zdobył tytuł mi-
strza Słowacji.

Z Chorzowa do Poznania
Przed sezonem 2014/15 przybył 

do klubu Slovan Bratislava czeski 
trener František Straka. Ten wy-
brał na pozycję bramkarskiej je-
dynki Dušana Perniša i jako drugie-
go bramkarza nominował Martina 
Polačka. Putnocký był w bardzo 
niepewnej sytuacji i zaczął zastana-
wiać się nad wyjazdem zagranicę.

Przed wiosną 2013/14 zaczął 
grać w klubie FC Nitra, która wal-
czyła o utrzymanie się w najwyż-
szej klasie. Tam rozegrał 14 meczy. 
Nitra nie utrzymała się i spadła do 
niższej klasy. Początkiem paździer-
nika 2014 r. wyjechał ze statutem 
amatora do pierwszoligowego klu-
bu MFK Ružomberok, gdzie miał 
podpisaną umowę do końca 2014 
r. z ewentualnym przedłużeniem.

Wreszcie wyjeżdża zagranicę, 
do Polski. W styczniu 2015 r. gra 
w polskim klubie Ruch Chorzów, 
gdzie podpisał półroczną umo-
wę z opcją przedłużenia. W lecie 
2015 drużyna wykorzystała pra-
wo pierwokupu i zawarła z nowym 
graczem umowę do końca sezonu 
2016/17. Przed sezonem 2016/17 
przeniósł się do klubu Lech Po-
znań, gdzie podpisał umowę na 
trzy lata. W tym roku został ogło-
szony najlepszym polskim bram-
karzem Ekstraklasy.

(RED., ŹRÓDŁO: SPORTOWEFAKTY.
WP.PL, WIKIPEDIA)Matúš Putnocký z nagrodą dla najlepszego bramkarza Ekstraklasy. (Źródło: FB Utalentowani Słowacy na boiskach piłkarskich )

Komentuje 
Matúš Putnocký
Jestem bardzo dumny z tego, 
że grono zawodników i pra-
cowników zajmujących się 
Lotto Ekstraklasą doceniła 
mnie w ten oto sposób wiel-
kim wyróżnieniem, to tyl-
ko motywuje mnie do jeszcze 
większej pracy w kolej-
nych sezonach. W Polsce gra 
mi się bardzo dobrze, czu-
ję się tu dobrze, czuję zaufa-
nie trenera, kibiców i innych 
osób z zewnątrz i czuję, że 
jestem tutaj mile widziany.

(J)
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Viete, ako sa povie blcha po poľ-
sky? Turysta kožuchowy! A viete, ako 
sa povie poľsky ježko? Kaktus pocho-
dowy! Takéto a podobné vtipy ko-
lujú medzi nami Slovákmi od nepa-
mäti. Jazyku našich susedov celkom 
dobre rozumieme a pripadá nám ne-
uveriteľne smiešny. Ale ani Poliaci nám 
neostávajú nič dlžní. Viete ako sa povie 
po slovensky veverička? Drevny kocur! 
A viete ako je po slovensky Terminátor? 
Elektronicky mordulec! 

Tieto slová sú samozrejme vymys-
lené, ale existuje aj množstvo vtipných 
situácií, ktoré píše sám život. Poznám 
príbeh jedného Slováka, ktorý prišiel 
pracovať do poľskej firmy. Prvý deň 
mal stretnutie so sekretárkou, ktorá mu 
oznámila, že „szuka szefa“. Pohoršený 
našinec volal svojej žene, že v takejto 
katolíckej krajine „to robí“ sekretárka 
so šéfom a ešte o tom všetkým hovorí. 

Ďalšia vtipná historka sa odo-
hrala na poľsko-slovenskej konfe-
rencii, na ktorej vystúpil mladý Po-
liak a všetkým oznámil, že „Szu-
ka partnerow na zachodzie.“ Na čo 
slovenská časť hľadiska reagovala 
búrlivým smiechom a potleskom. V 
preklade to však znamená len to, že 
hľadá partnerov na západe. 

Môj známy zase veľmi rád roz-
práva o tom, že sa rád kochá vo 
svojich deťoch, po čom si ho Po-
liaci začínajú skúmavo premeriavať 
a zisťujú, či má skutočne pedofil-
né sklony, alebo sa jedná len o ďal-
šie poľsko-slovenské jazykové nedo-
rozumenie. V poľštine to totiž zna-
mená, že sa rád miluje so svojimi 
deťmi. 

Pozor aj pri nákupoch, ak si v Po-
ľsku chcete kúpiť momentálne veľ=
mi modernú čipku, zvoľte radšej 
poľský výraz „koronka“. Čipka je 

totiž v poľštine označením ženského 
pohlavného orgánu a používanie 
tohto slova nie je ani trošku slušné. 
Teraz už isto chápete, prečo sú pre 
Poliakov tak atraktívne naše obcho-
dy s tradičnou slovenskou čipkou. 
Na fotografii s takýmto názvom sa 
pobaví nejeden Poliak a nie je za tým 
láska k ľudovému umeniu. 

Zábavné sú aj ďalšie slová. Odbyt 
to je análny otvor a porucha je ďal-
ším slovom so skupiny neslušných 
slov sexuálneho charakteru. Nápad 
to je napadnutie a pokuta to je roz-
hrešenie. A ak uvidíte na poľských 
cestách Pomoc drogowa neľakajte 
sa, nemá to nič spoločné s droga-
mi. Je to len cestná služba.

Aby sme Vám pomohli vyhnúť sa 
spoločenskému „faux pas“ pri ko-
munikácií s Poliakmi, pripravili sme 
pre Vás krátky slovník zradných 
poľsko-slovenských slov. Príjem-
né čítanie a zábavu.

JANA GĄSIOROWSKA

Zatrudnimy osoby z orzecze-
niem o niepełnosprawności 
do sprzątania obiektu han-
dlowego w Nowym Sączu, 
ul. Węgierska 170. Wymagana 
książeczka sanepidowska. 
Tel.: 661-991-560.
Praca OPIEKUNKI SENIORÓW 
w NIEMCZECH i w ANGLII.
Duża baza ofert, szybkie wy-
jazdy. Darmowe kursy 
j. niemieckiego od Podstaw 
w Nowym Sączu! Zadzwoń 
Promedica24: 666-096-758
Matematyka korepetycje 
504 699 482

OGŁOSZENIA DROBNEREKLAMA OGŁOSZENIE

Wynajmę miejsce 
parkingowe w garażu 

podziemnym przy 
ul. Żywieckiej w No-
wym Sączu. Kontakt: 

533 - 200 - 121

Slovník/Słownik
1. znaczenie 2. znaczenie

slowacki polski słowacki polski

cesta droga droga narkotyk

hľadať szukać Wulgarne oznaczenie stosunku seksualnego

západ zachód záchod ubikacja

loď statek statok
duże gospodarstwo 
rolnicze na wsi; albo 

majątek 

vôňa zapach zápach smród

voňať pachnąć páchnuť, smrdieť śmierdzieć

starý, tvrdý, (napr. 
chlieb)

czerstwy (np. chleb) čerstvý świeży

prítomný obecny obecný ogólny

v bezvedomí nieprzytomny neprítomný nieobecny

v súčasnosti obecnie obecne ogólnie

nutne koniecznie konečne wreszcie

posteľná bielizeň pościel posteľ łóżko

koberec dywan pohovka, gauč,

diván sofa

stolička krzesło kreslo fotel

zrkadlo lustro luster żyrandol

záves zasłona záclona firana

pneumatika opona opona kurtyna

slušný grzeczny hriešny grzeszny

rozprávať sa, hovoriť gadać hádať sa
sprzeczać się, kłó-

cić się

asi chyba chyba błąd

doklad dowód dôvod powód

dôležitý ważny vážny poważny

záležitosť, vec, téma/
otázka

sprawa správa wiadomość

rezerva zapas zápas
walka (sportowa), 
mecz, rozgrywka

motorka motor motor silnik

pohrebný voz
karawan, 

karawan pogrzebowy
Karaván, obytný 

príves
przyczepa 

kempingowa

majúci nevyčísliteľnú 
hodnotu

bezcenny bezcenný bezwartościowy

pohodlný wygodny výhodný korzystny

zisk korzyść Korisť, lub łup

zákon ustawa ústava konstytucja

slnečnica słonecznik slnečník parasol

čučoriedky
jagody(czarne), bo-

rówki czarne
jahody truskawki

Ako sa povie blcha po poľsky

Czy wiecie, jak się po polsku mówi pchła? 
Turysta kożuchowy! A czy wiecie, jak się 
po polsku mówi jeż? Kaktus pochodowy! 
Te i podobne dowcipy od dawien dawna 
opowiadają sobie Słowacy. Trochę rozu-
miemy język naszych sąsiadów i wydaje 
nam się niezwykle śmieszny. Ale Polacy 
nam nie pozostają nic dłużni. Czy wie-
cie, jak się mówi po słowacku wiewiór-
ka? Drzewny kocur! A czy wiecie, jak mówi 
się po słowacku terminator? Elektronic-
ky mordulec!

Te słowa są oczywiście wymyślo-
ne, ale istnieje mnóstwo dowcipnych 
sytuacji, które pisze samo życie. Znam 
historię jednego Słowaka, który zna-
lazł pracę w polskiej firmie. Pierwsze-
go dnia miał spotkanie z sekretarką, 
która go poinformowała, że „szu-
ka szefa“. Zbulwersowany zadzwonił 

do żony, że w takim katolickim kraju 
sekretarka „robi to“ z szefem i jeszcze 
o tym wszystkim opowiada.

Kolejna śmieszna historia miała 
miejsce na polsko-słowackiej kon-
ferencji, na której występował mło-
dy Polak, który powiedział, że „szu-
ka partnerów na zachodzie”. Na co 
słowacka część widowni zareagowa-
ła burzliwym śmiechem i oklaska-
mi. Słowacy po prostu zrozumieli, że 
uprawia seks z partnerami w toalecie.

Mój znajomy lubi opowiadać, że 
lubi „kochać się swoimi dziećmi”, co 
po słowacku oznacza tylko to, że lubi 
rozkoszować się swoimi dziećmi.

Słowacy muszą również uważać 
przy zakupach tak modnej dzisiaj 
koronki. W tym wypadku zaleca-
my używać polskiego słowa, bo na-
zwa słowacka jest trochę niezręczna 

i nie brzmi dobrze. Koronka po sło-
wacku to „Čipka”. Słyszałam taką 
historię, że przed jednym sklepem 
ze słowackimi wyrobami ręcznymi 
polscy turyści chętnie się fotogra-
fują a powodem wcale nie jest mi-
łość do produktów ludowych. Na 
sklepie wisi nazwa sklepu „Sloven-
ská čipka”. 

Śmieszne są również inne sło-
wa. Zbyt to po słowacku „odbyt“ 
a awaria to „porucha”. „Napad“ 
to pomysł a „pokuta“ to mandant. 
Słowo pomoc drogowa Słowakom 
kojarzy się z pomocą związaną 
z narkotykami.

Aby pomóc wam uniknąć towa-
rzyskiego faux pas podczas komu-
nikacji ze Słowakami i odwrotnie, 
przygotowaliśmy krótki słownik 
zdradliwych słów polsko-słowac-
kich. Życzymy miłej lektury.

JANA GĄSIOROWSKA

Jak jest wiewiórka po słowacku

Bądź eko! Czytaj DTS Bądź eko! Czytaj DTS 
online. Pobierz swój ulubiony online. Pobierz swój ulubiony 

tygodnik ze strony tygodnik ze strony 
www.dts24.pl www.dts24.pl 
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Od minulého roka pôsobí na Právnic-
kej fakulte Jagelonskej Univerzity Ško-
la slovenského práva. Vznikla na zákla-
de dohody medzi Fakultou a Ústavom 
štátu a práva SAV v Bratislave.

- Škola slovenského práva je 
rozdelená na 2 semestre. V prvom 
- zimnom si účastníci osvoja slo-
venskú právnickú terminoló-
giu. A v druhom - letnom sa po-
čas šiestich víkendov zúčastnia 

série prednášok vedených reno-
movanými profesormi zo Sloven-
ska,  vrátane ombudsmana, ria-
diteľa Ústavu štátu a práva SAV 
a na cvičeniach vedených sloven-
skými právnikmi z kancelárie V4 
Legal – objasňuje Julianna Kobie-
rzyńska z Centra pre koordináciu 
škôl cudzích právnych systémov 
Právnickej fakulty Jagelonskej 
Univerzity.

Témou hodín je predovšetkým 
súkromné právo. Študijný prog-
ram Školy slovenského práva je 
určený nielen pre študentov, ale 
aj pre advokátov, právnikov, pre-
kladateľov, študentov slovenského 
jazyka, ako aj všetkých, ktorý si 
chcú rozšíriť vedomosti z oblasti 
slovenského práva. Počas prvého 
semestra sa na hodinách zo slo-
venského práva zúčastnilo 90 
osôb, v druhom semestri to bolo 
okolo 60 osôb. 

Ako zdôrazňuje Julianna Kobie-
rzyńska Škola slovenského práva 
je tiež miestom na ešte lepšiu poľ=
sko-slovenskú spoluprácu. Oso-
bitnú úlohu tu zohrávajú aj gene-
rálny konzul Slovenskej republiky 
v Krakove Ivan Škorupa a kon-
zul Adrián Kromka, ktorí od sa-
motného začiatku túto iniciatívu 
podporujú.

(RED)

Edukacja/Vzdelanie

REKLAMA

Uczą się słowackiego prawa Učia sa slovenské právo
Od ubiegłego roku na Wydziale Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego działa Szkoła Prawa Słowac-
kiego. Powstała ona w wyniku poro-
zumienia pomiędzy Wydziałem oraz 
Instytutem Państwa i Prawa Słowackiej 
Akademii Nauk w Bratysławie.

- Szkoła Prawa Słowackiego 
dzieli się w swojej strukturze na 
dwa semestry. W pierwszym - 
zimowym uczestniczy zgłębia-
ją tajniki prawniczego języka 
słowackiego. Natomiast w dru-
gim - letnim uczestniczą w sze-
ściu weekendowych zjazdach, 
podczas których biorą udział 
w szeregu wykładów, prowadzo-
nych przez uznanych profesorów 
ze Słowacji, w tym Rzecznicz-
ki Praw Obywatelskich, prze-
wodniczącego Komisji Kody-
fikacyjnej słowackiego prawa 
cywilnego, czy też kierownika 
Instytutu Państwa i Prawa Sło-
wackiej Akademii Nauk, oraz 
w warsztatach prowadzonych 
przez słowackich prawników-
-praktyków z kancelarii V4 Legal 
– wyjaśnia Julianna Kobierzyńska 
z Ośrodka Koordynacyjny Szkół 
Praw Obcych Wydziału Prawa 
i Administracji UJ.

Tematyka zajęć koncentru-
je się na zagadnieniach prawa 

prywatnego. Program Szkoły 
Prawa Słowackiego jest kiero-
wany nie tylko do studentów, ale 
również do adwokatów, radców 
prawnych, aplikantów, tłuma-
czy, słowacystów oraz wszyst-
kich tych, którzy chcą poszerzyć 
swoją wiedzę w zakresie prawa 
słowackiego. W pierwszym roku 
działalności szkoły, w zajęciach 
z prawniczego języka słowackie-
go brało udział 90 osób, natomiast 

w drugim semestrze w zajęciach 
uczestniczy ok. 60 studentów. 

Jak podkreśla Julianna Kobie-
rzyńska, Szkoła Prawa Słowackiego 
jest również miejscem do zacieśnia-
nia współpracy polsko-słowackiej. 
Szczególną rolę odgrywają tutaj Kon-
sul Generalny Republiki Słowackiej 
w Krakowie Ivan Škorupa oraz kon-
sul Adrián Kromka, którzy to od sa-
mego początku wspierają inicjatywę.

(RED)
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Transport/Doprava

Są chętni na pociąg 
z Krynicy do Popradu
Przedstawiciele Nowosądeckie-
go Stowarzyszenia Miłośników Ko-
lei wraz z samorządem słowackiego 
Pławca chcą przywrócenia zlikwido-
wanych przed kilkoma laty połączeń 
kolejowych na Słowację. Ich zdaniem 
byłby to nie tylko hit turystyczny. 
Możliwość dojazdu pociągiem mia-
łaby także przyczynić się do zmniej-
szenia bezrobocia oraz usprawnie-
nia komunikacji.  

Ostatni pociąg na Słowację 
kursował jeszcze w 2010 r. Jechał 
z Krynicy-Zdroju, przez Muszy-
nę, do słowackiego Pławca. Wio-
ska Pławiec jest miejscowością na 
trasie kolejowej z Polski na Sło-
wację i dalej na Węgry i Bałkany. 

- W roku 2010 miała miej-
sce ogromna powódź na Sądec-
czyźnie. Spowodowała ona wie-
le szkód. Wtedy woda zerwała 
most na rzece Poprad. Odbudo-
wano go co prawda rok później, 
ale pociągu z Krynicy do Pławca 
nie przywrócono - mówi Łukasz 
Wideł, wiceprezes Nowosądec-
kiego Stowarzyszenia Miłośni-
ków Kolei. 

- Połączenia te cieszyły się 
dużym zainteresowaniem, jeź-
dziło mnóstwo osób. Podobnie 
było z „Cracovią”, pociągiem 
z Krakowa do Budapesztu. Połą-
czenie to również zostało zawie-
szone - dodaje Kazimierz Wró-
bel z NSMK.

Pomysł uruchomienia pociągu 
na Słowację poddał miłośnik ko-
lei Artur Królikowski z Muszyny.

- Zadowoliłoby nas nawet po-
łączenie z Krakowa do Popra-
du albo do Koszyc. Dobre było-
by także połączenie regionalne, 
np. Nowy Sącz - Poprad (czy Ko-
szyce) albo przygraniczne: Kry-
nica - Muszyna - Pławiec - Sta-
ra Lubowla - Poprad - proponuje 
Królikowski. 

Słowacki samorządowiec Pa-
trik Pčolka poddał analizie lo-
kalny transport. - Transport 

kolejowy w Starej Lubowli gwał-
townie osłabł w grudniu 2012 
roku, kiedy to Ministerstwo 
Transportu postanowiło zrezy-
gnować z „nieefektywnych” po-
ciągów. Tymczasem obserwuję 
tendencję stopniowej likwidacji 
dróg publicznych, a więc pasażer 
- obywatel ma problem z podró-
żowaniem do pracy, szkoły lub 
miejsc rekreacji. Jest zmuszony 
do  korzystania z indywidualne-
go transportu samochodowego - 
zauważa i domaga się m.in. przy-
wrócenia transportu kolejowego 
do miasta Starej Lubowli w kie-
runku Preszowa i Muszyny. 

Optymalnym rozwiązaniem, 
jakie proponuje Patrik Pčol-
ka, byłoby przywrócenie ruchu 
w odcinku Stara Lubowla - Pła-
wiec - Lipany w minimum 6 pa-
rach osobowych pociągów oraz 
przywrócenie ruchu na odcinku 
Stara Lubowla- Pławiec - Mu-
szyna w dwóch parach weeken-
dowych pociągów pasażerskich. 

- Warto byłoby, aby władze 
zastanowiły się nad uruchomie-
niem takiego połączenia. Konku-
rencja nie śpi. Już na trasie War-
szawa - Kraków - Nowy Sącz 
- Piwniczna - Budapeszt kursu-
ją połączenia Leo Express. Jest 
to przewoźnik kolejowy, który 
realizuje połączenia komunika-
cją autobusową - dodaje Artur 
Królikowski. 

- Połączenie kolejowe na Sło-
wację byłoby hitem turystycz-
nym - zauważa kolejarz Andrzej 
Cebula, związany z Obywatel-
skim Komitetem Obrony Połą-
czeń Kolejowych na Sądecczyź-
nie. - Widzimy, jak duża jest 
frekwencja turystycznych pocią-
gów retro. Gdyby istniała moż-
liwość dojazdu pociągiem np. 
z Muszyny, Krynicy czy Krakowa 
na Słowację, na pewno znaleźli-
by się chętni - podkreśla. 

AGNIESZKA MAŁECKA 
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O vlak z Krynice do Popradu je záujem
Zástupcovia Nowasadeckého zdru-
ženia milovníkov železníc a samo-
správa obce Plaveč chcú obnoviť, 
pred niekoľkými rokmi zrušené, vla-
kové spojenie na Slovensko. Podľa 
ich názoru by to nebol len turistický 
hit. Táto možnosť by pomohla znížiť 
nezamestnanosť a zjednodušila by 
komunikáciu.  

Posledný vlak na Slovensko 
išiel ešte v roku 2010. Vyrazil 
z Krynice Zdroj, cez Muszynu do 
slovenského Plavča. Plaveč je ob-
cou, ktorá sa nachádza na želez-
ničnej trati vedúcej z Poľska na 
Slovensko a ďalej do Maďarska 
a na Balkán. 

- V roku 2010 boli v Sadeckej 
oblasti obrovské záplavy, kto-
ré spôsobili mnoho škôd. Vte-
dy voda zničila most, vedúci cez 
rieku Poprad. Ten bol síce o rok 
neskôr opravený, ale železnič-
né spojenie z Krynice do Plavča 
obnovené nebolo - hovorí Łukasz 
Wideł, viceprezident Novosa-
deckého združenia milovníkov 
železníc. 

- O toto spojenie bol veľký 
záujem, cestovalo ním mno-
ho ľudí. Podobná situácia bola 

s „Cracoviou”, vlakom z Krako-
va do Budapešti. Tento vlak bol 
tiež zrušený – dodáva Kazimierz 
Wróbel z NZMŽ.

S nápadom obnoviť vlakového 
spojenia na Slovensko prišiel mi-
lovník železníc Artur Królikow-
ski z Muszyny.

- Stačilo by nám aj spojenie 
z Krakova do Popradu alebo Ko-
šíc. Dobré by boli aj regionálne 
spoje, napr. Nowy Sącz - Poprad 
(alebo Košice)  alebo prihranič=
né: Krynica - Muszyna - Pla-
več – Stará Ľubovňa - Poprad – 
navrhuje Królikowski. 

Slovenský zástupca samo-
správy Patrik Pčolka analyzoval 
lokálnu dopravu. – Železničná 
doprava v Starej Ľubovni zazna-
menala výrazný pokles v decem-
bri roku 2012, keď sa Ministerstvo 
dopravy rozhodlo zlikvidovať 
„neefektívne” vlaky. Medzitým 
môžeme sledovať tendenciu po-
stupnej likvidácie verených ciest 
a teda cestujúci – občan má pro-
blém s cestovaním do práce, školy 
alebo miesta odpočinku. Je núte-
ný využívať individuálnu cest-
nú dopravu – dožaduje sa okrem 
iného prinavrátenia železničnej 

dopravy do mesta Starej Ľubovne 
v smere do Prešova a Muszyny. 

Optimálnym riešením by bolo, 
podľa Patrika Pčolka, obnovenie 
vlakového spojenia  Stará Ľubov-
ňa - Plaveč a spojenia  Stará Ľu-
bovňa - Plaveč – Muszyna v rám-
ci víkendových spojení. 

- Bolo by dobré, keby sa ve-
denie zamyslelo nad spustením 
takého spojenia. Konkurencia 
nespí. Už na trati Varšava - Kra-
kov - Nowy Sącz - Piwniczna – 
Budapešť existujú spojenia Leo 
Express. Je to železničný do-
pravca, ktorý realizuje auto-
busové spojenie – hovorí Artur 
Królikowski. 

- Železničné spojenie na Slo-
vensko by bolo turistickým hi-
tom – myslí si železničiar An-
drzej Cebula, ktorý spolupracuje 
s Občianskym výborom ochrany 
železničných spojení v Sadec-
czyznie. – Vidíme, aká vysoká 
je frekvencia turistických ret-
ro vlakov. Keby existovalo vla-
kové spojenie napr. z Muszyny, 
Krynice alebo Krakova na Slo-
vensko, určite by sa záujemci 
našli- zdôrazňuje. 

AGNIESZKA MAŁECKA
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Biznes/Obchod

Na Słowacji prawo podatkowe jest bardziej przyjazne
Rozmowa z ROBERTEM RAMSEM – 
prezesem firmy Ramex

- Dlaczego Pana zdaniem polskie firmy coraz chętniej otwierają swo-
je oddziały na Słowacji, a nawet przenoszą tam swoją działalność?

 - Według mojej oceny są dwie grupy firm, które urucha-
miają działalność na Słowacji. Pierwsza to firmy, które szu-
kają nowych rynków zbytu i chcą się rozwijać. Słowacja jest 
w najbliższym położeniu do naszego regionu małopolskiego, 
więc sprzedaż i obsługa tego rynku wygląda podobnie jakby-
śmy otwierali oddział na Śląsku czy w Warszawie. Jedynym 
problemem jest brak możliwości przejazdu samochodami 
typu TIR-24 tony przez przejścia graniczne w naszym naj-
bliższym położeniu w Piwnicznej, Leluchowie czy Muszyn-
ce. Musimy więc objeżdżać kilkaset kilometrów dalej przez 
Barwinek i Chyżne.

Druga grupa firm to te, które otwierają swoje oddziały, 
aby skorzystać z przywilejów jakimi jest np. możliwość odli-
czenia całego VAT-u od zakupionego samochodu osobowego. 
U nas ten proces jest bardziej skomplikowany i można odli-
czyć 50 proc. VAT lub 100 proc., ale przy prowadzeniu książ-
ki pojazdu i wykorzystywaniu go tylko i wyłącznie do celów 
służbowych. Kolejny powód to o wiele niższe stawki ubez-
pieczenia OC i AC.

- Według danych GUS obroty ze Słowacją w pierwszym półroczu ubie-
głego roku wzrosły o 2,9 proc. i wynosiły ponad 4 mld euro, plasu-
jąc Słowację na 13. miejscu z udziałem 2,3 proc. w całości obrotów 
handlu zagranicznego Polski. Pana zdaniem ta tendencja wzrostowa 
będzie się utrzymywać?

- Myślę, że wzrost może się utrzymywać, ponieważ pol-
skie firmy handlowe pracują na niższych marżach i są bar-
dziej elastyczne w negocjacjach z klientami, co powoduje, że 
ostatecznie mogą zaproponować niższe ceny. Chociaż tenden-
cja wzrostowa może nie utrzymywać się na takim poziomie, 
ponieważ Słowacja jest o wiele mniejszym rynkiem zbytu. 
Słowacy próbują „bronić” swojego rynku i wielu producen-
tów globalnych blokuje polskim firmom sprzedaż na terenie 

Słowacji, jeżeli nie mają tam swoich oddziałów, np. przez nie-
refinansowanie kosztów transportu w przypadku, kiedy Sło-
wacy taką rekompensatę posiadają.

- Jak ta sytuacja wygląda w przypadku firmy Ramex? 
- Ramex posiada na Słowacji firmę bliźniaczą o tej sa-

mej nazwie lecz zarejestrowaną na Słowacji jako osobna 
Firma Spółka S.R.O. (odpowiednik Sp. z o.o.). Gdy 15 lat 
temu otwierałem firmę na Słowacji, były całkowicie inne 
czasy, bo było tam bardzo mało polskich firm czy oddzia-
łów. Handel odbywał się na o wiele wyższych marżach. 
Jednak, jak mówią Słowacy, polskie firmy wchodząc ma-
sowo na rynek słowacki i konkurując ceną, mocno te mar-
że obniżyły.

- Jak układa się współpraca ze Słowacją? Nie ma problemów języko-
wych? Problemów w różnicach w prawie podatkowym?

- Jeżeli chodzi o barierę językową to naprawdę nie ma 
żadnych problemów z porozumiewaniem się ze Słowakami, 
a zwłaszcza w regionie przygranicznym. A w kwestii prawa 
podatkowego - według mojej opinii na Słowacji jest ono bar-
dzie przyjazne podatnikowi i prostsze w interpretacji.

- Czyli warto prowadzić biznes na Słowacji?
- 15 lat temu warto było prowadzić biznes na Słowacji, po-

nieważ można było generować wyższe marże, natomiast na 
dzień dzisiejszy Słowacja nie jest żadnym eldorado. Są za-
równo plusy jak i minusy prowadzenia tam działalności. Pol-
skie firmy otwierają oddziały nie tylko na Słowacji, ale także 
w Czechach, Niemczech czy w innych krajach Unii Europej-
skiej. W naszym przypadku przy sprzedaży materiałów budow-
lanych Słowacja z racji położenia daje możliwość transporto-
wania towarów w rozsądnych cenach. Transport np. pustaków 
ceramicznych, gdzie wartość 24 ton towaru nie przekracza 5 - 7 
tys. zł, na większe odległości jest ekonomicznie nieuzasadnio-
ny i po prostu się nie opłaca. Warto zauważyć także, że Słowa-
cja nie jest wielkim rynkiem zbytu. Cały rynek słowacki moż-
na porównać np. do aglomeracji Śląska.

ROZMAWIAŁA JOLANTA BUGAJSKA

Problemem jest brak możliwości 
przejazdu samochodami typu TIR-24 
tony przez przejścia graniczne 
w naszym najbliższym położeniu 
w Piwnicznej, Leluchowie czy Muszynce
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Na Slovensku sú dane oveľa priateľskejšie
Rozhovor s ROBERTEM RAMSOM – 
prezidentom spoločnosti Ramex

- Prečo podľa Vás poľské firmy čoraz častejšie otvárajú svoje  
pobočky na Slovensku a dokonca tam aj prenášajú celé firmy?

- Podľa môjho názoru existujú dve skupiny firiem, 
ktoré začínajú podnikať na Slovensku. Do prvej skupi-
ny patria firmy, ktoré hľadajú nové trhy a chcú sa roz-
víjať. Slovensko je svojou polohou nášmu malopoľskému 
regiónu najbližšie, preto predaj a obsluha tohto trhu vy-
zerá podobne, ako keby sme otvárali pobočku na Sliezku 
alebo vo Varšave. Jediným problémom je len to, že chýba 
možnosť prejazdu vozidiel s hmotnosťou nad 24 tony cez 
hraničné prechody v našom najbližšom okolí v Piwnicz-
nej, Leluchove alebo Muszynke. Musíme teda prechádzať 
ďalej cez Barwinek a Chyżne.

Druhou skupinou sú tie firmy, ktoré otvárajú svoje 
pobočky, aby využili výhody, akými je napr. možnosť 
odpočítať si celého DPH pri nákupe osobného motoro-
vého vozidla. U nás je tento proces oveľa komplikovanejší 
a možno odpočítať len 50% DPH alebo 100 %, ale to len 
v prípade, že vediete knihu jázd a využívate ho len na 
služobné účely. Ďalším dôvodom sú oveľa nižšie odvody 
do sociálnej a zdravotnej poisťovne.

- Podľa Hlavného štatistického úradu obraty so Slovenskom 
v prvom polroku minulého roka vzrástli o 2,9% a predstavo-
vali viac ako 4 miliardy €, vďaka čomu sa Slovensko dosta-
lo na 13 miesto s  podielom 2,3% celkového obratu zahranič-
ného obchodu Poľskej republiky. Bude podľa Vás tento rastúci 
trend pokračovať?

- Myslím si, že rast sa môže udržať, nakoľko poľské ob-
chodné firmy majú nižšie marže a sú oveľa flexibilnejšie 
pri rokovaní s klientom, vďaka čomu môžu v konečnom 
dôsledku ponúknuť nižšie ceny. Hoci rastová tenden-
cia sa nemusí udržať na takej úrovní, nakoľko Sloven-
sko má oveľa menší trh. Slováci sa snažia „brániť” svoj 
trh a mnoho globálnych producentov blokuje poľským 

firmám predaj na území Slovenska, pokiaľ tam nemajú 
svoje pobočky, napr. prostredníctvom nerefinancova-
nia nákladov na dopravu, aj keď Slováci takúto rekom-
penzáciu majú.

- Ako táto situácia vyzerá v prípade firmy Ramex? 
- Ramex má na Slovensku zaregistrovanú spoločnosť 

s ručením obmedzeným. Keď som pred 15 rokmi otváral 
firmu na Slovensku, boli to úplne iné časy, lebo tam bolo 
veľmi málo poľských pobočiek. Obchodovalo sa s oveľa 
vyššími maržami. Ale, ako hovoria Slováci, poľské firmy, 
ktoré masovo prichádzajú  na slovenský trh a konkurujú 
si s cenami, tieto marže výrazne znížili.

- Ako sa Vám spolupracuje so Slovenskom? Nemáte problém 
s jazykom alebo problém s daňovým systémom?

- Čo sa jazykovej bariéry týka, tak naozaj nemám žia-
den problém dohovoriť sa so Slovákmi, a predovšetkým 
v tom pohraničnom regióne. A v otázkach daní – podľa 
môjho názoru je daňový systém na Slovensku ove-
ľa priateľskejší  pre daňového poplatníka a jednoduchší 
v interpretácií.

- Oplatí sa na Slovensku podnikať?
- Pred 15 rokmi sa na Slovensku oplatilo podnikať, na-

koľko marže tam boli vysoké, ale dnes už Slovensko nie 
je žiadne eldorádo. Existujú tam plusy aj mínusy podni-
kania. Poľské firmy otvárajú pobočky nie len na Sloven-
sku, ale tiež v Čechách, Nemecku alebo iných krajinách 
Európskej únie. V našom prípade, teda pri predaji sta-
vebných materiálov, má Slovensko, vďaka svojej polohe, 
možnosť prepraviť tovar v rozumnej cene. Napr. prepra-
va keramických tvárnic, kde hodnota 24 tonového tova-
ru neprekračuje 5 - 7 tisíc PLN, nie je na väčšie vzdiale-
nosti ekonomická a jednoducho sa neoplatí. Je dobré si 
všimnúť, že slovenský trh nie je veľmi veľký. Možno ho 
porovnať napr. s aglomeráciou poľského Sliezka.

ROZPRÁVALA SA JOLANTA BUGAJSKA

Jediným problémom je len to, 
že chýba možnosť prejazdu vozidiel 
s hmotnosťou nad 24 ton cez hraničné 
prechody v našom najbližšom okolí 
v Piwnicznej, Leluchove alebo Muszynke
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Złoty trunek z Browaru Trzy Korony podbija piwny świat

Zlatý mok z pivovaru Trzy Korony dobýja pivný svet 

Największy, najstarszy a zarazem najbardziej prestiżowy 

konkurs piw w całej Polsce, który odbył się w Krasnym-

stawie to doskonały sposób na udowodnienie, że rze-

mieślnicze piwa warzone z ogromną wiedzą, ale i pasją 

w sercu są doceniane i zauważane przez stale powięk-

szające się grono miłośników złotego trunku.

Nieustające pochwały ze strony gości oraz ze-

szłoroczne, wyśmienite osiągnięcia zachęciły nas 

do ponownego wzięcia udziału w Konsumenckim 

Konkursie Piw podczas 47.Ogólnopolskiego Święta 

Chmielarzy i Piwowarów w Krasnymstawie.

Finał Konkursu odbył się 19.08.2017, a piecze nad 

prawidłowym przebiegiem finałowego starcia sprawo-

wał Przewodniczący KKP Marek Suliga, certyfikowa-

ny Sędzia Piwny, wieloletni juror European Beer Star.

Browar Trzy Korony z dumą zaprezentował aż 

6 swoich piw a tegoroczne wyniki potwierdziły, że 

mimo stosunkowo krótkiego stażu w piwnym śro-

dowisku, możemy śmiało  rywalizować z browara-

mi  szczycącymi się znacznie dłuższą obecnością na 

piwnym rynku.

311 zgłoszonych piw z 50 browarów z całej Polski,  

24 kategorie medalowe  i aż 4 miejsca na podium dla 

piw z Browaru Trzy Korony! 

Jury nie miało wątpliwości w przypadku wyłonienia 

złotego medalisty w kategorii „Piwa jasne w stylu Mar-

cowe  o ekstrakcie 13-16˚ Plato”. Słodowy charakter 

z lekkim karmelowym akcentem, bursztynowa bar-

wa oraz  subtelne chmielowe nuty sprawiły, że nasze 

piwo Marcowe nie miało sobie równych. 

Drugim złotym  medalistą z Browaru Trzy Korony 

została 7 Eskadra, oceniana w kategorii „Piwa w sty-

lu American Pale Ale, American India Pale Ale”. Suk-

ces naszego piwa jest dla nas wielkim osiągnięciem 

nie tylko ze względu na liczną konkurencie, lecz także 

dzięki uplasowaniu się na wyższym miejscu podium, 

niż podczas zeszłorocznej edycji konkursu. 

Nie sposób nie wspomnieć o naszych pozostałych 

medalistach. Drugie miejsce dla piwa Weizen oraz za-

szczytna 3 lokata dla piwa Podwójny Koźlak , to osią-

gnięcia z których jesteśmy równie dumni. 

Serdecznie zapraszamy więc wszystkich sympa-

tyków Restauracji Browar Trzy Korony, aby przy wy-

śmienitym jedzeniu i w wyjątkowej atmosferze, delek-

tować się smakiem oraz niepowtarzalnym aromatem 

naszych rzemieślniczych piw.

Gwarantujemy, że wraz z każdym łykiem naszego 

złotego trunku przeniesiecie się w wyjątkowy świat 

piwnych uniesień oraz  utwierdzicie się w przekona-

niu, że zdobyte przez nasz browar trofea są niepowta-

rzalnym dowodem połączenia ciężkiej pracy i ogromu 

wiedzy z niezwykłymi umiejętnościami i zaangażowa-

niem naszych wybitnych piwowarów. 

#DoZobaczeniaWBrowarzeTrzyKorony

Najväčšia, najstaršia a zároveň najprestížnejšia súťaž 

pív v Poľsku, ktorá sa uskutočnila v Krasnymstawie, je 

skvelým spôsobom ako dokázať, že remeselné pivá va-

rené s obrovskými vedomosťami a láskou, si začína vážiť 

a všímať čoraz väčší okruh milovníkov zlatého moku.

Pochvaly našich hostí a minuloročné výsledky nás 

podnietili k tomu, aby sme sa znova prihlásili do súťa-

že s názvom Konzumentská súťaž pív počas 47.Ce-

lopoľského sviatku pivovarníkov v Krasnymstawie.

Záverečné kolo súťaže sa konalo 19.08.2017 a na 

správny priebeh finálovej súťaže dohliadal Vedúci KKP 

Marek Suliga, certifikovaný pivný porotca, dlhoročný 

porotca European Beer Star.

Pivovar Trzy Korony hrdo prezentoval až 6 svojich 

pív a tohtoročné výsledky potvrdili, že aj napriek rela-

tívne krátkemu pôsobeniu na trhu, môže smelo kon-

kurovať pivovarom s oveľa dlhšou tradíciou.

311 prihlásených pív z 50 pivovarov z celého Poľ-

ska,  24 medailových kategórii a až 4 miesta na víť-

aznom pódiu z Pivovaru Trzy Korony! 

Žiadne pochybnosti nemala porota v prípade 

zlatého medailistu v kategórií „Svetlé piva v štýle 

Marcové 13-16˚ Plato”. Sladový charakter s ľahkým 

karamelovým akcentom, jantárová farba a chmeľo-

vá príchuť spôsobili, že naše Marcové pivo vyhralo. 

Druhým zlatým medailistom z Pivovaru Trzy Koro-

ny sa stala 7 Eskadra, ocenená v kategórií „Piva v štýle 

American Pale Ale, American India Pale Ale”. Je to ob-

rovský úspech, nie len vzhľadom na veľkú konkuren-

ciu, ale aj kvôli tomu, že sme sa umiestnili na vyššom 

mieste, než v minulý rok. 

Nemožno nespomenúť aj našich ďalších medai-

listov. Druhé miesto pre pivo Weizen a tretie miesto 

pre pivo Podwójny Koźlak, je to úspech, na ktorý sme 

rovnako hrdí. 

Srdečne pozývame všetkých sympatizantov Reš-

taurácie Browar Trzy Korony, aby si pri vynikajúcom 

jedle a výnimočnej atmosfére, vychutnali chuť a neo-

pakovateľnú vôňu našich remeselných pív.

Garantujeme, že s každým dúškom nášho zlatého 

nápoja sa prenesiete do výnimočného sveta pivných 

zážitkov a presvedčíte sa, že  ceny, ktoré náš pivovar 

získal, sú dôkazom kombinácie ťažkej práce a veľ-

kého množstva vedomostí s neobyčajnými zručno-

sťami a zaangažovaním našich skvelých pivovarníkov. 

#DoVideniaVPivovareTrzyKorony

REKLAMA
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Zapisy 
mgr Tomasz Baliczek 

tel. kom. 606 454 948

Zajęcia prowadzi mgr rehabilitacji  
i wychowania fizycznego – doświadczony instruktor 

pływania, sędzia pływacki, animator sportu  
osób niepełnosprawnych

www.tomaszbaliczek.pl

rrrrrr 

www.tomaszbaliczek.pl

Więcej informacji na temat rehabilitacji

REKLAMA

Anketa/Sonda

Nakupovali sme kabáty a kožuchy
Čo ste v časoch hranice kupovali 
v Poľsku? Ako si spomínate na jej pre-
kračovanie? Opýtali sme sa v uliciach 
Bardejova. 

Jozef Kotuľák, Bardejov (52)

My sme 
c h o d i -
li  nakupo-
vať väčšinou 
do Krosna. 
Do Maďar-
ska sa chodi-
lo na svetre 
a do Poľska 

na koženky. Nakupovali sme ob-
lečenie hlavne pre deti, kupovali 
sme aj koberce a záclony. Hrani-
čné prechody boli otravné, všet-
ko kontrolovali. Či máme v po-
riadku všetky doklady a keď sme 
sa z trhov vracali späť, zasa pre-
hľadávali celý nákup. Nebolo to 
príjemné, keď vám prehľadáva-
jú súkromné veci. Človek musel 
colníkom ukazovať všetko, čo si 
nakúpil. 

Helena Bogoľová, Bardejov (74)

N a k u p o -
vali sme ka-
báty, kožené 
bundy a ko-
žuchy. Sko-
ro ako každý 
v tej dobe, 
sme kupovali 

na trhoch v Novom Sonči (Nowy 
Sacz), ale aj v Krosne. Bol tam 
väčší výber sortimentu ako 
v tej dobe na Slovensku. Obleče-
nie tam bolo lacnejšie. Na hra-
ničnom priechode, na Dukle pri 
meste Svidník, sa tvorili dlhé 
kolóny. Na hraniciach kontrolo-
vali doklady pri vstupe do kra-
jiny a pri návrate na Slovensko 
zasa kontrolovali celý nákup. 
Teraz chodíme do Poľska vy-
slovene za rekreáciou. Obľúbe-
ným miestom je pre nás Kryni-
ca, ale navštevujeme aj ostatné 
časti Poľska. 

 
Jozef Belovežský, Bardejov (75)

V Poľsku 
mám pár do-
brých kama-
rátov. Vtedy 
sme tam s ro-
dinou chodili 
kupovať všet-
ko možné. 
Sortiment bol 

v porovnaní so Slovenskom väčší, 
bolo tam lacnejšie. Aj dnes mi ešte 
moji poľskí kamaráti prinesú neja-
ké tie ich domáce produkty. Väčši-
nou sme do Poľska prechádzali cez 
obec Kurov, kde sa nevytvárali ko-
lóny. Niekedy sme išli cez Duklu, 
ale tam sme stále zotrvali hodiny 
v dlhých radoch. Tam colníci do-
slovne prehľadávali autá a kontro-
lovali všetko. 

Magdaléna Antolová, Bardejov (65)

C h o d i -
li sme na trhy 
do Nového 
Sonču (Nowy 
Sacz) ale-
bo do Kro-
sna. Pamätám 
si na tie časy. 
Vyrážali sme 

skoro ráno, aby sme sa vyhli záp-
cham na hranici. Väčšinou sme ku-
povali oblečenie, záclony a látky. 
Mali tam dobrý výber na kožené 
veci, či už kožené bundy a kupova-
li sme si aj kvalitné kožené topánky. 
Pre mňa osobne boli nákupy v Po-
ľsku aj taký výlet. Môj švagor tam 

napríklad chodil kupovať nábytok. 
Na tie hraničné kontroly si tiež ve-
ľmi dobre pamätám. Bolo to trošku 
otravné, všetko čo sme kúpili bolo 
potrebné ukazovať na hranici.  

Božena Andrášová, Bardejov (61)

S rodinou 
sme chodi-
li nakupovať 
na trhy do 
Gorlíc.  Ľudia 
zo Sloven-
ska väčši-
nou kupova-
li na trhoch 

v Krosne alebo v Novom Sonči. 
V Gorliciach boli tie trhy menšie, 

ale nakupovalo sa nám tam le-
pšie. Nákupy v Poľsku sme reali-
zovali z toho istého dôvodu ako 
ostatní. Bol tam väčší výber sor-
timentu, mali tam krásne pu-
lóvre, blúzky a kožené bundy. 
V tom období boli v móde kožu-
chy a na to tiež ľudia chodili za 
hranice. Hraničný prechod sme 
využívali ten pri obci Kurov, ale 
chodievali sme aj cez Becherov. 
Aj tam sa tvorili kolóny ako na 
Dukle. Po návrate späť na Slo-
vensko boli tie kontroly hrozné. 
Nemám na to dobré spomienky 
ako nás prehľadávali, ako keby 
sme robili niečo nelegálne.

 
LUCIA KOSCELNÍKOVÁ

Kupowaliśmy kurtki 
skórzane i kożuchy
Co kupowaliście w Polsce w czasach, 
gdy był granica? Jak wspominacie jej 
przekraczanie? Zapytaliśmy na uli-
cach Bardejowa. 

Helena Bogoľová, Bardejów (74 lata)

- Kupowa-
liśmy płasz-
cze, kurt-
ki skórzane 
i  kożuchy. 
Prawie jak 
każdy w tym 
okresie, ku-
p o w a l i ś m y 
na targach w 

Nowym Sączu lub Krośnie. Był 
tam większy wybór asortymen-
tu niż na Słowacji. Ubranie było 
w Polsce tańsze. Na przejściu gra-
nicznym w Barwinku, tworzyły się 
długie kolejki. Na granicy kontro-
lowali dokumenty przy wejściu do 
kraju i przy powrocie na Słowa-
cję sprawdzali cały zakup. Dzisiaj 
jeździmy do Polski wypoczynko-
wo. Naszym ulubionym miejscem 
jest Krynica, ale zwiedzamy rów-
nież inne części Polski. 

Jozef Belovežský, Bardejów (75 lat)

- W Polsce 
mamy kilku 
dobrych ko-
legów. Kiedyś 
j e ź d z i l i ś my 
tam z rodzi-
ną po zaku-
py.  Asor-
tyment był 

w porównaniu ze Słowacją więk-
szy i było tam taniej. Dzisiaj moi 
polscy koledzy przywożą jakieś 
domowe produkty. W większości 
jeździliśmy do Polski przez przej-
ście graniczne Kurów - Muszyn-
ka, gdzie nie było takich kolejek. 

Czasami przez Barwinek, ale tam 
godzinami trzeba było czekać w 
długich kolejkach. Tam celnicy 
dosłownie przeszukiwali samo-
chody i wszystko sprawdzali. 

Magdaléna Antolová, Bardejów (65 lat)

- Jeździli-
śmy na tar-
gi do Nowego 
Sącza lub do 
Krosna. Pa-
miętam jesz-
cze te czasy. 
Wy j e ż d ż a -
liśmy rano, 

żeby nie stać w korkach na gra-
nicy. W większości kupowaliśmy 
ubrania, firanki, materiały włó-
kiennicze. Mieli wielki wybór rze-
czy skórzanych, kurtki skórzane 
i kupowaliśmy również dobrej ja-
kości buty skórzane. Dla mnie za-
kupy w Polsce były również wy-
cieczką. Mój szwagier kupował 
tam również meble. Kontrole gra-
niczne pamiętam również dobrze. 
Było to trochę irytujące, wszyst-
ko, co kupiliśmy, trzeba było po-
kazać na granicy.

Jozef Kotuľák, Bardejów (52 lata)

- W więk-
szości jeź-
dziliśmy po 
zakupy do 
Krosna. Na 
W ę g r z e c h 
kupowaliśmy 
sweterki, a w 
Polsce kurt-

ki skórzane. Kupowaliśmy ubra-
nie głownie dla dzieci, ale rów-
nież dywany i zasłony. Przejścia 
graniczne były irytujące, celnicy 
wszystko sprawdzali. Czy mamy 
w porządku wszystkie dokumen-
ty i gdy z targów wracaliśmy do 

kraju, przeszukiwali znów cały za-
kup. Nie było to przyjemne. Czło-
wiek musiał celnikowi pokazywać 
wszystko, co kupił. 

Božena Andrášová, Bardejów (61 
lat)

- Z ro-
dziną jeź-
dziliśmy na 
targi do Gor-
lic. Słowacy 
w większości 
robili zakupy 
w Krośnie lub 
w Nowym Są-

czu. W Gorlicach były targi mniej-
sze, ale nam się tam kupowało le-
piej. Zakupy w Polsce robiliśmy 
z tego samego powodu jak inni. 
Był tam większy wybór asorty-
mentu, piękne sweterki, bluzki, 
kurtki skórzane. W tym okresie 
były modne kożuchy i to również 
kupowaliśmy zagranicą. Granicę 
przekraczaliśmy w miejscowości 
Kurov (Muszynka), ale również 
w Becherowie (Konieczna). Ale 
tam tworzyły się korki jak na 
Barwinku. Straszne były kontro-
le przy powrocie na Słowację. Nie 
mam dobrych wspomnień tego, 
jak nas przeszukiwali, jakbyśmy 
robili coś nielegalnego.

ZEBRAŁA: LUCIA KOSCELNÍKOVÁ
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Turystyka/Obchod

Do tamtych czasów bym nie wrócił Do tamtých čia
Wyjazdy do Czechosłowacji w czasach PRL to był 
dreszczyk emocji. Nie tylko ze względu na kontro-
le przy przekraczaniu granicy, przemyt w skali mi-
kro czy smak becherovki i lentilek. 

Wyjazdy zagraniczne organizowano w ra-
mach wycieczek zakładowych. Fundusz so-
cjalny gwarantował symboliczną odpłatność 
od uczestników, więc chętnych nie brakowało. 

- W Gromadzie zacząłem pracować 
w 1968 r. Przede wszystkim obsługiwaliśmy 
pion rolniczy z powiatów nowosądeckiego 
i limanowskiego. Władze przymuszały wte-
dy GS-y, kółka rolnicze, spółdzielnie trans-
portu wiejskiego do korzystania wyłącz-
nie z usług Gromady. Teraz, gdy jest wolny 
rynek, dla młodych ludzi jest to abstrakcja. 
W ramach wycieczek zakładowych orga-
nizowaliśmy głównie wyjazdy krajowe, 
ale także zagraniczne. Właściwie w cudzy-
słowie „zagraniczne” – do Czechosłowacji 
w tzw. Pas konwencji, w Tatry, do Budapesz-
tu oraz do Berlina Wschodniego i Drezna – 
wspomina przewodnik Maciej Zaremba, który 
wycieczek do Czechosłowacji prowadził kil-
kadziesiąt w roku.

Pas konwencji to w tamtych czasach było 
„magiczne” wyrażenie. Bo granicę z Czecho-
słowacją można było przekroczyć na podsta-
wie przepustki. Przepustkę uprawniającą do 
dwóch wyjazdów wydawała Milicja Obywatel-
ska. I choć teoretycznie Pas konwencji obejmo-
wał tereny do 15 km od granicy, było tolerowa-
ne, że Czechosłowacy jeździli dalej - do Sącza, 
a Polacy - choćby do Starej Lubowni.

Oczywiście wycieczki zakładowe oficjalnie 
organizowane były w celach turystycznych. Ale 
pojawiał się też aspekt rozrywkowy, by nie po-
wiedzieć – wyskokowy, i handlowy. Ten dru-
gi dlatego, że turyści wychodzili z założenia, iż 
wycieczka musi się zwrócić. 

- Do Czechosłowacji dostawało się 
przydział dewiz – początkowo 50 koron na 
dniówkę, więc to nie były żadne pieniądze. 
Dlatego ludzie coś przemycali, żeby zdo-
być dodatkowe środki. Na Czechosłowację 
wiozło się głównie spirytus i krówki, a po-
tem handlowano tym na ulicach. A z Cze-
chosłowacji przywoziło się rzeczy dziecięce 
– ubranka i buciki, które tam były o poło-
wę tańsze. Oprócz tego piwo, becherovkę –
ziołowy likier, słodycze – lentilki, czekola-
dy studenckie, orzeszki arachidowe. Ale te 
rzeczy nie przywoziło się na handel, bo to 
były drobiazgi, tylko dla siebie i rodziny – 
wspomina Maciej Zaremba.

Ponieważ tych towarów przez granicę prze-
wozić nie wolno było, był to przemyt w ska-
li mikro. I zawsze przy przekraczaniu granicy 
pojawiał się dreszczyk emocji.

- Kilkadziesiąt razy w roku jeździłem do 
Czechosłowacji jako przewodnik i przyję-
ło się, że celnicy przewodników i kierowców 
nie sprawdzali, ale mimo wszystko zawsze 
był stres, zwyczajnie -nieprzyjemne to było 
– przyznaje sądecki przewodnik.

Zasada była taka, że przy wyjeździe 
z Polski do Czechosłowacji grupę sprawdza-
li polscy celnicy, jak się wjeżdżało do Polski 
– czechosłowaccy.

- Do Czechosłowacji jeździliśmy głów-
nie przez Łysą Polanę, potem przez Mni-
szek. Na przejściu czekało się kilkadzie-
siąt minut, nawet jeśli stał tylko jeden 
autokar. Wreszcie funkcjonariusz WOP 
sprawdzał dokumenty. W Mniszku wy-
chodziło się z autokaru i kładło bagaże 
na ladę, żeby celnicy je skontrolowali. Je-
śli polscy celnicy znajdowali spirytus, to 
go nie zabierali, choć mieli takie prawo, 
tylko nakazywali dolać do niego herbatę. 
Wiadomo, że taki spirytus na handel się 
nie nadawał, ale wycieczka była potem 
wesoła. Zdarzały się też mało przyjem-
ne sytuacje, gdy celnicy czechosłowaccy 
wyciskali pasty do zębów z tub albo ukrę-
cili lalce głowę czegoś szukając – opowia-
da Maciej Zaremba.

Oczywiście przekroczenie granicy było do-
minującym tematem rozmów. Ale nie bra-
kowało też innych. Rozrywki dostarczał sam 
środek transportu – polski autobus między-
narodowy – Jelcz 043, czyli tzw. ogórek. Była 
w nim nawet klimatyzacja… gdy otwierało się 
okno. Wreszcie samo miejsce noclegu – w „ho-
telach” PGR-ów, spółdzielniach produkcyj-
nych czy Jednot spało się nawet w 20-osobo-
wych salach.

Dziś te wyjazdy do Czechosłowacji mogą 
budzić sentymentalne wspomnienia i uśmiech.

- Bo młodym się wtedy było, a wszystko co 
związane z młodością się piękne wydaje. Ale 
do tamtych czasów bym jednak wrócić nie 
chciał – przyznaje Maciej Zaremba.

(JOMB)

Výlet do Československa bol počas Poľskej ľudo-
vej republiky plný emócií. Nielen kvôli hraničnej 
kontrole, mikropašeráctvu alebo chuti Beche-
rovky a lentiliek.  

Zahraničné cesty boli organizované v rám-
ci Sociálneho fondu a ten garantoval len sym-
bolický poplatok účastníkov, preto o záujem-
cov nebola núdza.

- V Gromadzie (poľská cestovná kance-
lária, poznámka prekladateľa) som začal pra-
covať v roku 1968. V prvom rade sme svo-
je služby ponúkali roľníkom z okresov Nowy 
Sącz a Limanowa. Vláda vtedy nariadila všet-
kým roľníckym združeniam a družstvám vy-
užívať len služby Gromady. Dnes, v obdo-
bí voľného trhu, je to pre mladých ľudí taká 
abstrakcia. Závodné výlety sme organizova-
li predovšetkým v rámci Poľska, ale aj zahra-
ničné. V skutočnosti „zahraničné” len v úvo-
dzovkách – do Československa, do Tatier, do 
Budapešti, Východného Berlína a do Drážďan 
– spomína si sprievodca Maciej Zaremba, kto-
rý dlhé roky viedol výlety do Československa.

Konvenčný pás bol v tomto období „ma-
gickým” slovom. Lebo Československú hra-
nicu bolo možné prekročiť len na základe 
priepustky. Priepustku, ktorá platila na dve 
cesty, vydávala Polícia. A hoci teoreticky 
konvenčný pás zahŕňal len oblasti 15 km od 
hranice, tolerovalo sa, že z Československa 
sa jazdilo ďalej - do Nového Sącza, a Poliaci 
– aspoň do Starej Ľubovne.

Oficiálnym cieľom týchto závodných výle-
tov bola samozrejme turistika. Ale objavil sa 
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Elegancia a jemnosť Stadion Restaurant
 

určite prispeje k pohodliu vášho pracovného 
či súkromného stretnutia, rodinnej oslavy 
alebo slávnostnej večere.
V našej luxusne zariadenej a klimatizovanej 
reštaurácii máte od pondelka do nedele 
možnosť vychutnať si výnimočné 
gastronomické špeciality.
Naše jedlá zaručujú vizuálny i kulinársky 
zážitok. Skutočným lákadlom je tiež bohatý 
výber slovenských vín. A k tomu všetkému 
vám ponúkame aj komfortné ubytovanie.

Nájdete nás na 
Družstevnej ulici číslo 1 

v areáli futbalového štadiónu 
v Bardejove.

REKLAMA

33 312 TĘGOBORZE 142
TEL/FAX 18  444 94 90

KOM. 607 231 319
EMAIL: SCANO OP.PL

PIASKOWANIE
LAKIEROWANIE PRODUKCJA GRZEJNIKÓW

 ŁAZIENKOWYCH CIĘCIE PLAZMOWE HD

WWW.SCANO.EUW

s by som nechcel vrátiť
aj zábavný aspekt – a samozrejme, ob-
chodný. Ten druhý preto, lebo turisti 
boli presvedčení, že peniaze za výlet sa 
im musia vrátiť.

- Do Československa sme dostáva-
li prídel devíz. Na začiatku to bolo 50 
korún na deň, čo neboli žiadne penia-
ze. Preto ľudia stále niečo pašovali, aby 
získali ďalšie prostriedky. Do Českoslo-
venska sa viezol predovšetkým alkohol 
a krovky, a potom sa to predávalo na 
ulici. A z Československa sa privážali 
detské veci – oblečenie a topánky, kto-
ré tam boli o polovicu lacnejšie. Okrem 
toho pivo, Becherovku – bylinkový likér, 
sladkosti – lentilky a čokoládu Študent-
skú pečať, arašidy. Ale s týmito vecami 
sa neobchodovalo, to boli len také drob-
nosti, pre seba a rodinu – spomína Ma-
ciej Zaremba.

Nakoľko nebolo možné prevážať tieto 
tovary cez hranicu, jednalo sa o pašerác-
tvo na mikroúrovni. Preto bolo prekra-
čovanie hranice plné emócií.

- Počas cesty do Československa pla-
tila taká zásada, že sprievodcov a vodi-
čov nekontrolovali, ale aj napriek tomu 
som mal vždy obavy – bolo to nepríjem-
né – priznáva sprievodca.

Platilo, že pri ceste z Poľska do Če-
skoslovenska skupinu kontrolova-
li poľský colníci a pri návrate do Poľska 
- československí.

- Do Československa sme prechádzali 
predovšetkým cez hraničný prechod Lysa 

Poľana, potom cez Mníšek. Na prechode 
sa čakalo niekoľko desiatok minút, do-
konca aj keď stál len jeden autobus. Po-
tom sa konečne začala kontrola dokla-
dov. V Mníšku sa vystupovalo z autobusu 
a batožina sa kládla  na pult, aby ju col-
níci mohli skontrolovať. Keď poľskí col-
níci našli alkohol, tak ho nebrali, hoci im 
to zákon nariaďoval, len kázali do neho 
doliať čaj. Je jasné, že takýto alkohol ďa-
lej už nebolo možné predať, ale výlet bol 
potom veselý. Stávali sa tiež nepríjemné 
situácie, kedy československí colníci vy-
tláčali zubné pasty z túb alebo  vykrútili 
hlavu bábike, keď niečo hľadali – hovorí 
Maciej Zaremba.

Samozrejme prekračovanie hranice 
bolo hlavnou témou rozhovoru. Ale ne-
chýbali ani iné. Zábavný bol aj samot-
ný dopravný prostriedok – poľský me-
dzinárodný autobus – Jelcz 043, čiže tzv. 
ogórek. Bola v ňom dokonca aj klimati-
zácia - keď sa otváralo okno. A nakoniec 
samotne ubytovanie – v štátnych hote-
loch, výrobných družstvách alebo Jed-
notách, v jednej miestnosti spalo dokon-
ca aj 20 osôb.

Dnes tieto výlety do Československa 
môžu vyvolávať len sentimentálne spo-
mienky a úsmev.

- Bol som vtedy mladý, a všetko čo 
súvisí s mladosťou sa zdá byť pekné. Ale 
do tamtých čias by som sa už nechcel 
vrátiť – priznáva Maciej Zaremba.

(JOMB) Wycieczka zakładowa – spływ Dunajcem 1972 r. // Závodný výlet – Splav Dunajca 1972
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Film/Film

Slováci dobre poznajú poľské filmy. Aj večerníčky

Lolek a Bolek, Macko Uško, Sexmi-
sia, Štyria tankisti a pes. Nostalgic-
ké rozprávkové spomienky aj skve-
lá satira.

Už desiatky rokov vysielajú 
verejnoprávne televízie na Slo-
vensku v Poľsku, ale aj v Če-
chách, Maďarsku či Nemecku pre 
deti pred spaním krátku, animo-
vanú rozprávku na dobrú noc. 
V Nemecku sa večerníček volá 
„Sandmann“ (Pieskový mužíček), 

v Maďarsku odprevádza najmen-
ších divákov do postele popu-
lárny Téve-Maci. 

Deduško Večerníček
U nás na Slovensku každý ve-

čer so svojim verným psíkom, 
v nezameniteľnom ovčom kožu-
chu pred chalúpkou, roky roz-
svecuje hviezdy „Deduško Večer-
níček“. No a v susednom Poľsku už 
celé generácie poľských detí ve-
čer čo večer usadajú k televíznym 

obrazovkám, aby si pozreli na 
svoju obľúbenú „Dobranocku“ či 
„Wieczorynku“.

Veľa poľských večerníčkov po-
znajú aj slovenské deti. Asi naj-
známejším sú dobrodružstvá 
dvoch nezbedných chlapcov „Lol-
ka a Bolka“, obľúbený bol aj „Psík 
Rexo“ či legendou slovenského 
herectva, Michalom Dočoloman-
ským, skvele nadabovaný poľský 
večerníček o zvieratkách - „Mac-
ko Uško“ (poľsky: Miś Uszatek). 

Za televíznou produkciou pre 
deti nezaostávajú ani kultové poľ-
ské seriály a filmy. Na Slovensku, 
ale aj v Čechách, sa pravidelne 
vyhodnocujú rebríčky tých naj-
populárnejších a najkultovejších 
z nich. Generácia dnešných šty-
ridsiatnikov ich sledovala od se-
demdesiatych rokov ešte vďaka 
cezhraničnému presahu analó-
gových vysielačov poľskej tele-
vízie, na poľskej jednotke, ale-
bo dvojke. Neskôr bola väčšina 
z nich odvysielaná slovenskými 
verejnoprávnymi či komerčnými 
televíziami, aj filmovými klubmi.

Pes v tanku a tí druhí
Asi najznámejším poľským, dnes 

už historickým a zároveň medzi-
národným fenoménom sa stal 
poľský, ešte čiernobiely seriál zo 

šesťdesiatych rokov „Štyria tankis-
ti a pes“ (1966). Seriál bol natoče-
ný podľa knihy „Czterej pancerni 
i pies.“ Keď spisovateľ Janusz Przy-
manowsky videl, aký úspech zazna-
menalo jej televízne spracovanie na 
stredoeurópskych, ale napríklad aj 
na ďalekých kubánskych obrazov-
kách, napísal ďalšie pokračovania. 

Príbeh je postavený na smutno-
-veselých príbehoch posádky tan-
ku č. 102, ktorá sa počas II. sveto-
vej vojny snaží dostať až do Berlína. 
Je v ňom všetko, čo má divák rád - 
sympatickí herci, niekoľko dobro-
družných scén, veľa lásky, lyžička 
humoru, štipka tragédie, verný pes 
Šarik a samozrejme happyend.

Sex aj gangstri
O dosť pikantnejším poľským 

kultovým kúskom je komédia z 
roku 1984 „Sexmisia“. Niekoľko-
krát bola vyhodnotená ako naj-
lepšia poľská komédia všetkých 

čias. Hrdinovia Max a Albert sa 
po vedeckom experimente pre-
budia po hibernácii v 21. storočí 
a zistia, že sú zrejme poslednými 
mužmi na planéte. Ostatní vym-
reli a vládu prevzali feministicky 
orientované ženy. Čaká ich naozaj 
ťažká misia.

Poliaci radi a často vo filme vy-
užívali satiru ako prostriedok, 
ktorým upozorňovali na dobu, 
v ktorej žili. V ďalšom snímku 
z roku 1987 „Kingsajz“, ktorý 
je asi najlepšou poľskou satirou 
na komunizmus, sa svet delí na 
tých dobrých (normálnych ľudí) 
a na svet trpaslíkov, ktorí žijú pod 
nadvládou zlého Kilkujadeka, kto-
rý si chce za každú cenu udržať 
vládu vo svojom malom kráľovstve.

Aj keď sú komediálne ladené 
„gangsterky“ skôr doménou ta-
lianskej či americkej kinemato-
grafie,  nezaostávajú za nimi ani 
Poliaci. Predviedli nám to v ďal-
šej kultovej komédii z prelomu 
milénia. „Chlapi neplačú“ (2000) 
začína ako nevinný príbeh o snahe 
pomôcť priateľovi získať milost-
né skúsenosti, no veľmi rýchlo sa 
skomplikuje, keď sa hlavný hrdi-
na ocitne v byte miestneho ma-
fiána, kde viac než slová preho-
várajú zbrane.

MARIO HUDÁK

Za televíznou 
produkciou pre deti 
nezaostávajú ani 
kultové poľské seriály 
a filmy. Na Slovensku 
sú dobre známe.

Hrdinovia kultovej poľskej komédie Sexmisia. 
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Słowacy świetnie znają polskie filmy i dobranocki 
„Bolek i Lolek”, „Miś Uszatek”, „Sek-
smisja”, „Czterej pancerni i pies” to 
nostalgiczne wspomnienia bajkowe 
i świetna satyra.

Już od dziesięcioleci telewi-
zje publiczne na Słowacji, w Pol-
sce, w Czechach, na Węgrzech 
czy w Niemczech nadają dla dzie-
ci przed spaniem krótką, ani-
mowaną bajkę na dobranoc. 
W Niemczech wieczorynka na-
zywa się „Sandmann“ (Piaskowy 
mąż), na Węgrzech odprowadza 
najmłodszych do łóżeczka popu-
larny Téve-Maci. U nas na Sło-
wacji w każdy wieczór jest Dzia-
dek „Večerníček” wraz ze swoim 
wiernym pieskiem, w niepowta-
rzalnym owczym kożuchu, który 
przed domkiem już od lat oświetla 
gwiazdy. W sąsiedniej Polsce całe 
generacje polskich dzieci wieczo-
rem siadają do telewizji, aby obej-
rzeć swoją ulubioną „Dobranoc-
kę“ lub „Wieczorynkę“. 

Dużo polskich bajek znają rów-
nież słowackie dzieci. Chyba naj-
bardziej znane są przygody dwu 
łobuziaków „Bolka i Lolka“, ulu-
biony był również piesek Reksio 
lub wieczorynka o zwierzakach 
z Misiem Uszatkiem.

Oprócz bajek dla dzieci znane 
są również kultowe polskie seriale 

i filmy. Na Słowacji i w Czechach 
regularnie stwarzane są rankin-
gi tych najbardziej popularnych 
i najbardziej kultowych. Genera-
cja dzisiejszych czterdziestolat-
ków oglądała w latach 70. polską 
telewizję, dzięki transgranicz-
nemu pokryciu sygnałem analo-
gowym. Później polskie progra-
my nadawane były również przez 
państwową telewizję słowacką 
i telewizje komercyjne oraz w 
klubach filmowych. 

Pies w czołgu i inni
Chyba najbardziej popularnym, 

dzisiaj już historycznym i jedno-
cześnie międzynarodowym feno-
menem, jest polski, jeszcze czar-
no-biały, serial z lat 60. „Czterej 
pancerni i pies“ (1966). Serial 

został nakręcony według książki 
o tym samym tytule. Kiedy pisarz 
Janusz Przymanowski zobaczył, 
jaki wielki sukces odniosła wersja 
telewizyjna na ekranach w Euro-
pie Środkowej i w dalekiej Kubie, 
napisał kolejne części. 

To smutno-wesoła historia za-
łogi czołgu nr 102, która pod-
czas II wojny światowej chce do-
trzeć aż do Berlina. Jest w nim 
wszystko, co widz lubi - sympa-
tyczni aktorzy, trochę przygo-
dy, dużo miłości, szczypta zaba-
wy, szczypta tragedii, wierny pies 
Szarik i oczywiście happy end.

Seks i gangsterzy
Trochę bardziej pikantnym fil-

mem jest polska kultowa komedia 
z 1984 r. pod tytułem „Seksmi-
sja“. Kilkakrotnie została uzna-
na za najlepszą polską komedię 
wszech czasów. Bohaterowie Max 
i Albert po eksperymencie na-
ukowym budzą się po hibernacji 
w XXI wieku i odkrywają, że są 
prawdopodobnie ostatnimi męż-
czyznami na tej planecie. Reszta 
wymarła a rządy przejęły femi-
nistycznie zorientowane kobiety. 
Czeka ich naprawdę ciężka misja.

Polacy chętnie i często w fil-
mie wykorzystywali satyrę jako 
środek, którym zwracali uwagę 

na czasy, w których żyli. W ko-
lejnym filmie z 1987 r. pod tytu-
łem „Kingsajz“, który jest chyba 
najlepszą polską satyrą na komu-
nizm, świat podzielony jest na 
tych dobrych (zwykłych ludzi) 
i na świat krasnoludków, którymi 
rządzi zły Kilkujadek, który chce 
za wszelką cenę utrzymać wła-
dzę w swoim małym królestwie.

Mimo że komedie w sty-
lu „gangsterskim“ są dome-
ną włoskiej i amerykańskiej 

kinematografii, Polacy nie po-
zostają w tyle. Udowodnili to 
w komedii z przełomu milenium. 
„Chłopaki nie płaczą“ (2000) za-
czyna się jako niewinna opowieść 
o przyjacielu, który stara się po-
móc koledze w sprawach miło-
snych, ale bardzo szybko się to 
komplikuje, gdy główny bohater 
znajduje się w mieszkaniu miej-
scowego mafiosa, gdzie więcej niż 
słowa mówi broń.

MARIO HUDÁK
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Bohaterowie kultowej polskiej komedii „Seksmisja”.

Polskie 
kultowe 
seriale i filmy 
dla dzieci, na 
Słowacji są 
dobrze znane.



www.dts24.pl – Twój tygodnik codziennie | DOBRY TYGODNIK SĄDECKI   28 września 201720

REKLAMA

Wspomnienie/Spomienka

Velka hlupost hranica
Tak mawiał Jano Sliva z Kieżmarku, 
który w połowie lat 70. prowadził 
naszą szkoleniówkę przewodnic-
ką po słowackim Spiszu - od Starej 
Lubowli jechaliśmy do Czerwonego 
Klasztoru na wprost Trzech Koron - 
o krok, gdyby nie Dunajec w poprzek 
na straży owej „velkiej hluposti”. 
Tym większej, że najbliższe przejście 
graniczne w Piwnicznej było 40 km 
za nami, od kolejnego na Łysej Po-
lanie dzieliło 70 km.

I pomyśleć, że przed wojną 
na turystyczną legitymację PTT 
można było w górach granicę 
przekraczać gdziekolwiek.

W rejonie Pienin graniczny 
absurd zapętlał się przedziwnie. 
Kilkunastu gazdów z polskich 
Sromowiec Wyżnych od czasów 
austriackich posiadało własno-
ści agrarne na słowackim brzegu 
Dunajca i je użytkowało - pola, 
łąki, pastwiska. Latem codzien-
nie w bród przez rzekę przepra-
wiało się na pastwę za granicą 
kilkadziesiąt krów. Odpowiednie 
służby czuwały, by bilans „tam – 
z powrotem” się zgadzał. A po-
nieważ transgraniczny proceder 
nie mieścił się w procedurach 
socjalistycznej biurokracji, owo 
kolonizowanie ziem sąsiada nie 
było objęte żadnym podatkiem. 
Jak się to ma obecnie, nie wiem.

Inny absurd przygraniczny 
z tego rejonu - Antoni Kroh 
wspomina w swej książce, że 
w czasie wizyty Jana Pawła II w 
Nowym Targu w 1979 r. spotkał 
znajomych spod Starej Lubowli - 
od Nowego Targu w prostej linii 
ok. 40 km. Ale na spotkanie z pa-
pieżem przyjechali przez... NRD! 
Innego sposobu na przedostanie 

się na ten dzień z Czechosłowa-
cji do Polski nie było.

Granicznymi grzbietami gór 
biegły na ogół wyznakowa-
ne szlaki turystyczne, ale bia-
da przyłapanym na naruszeniu 
obcego terytorium bodaj kilka-
naście metrów, naszym groziło 
za to 4500 zł kary (to było dużo) 
i „powrót do kraju przez Pra-
gę”, jak mówiono. W praktyce? 
Bywało różnie. Raz z Kaspro-
wego prowadzę grupę na pobli-
ski Beskid. Jakaś niesforna bez 
przewodnika gromada w mary-
narkach i trepkach przed nami 
z Suchej Przełęczy skręciła sło-
wackim szlakiem do Doliny Ci-
chej. Daleko już byli, gdy puścił 
się pędem za nimi wopista po 
cywilnemu, zawrócił jak kury, 
co weszły w szkodę i przepędził 
bez następstw w stronę Kaspro-
wego. Różnie można by oceniać 
polskich czy czechosłowackich 
„filanców” tamtych lat, zwłasz-
cza na przykładzie skeczów pt. 
„Przyjaźń między bratnimi na-
rodami” odgrywanych na przej-
ściach granicznych. Ja ich nawet 
lubiłem.

Oto listopad 1982, stan wo-
jenny, prowadzę szkolną wy-
cieczkę w Kościeliską. Kolega 
wychowawca, rodem z zagłębia 
śliwkowego, pyta, czy co zabrać? 
Zawsze się przyda - pierwszy 
śnieg, zimnawo. Koło wiaty na 
Miętusiej dwóch żołnierzy WOP 
woła: – Przepustka jest? – Jest - 
odpowiadam, sięgając do torby 
kolegi i rzucam odzew: – Kieli-
szek jest? - Jest! Ale i tak byśmy 
was przepuścili.

We wrześniu 1988 r. siedzie-
liśmy z kolegą na granicznej 

Przełęczy Hińczowej i bardzo 
nam się nie chciało iść na bliską 
już Cubrynę. Żadnego szlaku tu 
nie było, czyli byliśmy na granicy 
nielegalnie, a od Hińczowych Sta-
wów drapało się ku nam dwóch 
CS- filanców. I nic. Pogadaliśmy 
przyjaźnie. - Pozdrovte Walensu ! 
– rzucili na pożegnanie. - Pozdro-
vte Havela! – odwzajemniliśmy.

Idiotyzmy generałów czy in-
nych „ministrów” wyprowadzają 
na prostą często zwykli sierżanci, 
mam skrytą nadzieję, że i dzisiaj.

Spotkaniami na granicy 
utrwalaliśmy zawartą na począt-
ku lat 70-tych przyjaźń z tury-
stami z Dolnego Kubina - naj-
pierw w Tatrach na Wołowcu lub 
Grzesiu - nota bene miejscu spo-
tkań polskich i czechosłowac-
kich opozycjonistów, potem na 
Babiej Górze, m.in. w pierwszą 
niedzielę stycznia. W latach 80-
tych z racji zamknięcia granic 
była to jedyna możliwość zoba-
czenia się. Aż nadszedł rok 1989 
i granice zaczęły się otwierać, 
powstało wiele nowych przejść 
drogowych, także dla turysty-
ki pieszej. I wreszcie Schengen 
(2007 r.) zniesienie kontroli na 
granicach, niepojęta dziś radość 
bezkolizyjnego wjazdu do Czech, 
Słowacji, Austrii. A w górach le-
galnie przez granicę turystycz-
nymi szlakami lub nawet wyraź-
niejszą leśną dróżką. W praktyce 
to więcej niż we wspomnianej 
konwencji turystycznej z 1925 r. 
I tak to już trwa 10 lat. Potrwa?

Zbyt długo żyję w tym wie-
lokrotnie doświadczonym przez 
głupotę kraju, by być optymistą.

ZBIGNIEW SUŁKOWSKI - LIMANOWA
Przy słupku granicznym 88/10 na Przełęczy Jałowieckiej pod Babią Górą przewodnicy z 
Babiou horou sprievodcovia z Litmanovej a Dolného Kubína - leto 1991
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ZAPRASZAMY DO UZDROWISKA KRYNICA  ŻEGIESTÓW S.A.
REKLAMA

Hranica je veľká hlúposť 
Tak hovoril Jano Sliva z Kežmarku, ktorý v polovi-
ci 70-tych rokov viedol naše sprievodcovské ško-
lenie po slovenskom Spiši. Zo Starej Ľubovne sme 
išli do Červeného Kláštora, priamo v smere Troch 
Korún, keby nie Dunajca, ktorý túto „veľkú hlúpo-
sť“ strážil. Tým väčšiu, že najbližší hraničný pre-
chod bol 40 km za nami a od ďalšieho v Lysej Po-
ľane nás delilo 70 km. A len si spomeňme, že pred 
vojnou bolo možné na turistický preukaz PTT pre-
kračovať hranice kdekoľvek.

V regióne Pienin vznikla skutočná hranič-
ná absurdita. Niekoľko gazdov z poľskej obce 
Sromowce Wyżne vlastnilo od čias Rakúska-
-Uhorska pozemky na slovenskej strane  Du-
najca a využívalo ich. Polia, lúky, pastviská. 
V lete každý deň prekračovalo hranice cez rie-
ku niekoľko desiatok kráv. Príslušné služby 
kontrolovali, či počet „tam  a späť” súhlasil.

A nakoľko sa táto cezhraničná operácia ne-
nachádzala v procedúrach cezhraničnej by-
rokracie, takáto kolonizácia susedných kra-
jín nepodliehala žiadnej dani. Ako to vyzerá 
dnes, neviem.

Inú cezhraničnú absurditu spomína An-
toni Kroh vo svojej knihe, že počas návštevy 
Jána Pavla II v Novom Targu v roku 1979 stretol 
známych zo Starej Ľubovne, ktorá je od  No-
vého Targu vzdialená v priamej línií 40 km. 
Ale na stretnutie s pápežom prišli cez vtedaj=
šiu Nemeckú demokratickú republiku (NDR). 
Iná možnosť, ako sa tento deň dostať z Česko-
slovenska do Poľska, nebola.

Hraničnými chrbtami hôr prebiehali ozna-
čené turistické chodníky, ale beda tomu, kto 
bol prichytený pri nelegálnom prechode hra-
nice. Za takéto prekročenie, hoci len niekoľko 
metrov hrozila pokuta až 4500 PLN (poľských 
zlotých), čo bolo vtedy veľa a návrat do vlasti 
cez Prahu, ako sa hovorilo. 

A v praxi? Bolo to rôzne. Raz z Kasprového 
vrchu vediem skupinu na neďaleký Beskyd. 
Nejaká neopatrná skupina bez sprievodcu za-
bočila na slovenský chodník vedúci do Tichej 
doliny. Boli už ďaleko, keď sa za nimi pustil 
príslušník pohraničnej stráže a zahnal ich ako 

sliepky späť na poľský chodník. Poľských a čes-
koslovenských pohraničníkov tamtých čias 
by sme mohli hodnotiť rôzne. Predovšetkým 
na príklade vtipov s názvom „Priateľstvo me-
dzi bratskými národmi”, ktoré sa odohráva-
li na hraničných prechodoch. Ja som ich mal 
dokonca rád.

Je november roku 1982, vojenský stav, ve-
diem školský výlet. Kamarát - vychovávateľ, 
ktorého rodina už dlhé roky páli slivovicu, sa 
pýta, či treba niečo zobrať? Určite sa bude ho-
diť, prvý sneh, zima. Okolo na nás kričia dva-
ja pohraničníci: „Priepustku máte?“ „Máme,“ 
hovorím a ruku vkladám do kolegovej tašky 
a hovorím: „Pohárik máte?“ „Máme! Ale aj tak 
by sme vás pustili.“

V septembri 1988 sme s kamarátom sedeli na 
hraničnom Hincovom sedle a veľmi sa nám už 
nechcelo ísť na blízku Cubrynu. Žiaden chod-
ník tu už nebol, čiže sme boli na hranici nele-
gálne a od Hincových plies sa k nám približo-
vali dvaja československý pohraničiari. A nič. 
Priateľsky sme sa porozprávali. „Pozdravte 
Walensu!“ povedali nám na záver. „Pozdravte 
Havla!“ odpovedali sme.

Stretnutiami na hranici sme upevňova-
li naše priateľstvo s turistami z Dolného Ku-
bína, ktoré vzniklo v 70-tych rokoch. Najprv 
v Tatrách na Wołowcy alebo Grzesiu, okrem 
iného miesta stretnutí poľskej a českosloven-
skej opozície, potom na Babej hore, medzi 
inými v prvú januárovú nedeľu. V 80-tych 
rokoch, kvôli zatvorenej hranici, to bola je-
diná možnosť stretnúť sa. Až prišiel rok 1989, 
hranice sa začali otvárať a vzniklo mnoho 
nových cestných a peších hraničných prechodov. 
A konečne Schengen (2007) zrušenie hrani-
čnej kontroly, dnes už nepochopiteľná rado-
sť z bezproblémového prechodu do Čiech, na 
Slovensko a do Rakúska. A v horách legál-
ne turistickými chodníkmi alebo dokonca aj 
lesným chodníkom cez hranice. A tak to už trvá 
10 rokov. Vydrží to? Príliš dlho žijem v tejto 
krajine, mnohokrát skúšanej kvôli hlúposti, 
aby som bol optimistom. 

ZBIGNIEW SUŁKOWSKI – LIMANOWA
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Limanowej i Dolnego Kubina - lato 1991 // Pri pohraničnom stĺpe 88/10 na Jaloveckom sedle pod 

Dla naszych Gości oferujemy dogodne formy pobytów leczniczych i komercyjnych.  
Posiadamy doskonałą bazę zabiegową oraz unikalne wody lecznicze i mineralne.  Zapewniamy 

komfort, opiekę medyczną i niepowtarzalną atmosferę panującą w Naszych obiektach.

Pre našich hos   ponúkame rôzne formy liečebných a komerčných pobytov. Máme skvelé procedúry 
a unikátne liečebné a minerálne pramene. Zabezpečujeme komfort, lekársku starostlivosť 

a neopakovateľnú atmosféru, ktorá vládne v našich zariadeniach.
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Samospráwa/Samorząd

Boris Hanuščak (61) je primátorom 
Bardejova takmer dve desaťročia, 
od roku 1998. Vyštudoval Lekársku 
fakultu v Košiciach. V meste najprv 
pôsobil ako anesteziológ, potom ako 
riaditeľ nemocnice a poslanec mest-
ského zastupiteľstva. Od roku 2001 
sedí aj v kresle župného poslanca 
Prešovského samosprávneho kraja. Je 
členom najsilnejšej slovenskej vlád-
nej politickej strany Smer – Sociálna 
demokracia. Ako hlava radnice ho-
spodári ročne s 25-miliónovým roz-
počtom a každý mesiac vedie zasa-
danie 25-tich členov bardejovského 
parlamentu. Pre poľsko-slovenské 
noviny poskytol exkluzívny rozhovor.  

- Mestá Nowy Sacz a Bardejov delí 
iba 50 kilometrov a sú zhruba rovna-
ko staré (Nowy Sacz 725, Bardejov 776 
rokov). Nowy Sacz je rozlohou o pätinu 
menší ale obyvateľstvom o dve tretiny 
väčší ako Bardejov. Ako by ste jednou 
vetou charakterizovali vaše mesto?

- Bardejov je unikátne, histo-
rické, kráľovské mesto. Nepo-
chybne jedno z najkrajších na 
Slovensku, ktoré je zapísané 
v Zozname svetového kultúrne-
ho dedičstva UNESCO, v ktorom 
vždy žili a žijú, pracovali a pracu-
jú ľudia, vďaka ktorých umu, šiko-
vnosti, pracovitosti a zručnosti tu 
vždy vznikali a vznikajú jedinečné 
hodnoty, ktoré dobrusujú diamant 
s menom Bardejov. 

- Čo je podľa vás pre mesto ako také, 
najdôležitejšie. Čo robí mesto mestom?

Nepochybne je to unikátne  his-
torické centrum, ktoré je urba-
nistickou a architektonickou ra-
ritou minimálne v rámci strednej 
Európy. Jeho súčasťou sú dve do-
minanty, Bazilika minor sv. Egídia 
a prvá renesančná stavba na Slo-
vensku historická radnica. Na-
šou pýchou je takmer zachovaný 
fortifikačný systém, ale aj výni-
močný komplex židovského sub-
urbia. To všetko vytvára osobitú, 
neopakovateľnú  atmosféru, ktorá 
s citlivým prepojením na moder-
nú súčasnosť robí z Bardejova je-
dinečné mesto.

- Ako dlho ste už primátorom me-
sta? Prečo ste vstúpili do komunál-
nej politiky?

- V komunálnej politike som 
najskôr dlhodobo pôsobil ako po-
slanec mestského zastupiteľstva. 
V roku 1998 som bol po prvý 
krát zvolený za primátora mesta. 
O komunálnej politike som mal už 
dobrý prehľad, ale spolu s moji-
mi najbližšími spolupracovníkmi, 
sme nadobudli presvedčenie, aby 
sme skúsili mestu ponúknuť nový 
impulz, nové dlhodobé vízie, kto-
rých základnou ambíciou bude ob-
nova bohatej histórie, ale aj tvor-
ba novej, či modernizácia novších 
častí. Keď som v roku 2000 ohlásil 
začiatok programu kompletnej 
obnovy historickej časti, mnohí 
tomu neverili. Dnes sme už v jeho 
záverečnej fáze, aj keď stále je pred 
nami dosť roboty. Vedel som, že 

stavebný rozvoj prinesie aj nové 
pracovné príležitosti pre Barde-
jovčanov, preto sme sa pustili do 
realizácie mnohých projektov mo-
dernizácie, ale aj hľadania stabil-
ných investorov s ponukou stabil-
nej práce pre našich obyvateľov. 

- Čo funguje vo vašom meste dobre, na 
čo ste osobne aj ako primátor hrdý? A 
naopak čo vás najviac trápi? Čo by ste 
chceli radikálne zmeniť, alebo zlepšiť?

Nikdy nemôžeme povedať 
o ničom, že funguje stopercent-
ne, ale iba že sa približuje k na-
šim dokonalým predstavám. Veď 

za všetkým sú ľudia a niekedy 
i nepredvídané okolnosti, ktoré 
nedokážeme ovplyvniť. Spomínal 
som obnovu pamiatok, vytvára-
nie nových pracovných miest. Teší 
ma čerpanie zdrojov z eurofon-
dov na rekonštrukciu škôl, so-
ciálnych zariadení, obnovu čistia-
cej techniky, rozširovanie siete 
vodovodov a kanalizácii, či mo-
dernizáciu ciest, úpravu verej-
ných priestranstiev, výstavbu 
kruhových križovatiek. Teší ma 
výstavba a modernizácia špor-
tovísk, alebo nedávne ukončenie 
najvýznamnejšej stavby za po-
sledné desaťročia v meste, vybu-
dovanie juhozápadného obchvatu 
mesta. Každoročná modernizácia 
komunálnych  chodníkov a ciest 
v Bardejove. Som veľmi rád, že sme 
zmodernizovali výrobné pries-
tory v hnedom priemyselnom par-
ku, kde už začali s výrobou prví 
investori a tým dôjde k udržateľ-
nosti, ale i vytvoreniu  priesto-
ru na tvorbu nových pracovných 
miest. Mimoriadne si vážim, že 
náš strategický nemecký inve-
stor bude pokračovať v rozširova-
ní svojich výrobných, ale aj pra-
covných kapacít. Mám radosť zo 
spolupráce s našimi zahraničnými 
partnermi. V rámci nej sme už čia-
stočne zrealizovali a v súčasnosti 
pripravujeme rozšírenie prepo-
jenia cyklochodníkov práve s Po-
ľskom. Myslím, že radosť nám ro-
bia aj naše občianske združenia, 
záujmové organizácie, športovci 
a športové kluby, ktoré prispieva-
jú k dotváraniu bohatého kultúr-
no-spoločenského života v meste, 
ale šíria aj jeho dobré meno za hra-
nicami. Som spokojný s konštruk-
tívnou spoluprácou s poslancami 
mestského zastupiteľstva a mest-
skej rady, aj keď to občas v záujme 
riešenia vecí trochu zaiskrí. Tešia 

ma výsledky práce našich me-
stských podnikov a organizácii, 
vrátane výsledkov ich práce, kto-
ré je v meste vidieť. V ostatných 
rokoch sme museli venovať veľa 
pozornosti likvidácii komunál-
neho odpadu, keďže nie so všet-
kým v tejto oblasti sme boli ma-
ximálne spokojní a tak chystáme 
vlastnú, mestskú obchodnú spo-
ločnosť, ktorá bude túto činno-
sť zabezpečovať. Samozrejme, je 
toho ešte toho veľa čo stojí pred 
nami a čo ešte musíme vylepšiť, 
ale limity mestského rozpočtu 
nie sú neobmedzené a tak mu-

síme tak, ako doposiaľ postupo-
vať systematicky, s jasnou víziou. 
A s veľkou trpezlivosťou.  

- Aká je vaša vízia mesta? Kde si pred-
stavujete že by Bardejov mal byť o 20-
30 rokov?

- Pevne verím, že  bude na-
ďalej moderným mestom, kto-
ré si bude vážiť a chrániť svo-
je historické klenoty, ktoré budú 
mať ešte vyššiu hodnotu. Záslu-
hou lepšieho napojenia na hlavné 
cestné ťahy, vrátane smerom na 
Poľsko, bude lákať ešte viac tu-
ristov, stane sa s priľahlými Bar-
dejovskými Kúpeľami skutočným 
mestom turizmu. To pevne verím 
prinesie aj viac pracovných príle-
žitostí a ďalšie zvyšovanie kva-
lity života v ňom. Že bude me-
stom, v ktorom budú radi žiť aj 
príslušníci našej mladej gene-
rácie. Som presvedčený o tom, 
že aj ich zásluhou, zásluhou ich 
šikovnosti, nápadov, vedomos-
tí bude mestom moderným, so 
zachovaním a ďalším rozvojom  je-
dinečného odkazu minulosti, ale 
najmä mestom ekologickým, pre-
tože Bardejov takým vždy bol. 
A mal by si tento status zachovať 
aj naďalej. Aj v tom je jeho veľká 
devíza do budúcnosti. 

- Na regionálnej a samosprávnej úrov-
ni sa premelie veľa peňazí, mestá ako 
vaše hospodária s desiatkami miliónov 
eur. Pociťujete tlaky či lobing od záuj-
mových skupín a miestnych podnika-
teľov? Myslíte si, že je vaša samospráva 
transparentná? Čo pre to robíte? 

- Nepociťujem žiadne lobistic-
ké tlaky, nikdy som ich nepo-
ciťoval. Konáme transparentne 
a v zmysle zákona, ktorý sa týka 
verejných obstarávaní, ich zve-
rejňovania a zverejňovanie ich 
výsledkov. Informujeme o tom aj 

prostredníctvom webovej strán-
ky mesta. Systém informovanosti 
v akejkoľvek oblasti práce samo-
správy postupne zdokonaľujeme, 
lebo aj to považujeme za nevyh-
nutnú súčasť budovania moder-
ného mesta. 

- Aké sú vaše osobné plány do budúc-
nosti? Čo budete robiť, ak už nebude-
te primátor?

- Plány do najbližšej budúcno-
sti ešte nebudem konkretizovať, 
ale keďže viem, že nič netrvá ve-
čne budem sa venovať tomu, na 
čo som za ostatné roky nemal do-

statok času. Najmä svojej rodine, 
manželke, deťom a ich rodinám, 
ale najmä svojim vnúčatám, kto-
rými sa nedokážem nabažiť už te-
raz. No a potom svojim záľubám. 
Chate, záhrade, zberu húb, pre-
chádzke lesom, či čítaniu kníh, 
najmä literatúry faktu, ktorá ma 
mimoriadne zaujíma. 

- Bardejov aj Nowy Sacz sú prihraničné 
mestá. Tieto spoločné noviny vznikli kvôli 
tomu, že poľskí a slovenskí obchodníci 
chcú spolupracovať a súťažiť aj o klientov 
na opačnej strane hranice. Ako a v čom 
by podľa vás mali Nowy Sacz a Bardejov 
v budúcnosti spolupracovať?

- Myslím, že by malo ísť o spo-
luprácu, ktorá bude vychádzať 
z aktuálnych potrieb a prirodze-
ného záujmu obyvateľov oboch 
našich miest. Mala by to byť spo-
lupráca, ktorá nás bude spájať, 
navzájom obohacovať. Už dnes 
sme sa zapojili do veľkej cezhrani-
čnej spolupráce v oblasti budova-
nia cyklochodníkov, prirodzene 
ďalej malo ísť  o oblasť kultúr-
nej výmeny, ale i mnohých in-
ých ktoré prinesie život. A čo sa 
týka ponúk klientom v podnika-
teľskej oblasti, či obchodu obyva-
teľom, toto je už podľa mňa jedna 

z vecí , ktorá dlhodobo funguje. 
Vidieť to na „nákupnej“ turistike 
Bardejovčanov v Nowom Saczi, či 
sortimente niektorých predajcov 
v Bardejove, ktorí ponúkajú to-
var dovážaný práve z Poľska. Ne-
mám nič proti tomu. Je to priro-
dzené veď rozhoduje pomer ceny 
a kvality. Trh je otvorený a čím 
viac informácii, čím širšia ponu-
ka, tým viac možností na správne 
rozhodovanie. Ale bol by som rád, 
aby to fungovalo aj smerom z Bar-
dejova do Noweho Sazca a hlav-
ne, aby k nám odtiaľ prichádzalo 
viac turistov.

MARIO HUDÁK

Stále je pred nami dosť roboty 

Pevne verím, že Bardejov 
bude naďalej moderným 
mestom, ktoré si bude 
vážiť a chrániť svoje 
historické klenoty

Boris Hanušcak je na čele mesta takmer dvadsať rokov
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Boris Hanuščak (61 lat) jest prezyden-
tem miasta Bardejów już prawie dwa-
dzieścia lat, od 1998 r. Studia ukoń-
czył na Wydziale Lekarskim w Košicach. 
Najpierw pracował jako anestezjolog, 
później jako dyrektor szpitala i rad-
ny Rady Miasta. Od 2001 jest również 
radnym wojewódzkim województwa 
preszowskiego. Jest członkiem naj-
mocniejszej partii na Słowacji Smer – 
Sociálna Demokracia. Jako szef ratu-
sza zarządza rocznie 25 milionowym 
budżetem i co miesiąc prowadzi spo-
tkanie 25 członków parlamentu barde-
jowskiego. Dla gazety polsko-słowac-
kiej udzielił wywiadu.  

- Miasta Nowy Sącz i Bardejów dzieli za-
ledwie 50 kilometrów i są mniej więcej 
w jednakowym wieku (Nowy Sącz 725 
lat, Bardejów 776 lat). Jak by Pan w jed-
nym zdaniu opisał swoje miasto?

- Bardejów to wyjątkowe, hi-
storyczne miasto królewskie. Nie-
wątpliwie jedno z najpiękniejszych 
miast Słowacji, które wpisane jest 
na listę światowego dziedzictwa 
kulturalnego UNESCO, w któ-
rym zawsze mieszkali i mieszka-
ją, pracowali i pracują ludzie, dzię-
ki których wiedzy, umiejętnościom 
i ciężkiej pracy tworzą się wyjątko-
we wartości, które szlifują diament 
z nazwą Bardejów.

- Co jest według Pana dla miasta jako 
takiego najważniejsze. Co robi miasto 
miastem?

- Niewątpliwie to jest wyjąt-
kowe centrum  historyczne, które 
jest urbanistycznym i architekto-
nicznym rarytasem przynajmniej 
w ramach Europy Środkowej. Jego 
częścią jest Bazylika sv. Egídia 
oraz pierwszy budynek renesan-
sowy na Słowacji -ratusz histo-
ryczny. Naszą dumą jest prawie 
zachowany system fortyfika-
cyjny, ale też wyjątkowy kom-
pleks suburbium żydowskiego. 
To wszystko stwarza wyjątko-

wy, niepowtarzalny klimat, który 
wraz z połączeniem z nowoczesną 
rzeczywistością robi z Bardejowa 
wyjątkowe miejsce.

- Jak długo jest Pan prezydentem mia-
sta? Dlaczego zajął się Pan polityką 
komunalną?

- W polityce komunalnej dzia-
łałem długo jako radny Rady Mia-
sta. W 1998 r. po raz pierwszy 
zostałem wybrany na prezyden-
ta miasta. O polityce komunal-
nej już coś wiedziałem, ale wraz 
z moimi najbliższymi współpra-
cownikami, chcieliśmy spróbo-
wać nadać miastu nowy impuls, 

nowe długoterminowe wizje, któ-
rych podstawową ambicją będzie 
odnowa bogatej historii, ale rów-
nież tworzenie nowej oraz mo-
dernizacja nowszych części. Gdy 
w 2000 r. ogłosiłem początek pro-
gramu kompleksowej odnowy czę-
ści historycznej, wiele osób temu 
nie ufało. Dzisiaj już ten projekt 
kończymy, ale ciągle jest przed 
nami dużo pracy. Wiedziałem, że 
rozwój budowniczy przyniesie 
również nowe możliwości pracy 
dla mieszkańców Bardejowa, dla-
tego zaczęliśmy realizować wiele 
projektów modernizacji, ale rów-

nież poszukiwać stabilnych inwe-
storów z ofertą stałej pracy dla na-
szych mieszkańców.

- Co funkcjonuje w Pańskim mieście 
dobrze i z czego jest Pan, jako prezy-
dent miasta, dumny? I przeciwnie, co 
jest największym problemem miasta? 
Co chciałby Pan zmienić?

- Nigdy nie można powiedzieć 
o czymś, że funkcjonuje w 100 pro-
centach, a tylko, że jest bardzo bli-
sko naszych doskonałych wizji. 
Przecież za wszystkim są ludzie 
i czasami również nieprzewidywal-
ne okoliczności, na które nie mamy 
wspływu. Wspomniałem odnowę 
zabytków oraz stwarzanie nowych 
miejsc pracy. Bardzo się cieszę, że 
wykorzystujemy fundusze na od-
nowę szkół, obiektów społecznych, 
na renowację technologii oczysz-
czania, rozszerzanie sieci wodo-
ciągów i kanalizacji, lub moderni-
zację dróg, przestrzeni publicznych 
i rond. Bardzo się cieszę z budowy 
i modernizacji boisk sportowych 
i niedawno ukończonej najbardziej 
znaczącej budowy za ostatnie dzie-
sięciolecia w mieście – zbudowania 
południowo-zachodniej obwodni-
cy miasta. Corocznej moderniza-
cja chodników komunalnych oraz 
dróg w Bardejowie. Zadowolony 
jestem również z tego, że zmoder-
nizowaliśmy pomieszczenia pro-
dukcyjne w parku przemysłowym, 
gdzie pierwsi inwestorzy zaczę-
li już swoją produkcję i dzięki temu 
zostanie stworzona przestrzeń do 
tworzenia nowych miejsc pracy. 
Oceniam, że nasz strategiczny in-
westor niemiecki będzie rozszerzać 
swoją produkcję i oferować wię-
cej miejsc pracy u nas. Cieszę się ze 
współpracy z naszymi partnerami 
zagranicznymi, w ramach której już 
częściowo zrealizowaliśmy a obec-
nie przygotowujemy poszerzenie 

połączenia ścieżek rowerowych 
z Polską. Świetnie radzą sobie rów-
nież stowarzyszenia obywatel-
skie, organizacje i koła zaintereso-
wań, sportowcy i kluby sportowe, 
które pomagają formować boga-
te życie kulturalno-towarzyskie 
w mieście i rozpowszechniają dobre 
imię za granicami. Jestem zadowo-
lony z dobrej współpracy z radnymi 
rady miasta, chociaż czasami mię-
dzy nami przy rozwiązywaniu róż-
nych problemów zaiskrzy. Cieszą 
nas wyniki pracy naszych miejskich 
przedsiębiorstw, w tym wyniki ich 
pracy, które można w mieście zoba-

czyć. W ostatnich latach musieliśmy 
zwrócić większą uwagę na likwi-
dację odpadów komunalnych, ze 
względu na to, że nie byliśmy mak-
symalnie zadowoleni ze współpra-
cy w tej dziedzinie  i przygotowu-
jemy własną miejską spółkę, która 
to będzie zapewniać. Oczywiście 
jest przed nami jeszcze dużo tego, 
co musimy poprawić, ale limity bu-
dżetu miasta nie są nieograniczo-
ne, więc musimy postępować sys-
tematycznie, z jasną wizją i wielką 
cierpliwością.  

- Jaka jest Pańska wizja miasta? Gdzie 
powinien znajdować się Bardejów za 
20-30 lat?

- Mam nadzieję, że to będzie da-
lej nowoczesne miasto, które bę-
dzie szanować i chronić swoje klej-
noty historyczne, które będą mieć 
jeszcze wyższą wartość. Dzięki lep-
szemu połączeniu z drogami głów-
nymi, w tym również z Polską, 
przyciągać będzie jeszcze więcej tu-
rystów i wraz z pobliskim uzdrowi-
skiem Bardejowskie Kupele będzie 
rzeczywistym miastem turystycz-
nym. To przyniesie również więcej 
miejsc pracy i wyższą jakość życia 
w nim. Że będzie miastem, w któ-
rym będą chętnie mieszkać rów-
nież przedstawiciele młodszej gene-
racji. Jestem przekonany o tym, że 
również dzięki ich umiejętnościom 
i wiedzy będzie miastem nowocze-
snym, z zachowaniem niepowta-
rzanego powiązania z przeszłością, 
ale przede wszystkim miastem eko-
logiczny, bo Bardejów takim zawsze 
był. I powinien status ten zachować 
dalej. To jest jego wielką dewizą na  
przyszłość. 

- Na poziomie regionalnym i samorzą-
dowym jest wiele pieniędzy, takie mia-
sta jak Bardejów mają do dyspozycji 
dziesiątki milionów euro.  Nie odczuwa 

Pan lobbingu ze strony różnych grup lub 
mieszkańców ? Uważa Pan, że nasz sa-
morząd jest przejrzysty? 

- Nie odczuwam żadnych na-
cisków lobbystycznych, ani nigdy 
nie odczuwałem. Nasze działania 
są przejrzyste i w zgodzie z prze-
pisami, które dotyczą przetargów 
publicznych i publikacji ich wyni-
ków. Informujemy o tym za pośred-
nictwem strony internetowej mia-
sta. Stopniowo poprawiamy stopień 
informowania, bo uważamy to za 
istotną część nowoczesnego miasta.

- Jakie są Pana osobiste plany do przy-
szłości? Co będzie Pan robić, jak już nie 
będzie prezydentem miasta?

- Planów do przyszłości jesz-
cze nie będę konkretyzować, ale ze 
względu na to, że wiem, że nic nie 
trwa wiecznie, będę robić to, na 
co przez ostatnie lata nie miałem 
czasu. Będę zajmować się głów-
nie swoją rodzinną, żoną i dziećmi 
i ich rodzinami, ale przede wszyst-
kim swoim wnukami, z którymi 
uwielbiam spędzać czas już te-
raz. Potem pozostaje jeszcze moje 
hobby. Działka, ogród, zbieranie 
grzybów, spacery po lesie i czyta-
nie książek, przede wszystkim li-
teratury faktu, która mnie szcze-
gólnie interesuje.

- Bardejów i Nowy Sącz są miastami 
przygranicznymi. Niniejsza wspólna pol-
sko-słowacka gazeta powstała ze wzglę-
du na to, że polscy i słowacki handlowcy 
chcą współpracować i walczyć o klienta 
po drugiej stronie granicy. W jaki sposób 
według Pana miasta Nowy Sącz i Bar-
dejów powinny razem współpracować?

- Uważam, że powinna to być 
współpraca, która wynikać bę-
dzie z aktualnego zapotrzebowa-
nia oraz naturalnego zaintereso-
wania mieszkańców obu naszych 
miast. Powinna to być współpraca, 
która nas będzie łączyć, wzajem-
nie wzbogacać. Już dzisiaj zaczę-
liśmy współpracować w zakre-
sie budowania ścieżki rowerowej. 
Dalej współpraca ta powinna do-
tyczyć również wymiany kultu-
ralnej ale również wielu innych 
rzeczach, które przyniesie samo 
życie. I jeśli chodzi o oferty klien-
tów w zakresie biznesu lub han-
dlu mieszkańców, to jest to już 
według mnie jedna z rzeczy, któ-
ra długoterminowo funkcjonu-
je. Zobaczyć to można głównie po 
turystyce „zakupowej“ mieszkań-
ców Bardejowa do Nowego Sącza, 
lub po asortymencie niektórych 
sprzedawców w Bardejowie, któ-
rzy w większości sprzedają towar 
z Polski. Nie mam nic przeciwko 
temu. Jest to naturalne, decydu-
jący jest stosunek ceny i jakości. 
Rynek jest otwarty i im więcej in-
formacji, im szersza oferta, tym 
więcej możliwości na właściwą de-
cyzję. Ale bardzo bym się cieszył, 
żeby to funkcjonowało również 
w kierunku z Bardejowa do Nowe-
go Sącza i głównie, abyśmy mieli 
stąd więcej turystów.

MARIO HUDÁK

Ciągle przed nami dużo pracy

Boris Hanuščák jest prezydentem miasta już prawie 20 lat

Mam nadzieję, że to będzie 
dalej nowoczesne miasto, 
które będzie szanować 
i chronić swoje klejnoty
historyczne
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Twój Dzień: Przeżyj kawałek swojego dnia w przytulnej kawiarni
Elegancka kawiarenka w pobliżu 

centrum zaskoczy swoim klimatem. 

Wnętrze wyposażone w stylu vinta-

ge i provence uzupełniają widoki na 

historyczne mury. Zapach świeżej 

kawy w kombinacji z wyjątkowymi 

ciasteczkami. Oaza spokoju i wypo-

czynku, gdzie każdy znajdzie chwi-

lę dla siebie.

Twój dzień został w krótkim cza-

sie ulubionym miejscem nie tyl-

ko mieszkańców ale również tu-

rystów. Nowoczesna kombinacja 

kawiarni z cukiernią jest otwarta 

w Bardejowie już prawie dwa lata. 

Właścicielami jest sympatyczne 

małżeństwo František Mihaľ i jego 

żona Miroslava, która zawsze ma-

rzyła o tym, żeby być właścicielką 

kawiarni. Jej siostra Janka zako-

chała się z kolei w pieczeniu. Po-

pyt po ciastkach jest wielki, często 

większy niż oferta. 

Przytulny klimat

Puste pomieszczenia, którym 

już nikt nie dawał nadziei, przy-

ciągają teraz pastelowym wnę-

trzem, wygodnymi krzesłami i gu-

stownymi dekoracjami. Obecność 

osób w różnym przedziale wieko-

wym w jednym miejscu, świadczy 

o tym, że warto było w to miejsce 

inwestować. Inspiracji ze swoim 

mężem szukali w kilku miejscach. 

Uwielbiają podróżować i odwie-

dzać różne kawiarenki. - Nie jestem 

projektantką, ale chciałabym stwo-

rzyć przyjemne pomieszczenie 

odpowiednie do kawy i smaczne-

go ciastka. Kawiarnię urządziłam 

według swojego gustu i cieszę się, 

że podoba się również innym - do-

daje właścicielka. 

Taras otoczony murami

Oprócz przytulnego wnętrza 

klienci mogą podczas ciepłych 

miesięcy cieszyć się przyjemnym 

widokiem na tarasie. Częścią are-

ału jest również plac zabaw. Więc 

oprócz mam znajdą tutaj coś dla 

siebie również dzieci. W bliskiej 

przyszłości planowane jest prze-

szklenie tarasu letniego, aby moż-

na tam było siedzieć również zimą. 

- To nasz najbliższy cel. Widok na 

mury jest wyjątkowy. Zdajemy so-

bie sprawę, że pojemność miejsca 

jest ograniczona, dlatego chcemy 

stworzyć taras zimowy - mówi Mi-

roslava Mihaľová. Kawiarnia znaj-

duje się w pobliżu historycznego 

centrum miasta oraz dworca. Ko-

rzyścią jest wielki parking, który jest 

zaledwie kilka kroków od kawiarni. 

- Z lokalizacji jestem bardzo zado-

wolona, można nas bardzo łatwo 

znaleźć. Od pierwszej chwili wie-

działam, że to będzie dobre miej-

sce. Jesteśmy w samym centrum 

miasta, skąd mamy wszędzie bli-

sko - dodaje właścicielka. 

Kawa, cheesecake i w przyszłości 

również éclair

W kawiarni oferują kawę mar-

ki Julius Meinl. - Myślę, że wy-

braliśmy dobrze. Czekaliśmy na 

reakcję klientów i smakuje im, co 

nas bardzo cieszy - mówi Mirosla-

va Mihaľová. Celem Twojego Dnia 

od początku była kawa i ciastecz-

ko. Tym drugim zajęła się siostra 

właścicielki Janka Delejová. Za-

częła piec będąc na urlopie ma-

cierzyńskim. Na początku piekła 

według przepisów, aż stopniowo 

zaczęła tworzyć własne receptu-

ry. Dzięki próbom i kreatywności 

stworzyła już dziesiątki przepisów, 

więc w kawiarni można wypróbo-

wać jej wyrobów. Ma swoją własną 

małą produkcję i dwie osoby do 

pomocy. Ciągle chcą iść do przo-

du i tworzyć coś nowego. - Po-

znaliśmy ciekawą Słowaczkę, któ-

ra urodziła się we Francji. Obecnie 

mieszka w Bratysławie i jest zna-

na dzięki swoim francuskim de-

serom a przede wszystkim écla-

ir. Umówiliśmy się z nią, że nauczy 

nas piec prawdziwy francuskie éc-

lair. My ją znów nauczymy przy-

gotować smaczny cheesecake - 

zdradza właścicielka. Ważne jest 

nie spocząć na laurach, ale ciągle 

nad sobą pracować. 

Wielki popyt, mało czasu

Ciasta nigdy nie mrożą, ale 

sprzedają je świeże. Wytrzy-

mają maksymalnie 24 godzin. 

Codziennie przygotujemy 7 ro-

dzajów i nie są to tylko cheese-

caki. Owocowe, makowe, lekkie 

i puszyste. Wybór jest napraw-

dę bogaty. Ale popyt jest więk-

szy niż oferta. Właściciele mają 

coraz więcej zamówień na róż-

ne imprezy. Nawet torty weselne 

i candy bary. Oferujemy również 

ciasteczka z niską zawartością 

glutenu i klienci są zadowoleni. 

Ciasteczka i kawiarenka są feno-

menem. Mają swoją stronę Face-

bookowa, na której jest mnóstwo 

pozytywnych opinii. - Przyjeżdża-

ją do nas klienci z różnych czę-

ści Słowacji, którzy naszą stronę 

obserwują. Ludzie są zadowole-

ni i my się z tego cieszymy - do-

daje właścicielka.

Latem lemoniada zimą czekolada

Podczas ciepłych miesięcy 

w ofercie mieli siedem rodzaj świe-

żych lemoniad. Oferta tworzona 

była na podstawie popytu. - Klient 

nam powiedział, co by chciał w na-

szej ofercie zobaczyć i my posze-

rzyliśmy naszą ofertę o ten produkt 

- mówi właścicielka. Przygotowu-

ją również świeże soki: pomarań-

czowe i marchewkowe. Starają się 

mieć szeroką ofertę i ciągle nad 

nią pracują. - Zbliża się chłodniej-

szy okres i my poszerzamy ofer-

tę herbat. W ofercie mamy oczy-

wiście również gorącą czekoladę. 

Nowością będzie czekolada, która 

słodzona będzie stewią. Tą wypró-

bować mogą nawet ludzie choru-

jący na cukrzycę - dodaje właści-

cielka. Kawiarnia otwarta jest od 

ósmej rano do ósmej wieczorem. 

Marzeniem właścicieli jest w przy-

szłości otworzyć Twój Dzień w ma-

lowniczym uzdrowisku Bardejow-

skie Kupele. 

LUCIA KOSCELNÍKOVÁ
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Tvoj Deň: Užite si kúsok svojho dňa v útulnej kaviarni
Elegantná kaviarnička v blízkosti 

centra očarí svojou atmosférou. In-

teriér s nádychom vintage a proven-

ce štýlu dopĺňa výhľad na historické 

hradby. Vôňa čerstvej kávy v kom-

binácii jedinečných koláčov. Oáza 

pokoja a oddychu kde si každý po-

čas svojho dňa nájde chvíľku času 

pre seba. 

Tvoj Deň sa za krátky čas stal 

obľúbeným miestom nie len pre 

domácich ale aj pre turistov. Trendy 

kombinácia kaviarne s cukrárňou 

funguje v Bardejove necelé dva 

roky. Majiteľmi sú sympatický pár 

František Mihaľ a jeho manželka 

Miroslava, ktorej snom bolo vlast-

niť kaviareň. Jej sestre Janke zasa 

učarovalo pečenie a teraz vytvára 

hotové majstrovské diela. Dopyt po 

zákuskoch je taký veľký, že často-

krát presahuje ponuku. 

Útulná atmosféra

Prázdny priestor, ktorému nik-

to nedával nádej, teraz láka svojim 

pastelovým dizajnom, pohodlnými 

stoličkami a vkusnými dekoráciami. 

Mix rôznych vekových kategórii na 

jednom mieste svedčí o tom, že sa 

tomuto miestu oplatilo vdýchnuť ži-

vot. Inšpiráciu spoločne s manže-

lom čerpali z viacerých miest. Sú 

svojím spôsobom pôžitkári, ktorí 

radi cestujú a navštevujú rôzne ka-

viarničky. „Nie som dizajnérka, ale 

chcela som vytvoriť príjemný prie-

stor na vychutnanie si dobrej kávy 

a chutného koláča. To čo sa mne 

osobne páčilo som tu dala a teší 

ma, že sa to páči aj ostatným,“ do-

dala majiteľka. Jej cit pre dizajn je vi-

diteľný v každom maličkom detaile. 

Terasa obklopená hradbami

Okrem útulného interiéru si 

zákazníci môžu počas teplých me-

siacov vychutnať aj príjemné pro-

stredie na terase. Výhľad na me-

stské opevnenie a zeleň dopĺňa 

detské ihrisko. Okrem mamičiek si 

tam na svoje prídu aj deti. Najnovšie 

plánujú letnú terasu preskliť, aby sa 

tu dalo sedieť aj v zime. 

„Je to naša najbližšia méta. 

Výhľad na hradby je jedinečný. 

Uvedomujeme si, že kapacitou 

miest sme obmedzený, preto by 

sme radi vytvorili zimnú terasu,“ 

hovorí Miroslava Mihaľová. Kavia-

reň sa nachádza neďaleko historic-

kého centra aj hlavnej autobusovej 

stanice. Bonusom je veľké parko-

visko, ktoré je len na pár krokov 

od kaviarne. „S priestorom som 

veľmi spokojná. Ľudia nás veľmi 

ľahko nájdu. Od prvého momen-

tu som vedela, že to bude dobré 

miesto. Sme v širšom centre me-

sta a odtiaľto je všade blízko,“ do-

dáva majiteľka. 

Káva, cheesecake aj éclair

Zásobujú sa prémiovou zmesou 

značky Julius Meinl. „Myslím, že 

sme vybrali dobre. Čakali sme na 

spätnú väzbu a naším zákazníkom 

chutí, čo nás veľmi teší,“ hovo-

rí Miroslava Mihaľová. Alchýmiou 

Tvojho Dňa bola od začiatku do-

brá káva a koláčik. Tejto úlohy sa 

ujala majiteľkina sestra Janka De-

lejová. Piecť začala na materskej 

dovolenke. 

Zo začiatku piekla podľa recep-

tov, no postupne začala vymýšľať 

vlastné recepty. Skúšaním a kre-

ativitou ich vytvorila už desiatky, a v 

kaviarničke máte tú česť jej výtvo-

ry ochutnať. Majú svoju vlastnú 

výrobničku a dve pomocníčky. 

Stále sa chcú posúvať dopredu 

a prinášať niečo nové. „Spoznali 

sme zaujímavú Slovenku, ktorá sa 

narodila vo Francúzsku. Momen-

tálne žije v Bratislave a preslávila 

sa svojimi francúzskymi veterník-

mi a éclair. Dohodli sme sa s ňou na 

tom, že nás naučí piecť pravé fran-

cúzske éclair a my na oplátku ju na-

učíme ako spraviť chutný cheese-

cake,“ prezradila majiteľka. Dôležité 

je nezaspať na vavrínoch, ale stále 

sa zdokonaľovať. 

Vysoký dopyt, málo času

Koláče nikdy nezamrazujú, ale 

predávajú ich čerstvé. Vydržia tak 

maximálne 24 hodín. Každý deň 

pripravia sedem druhov, a nie sú 

to len cheesecaky. Ovocné, ma-

kové, ľahké a nadýchané. Výber 

je naozaj pestrý. Dokonalé po-

hladenie chuťových pohárikov. 

Niekedy dopyt presahuje ich po-

nuku. Majú čoraz viac a viac ob-

jednávok na rôzne oslavy a ju-

bileá. Dokonca aj na svadobné 

torty a candy bary. Ponúkajú aj 

koláče s nízkym obsahom lep-

ku a spätná väzba je výborná. 

Koláče a kaviarnička sa stali fe-

noménom. Majú svoju facebo-

ok stránku s neustále zvyšujúcim 

sa počtom pozitívnych recenzií a 

sledovateľov. 

„Stáva sa nám, že k nám prídu 

turisti z rôznych kútov Slovenka, 

ktorí našu facebookovu stránku 

sledujú. Máme skvelý ohlas a sme 

za to vďační,“ dodáva majiteľka.

V lete limonáda, v zime čokoláda

Počas letných mesiacov se-

rvírovali sedem druhov čerstvých 

limonád. Ponuka prichádzala na 

základe dopytu. „Zákazník nám po-

vedal čo by v ponuke rád videl a my 

sme to tam jednoducho pridali,“ 

hovorí majiteľka. Pripravujú aj čer-

stvé šťavy. Lisované pomaranče aj 

mrkvu. Snažia sa mať širokú a pe-

strú ponuku a stále ju zveľaďujú. 

Nápojový lístok v priebehu roka 

postupne menia a rozširujú. „Blíži sa 

studené obdobie a my rozširujeme 

výber čajov. Či už sypané alebo pe-

čené. Samozrejme ponúkame aj 

horúcu čokoládu. Novinkou však 

bude čokoláda sladená cukrovou 

stéviou. Môžu si ju teda vychutnať 

aj diabetici,“ dodáva majiteľka. 

Otváracia doba je od ôsmej 

rána do ôsmej večera. Ich víziou 

do budúcna je otvoriť si Tvoj Deň 

aj v čarovných Bardejovských 

Kúpeľoch. 

LUCIA KOSCELNÍKOVÁ
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Hudba/Muzyka

Pripravujeme sa na inváziu. V Poľsku aj na Slovensku 
Spolupráca vznikla vo februári toh-
to roku. V Avard Klane vystupuje Kráľ 
Biedy zo Slovenska a Princ z Poľska. 
“Ak tento článok čítate nad latté za 5 
eur, o biede ste mohli počuť akurát tak 
na nejakom stand-upe,” hovorí rodák 
z Bardejova, prvý z umeleckej dvojice 
hudobného projektu. 

Klan Biedy povstal z popola 
v roku 2017. Pôvodne mal nie-
sť názov „Minimálna mzda”, ale 
nepodarilo sa nazbieraťdo klipu 
toľko bankoviek. Namiesto toho 
našiel nápad na vlastnú hudbu a 
energiu, aby ju stvoril. Debutový 
klip „Mocna story” ukázal svoju 
moc na Youtube, kde už viac ako 
200-tisíc pozretí hovorí samo za 
seba. V Avard Klan vystupuje Kráľ 
zo Slovenka (Bardejova) a Princ 
z Poľska (Krynica). Znie to roz-
právkovo, ale takto sa protagonis-
ti chcú v tomto texte aj prezen-
tovať. Porozprávali sme sa s nimi 
teda „inkognito”.

- Ako a kedy vznikla spolupráca?
- Niektoré z našich dejín sú 

ešte stále ukryté dekrétom Kráľa 
„prísne tajné“. Nechceme tak hneď 
na začiatku odkryť všetky karty. 
Ale môžeme povedať, že naša histó-
ria je neobvykle zaujímavá a lákavá. 
Tajomstvá, ktoré ukrýva, budeme 

pozvoľne a postupne dávkovať 
na našom Facebooku a Youtube. 
Takže ten, kto sleduje, bude uvede-
ný do tajov. 

- Ako medzi sebou komunikujete? 
- Rovnako ako aj o textoch v 

hudbe, rozhoduje Kráľ. Ale ak máme 
ten jazyk nejako nazvať jedným slo-
vom, tak rozhodne slovanský.

- Ako by ste opísali hudbu ktorú tvoríte?
- Nijako. Náš štýl sa všeobec-

ne považuje za gýč v čisto klu-
bovom štýle. V skutočnosti nie je 
Klan ohraničený žiadnym štýlom. 
Vždy robí hudbu takú, na akú má 
práve chuť.

- Kde najradšej skladáte hudbu?
- Tam, kde na to máme chuť. 

Prevažne kdesi medzi Poľskom a 
Slovenskom.

- Koľko skladieb a klipov už máte na va-
šom konte?

- Pozri si náš kanál na Youtube, 
dozvieš sa. Bieda Records ťa víta a 
pozýva.

- Máte teraz niečo hudobne 
rozpracované?

- Odpoveď nájdeš na našom Fan-
Page. Práve sme dali von niečo nové 
a to je iba začiatok prekvapení.

- O vašich 
textoch. Je v 
nich neja-
ka filozo-
fia, ktorú 
by ste radi 
odovzda-
li svetu? 

- Naše 
texty sú ži-
vot. Tu nie 
je čo odovz-
dávať. Tre-
ba sa s tým 
identifikovať.

- Kde sa Avard 
Klan vidí o pár 
rokov?

- Na vrcho-
le. A to oveľa 
skôr. 

- Kde vás 
môžeme vi-
dieť na živo?

- Vša-
de tam, 
k d e 
Kráľ na 
to vydá súhlas.

- Nazvali by 
ste svoju hudbu 
tak trochu gýčom?

- Nie trochu, ale veľmi.

- Ak áno, čo si myslíte kto-
rá národnosť skôr inklinuje ku 
gýču? Slováci alebo Poliaci?

- Ranking nerobíme, 
ale podľa Kráľa sú na tom 
oba národy rovnako.

- Súhlasili by ste s tvrdením, že Po-
liaci sú skôr otvorení rôznym no-
vým hudobným projektom a Slo-

váci zaspali na „vavrínoch“?
- Vôbec nie. Slo-

váci rovnako ako 
Poliaci hľadajú a 

skúšajú niečo 
nové, svieže. 

-  S t e 
známej=
ší skôr v 
P o ľ s k u 
ako na 
Sloven-
sku?

- To 
by ste nám 
mali povedať 
vy.

- Kde najčastejšie 
vystupujete?

- Kráľ ešte 
len pripravuje svoj Klan na 

veľkú inváziu. Rovnako v Poľsku ako 
aj na Slovensku.

LUCIA KOSCELNÍKOVÁ
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Szykujemy inwazję w Polsce i na Słowacji  
Współpraca zaczęła się w lutym tego 
roku. W Avard Klane występuje Król 
Biedy ze Słowacji oraz Książę z Polski. 
- Jeżeli czytasz ten artykuł nad latte za 
5 euro, o biedzie pewnie słyszałeś tyl-
ko na jakimś stand-up - mówi rodak 
z Bardejowa, pierwszy z duetu projek-
tu muzycznego. 

Klan Biedy powstał w 2017 r. Po-
czątkowo miał nazywać się „Mi-
nimalna płaca”, ale nie udało się 
nazbierać do teledysku tylu bank-
notów. Zamiast tego znaleźli po-
mysł na własną muzykę i energię. 
Teledysk debiutancki „Mocna sto-
ry” pokazał swoją moc na YouTu-
be, a ponad 200 tysięcy wyświetleń 
mówi samo za siebie. W Avard Klan 
występuje Król ze Słowacji (z Bar-
dejowa) oraz Książę z Polski (z Kry-
nicy). Brzmi to bajkowo, ale w taki 
sposób chcą się bohaterowie pre-
zentować również w tym artykule. 
Rozmawiamy więc z nimi incognito.

- Jak i kiedy zaczęła się współpraca?
- Część naszej historii objęta jest 

jeszcze dekretem Króla „ściśle tajne”. 
Nie chcemy tak na początku odkrywać 
wszystkich kart. Ale możemy zdradzić, 
że ta historia jest niezwykle ciekawa 
i wciągająca. Tajemnice, które kry-
je, będziemy dawkować powoli 
i systematycznie na naszym Facebooku 

i YouTubie. Więc kto śledzi, ten będzie 
wtajemniczony.

- W jakim języku do siebie mówicie?
- Podobnie jak z tekstami w 

muzyce, tu decyduje Król. Ale je-
żeli mamy jakoś nazwać ten ję-
zyk jednym słowem, to celujemy 
w słowiański.

- Jak można opisać muzykę, którą 
tworzycie?

- Nijak. Nasz styl to ogólnie poję-
ty kicz utrzymany w czysto klubo-
wym klimacie. Tak naprawdę Klan 
nie jest ograniczony żadnym stylem. 
Zawsze robi muzykę taką, na jaką ma 
akurat ochotę.

- Gdzie najchętniej tworzycie muzykę?
- Tam, gdzie mamy na to ochotę. 

Przeważnie gdzieś pomiędzy Polską 
a Słowacją.

- Ile piosenek i teledysków macie już na 
swoim koncie?

- Sprawdź nasz kanał na YouTu-
be, to się dowiesz. Bieda Records 
wita i zaprasza.

- Pracujecie aktualnie nad jakimś pro-
jektem muzycznym?

- Odpowiedź znajdziesz na na-
szym fanpage’u. Już pojawiła się 

zapowiedź czegoś nowego, a to do-
piero początek niespodzianek.

- Co chcielibyście w swoich tekstach 
przekazać światu?

- Nasze teksty to samo życie. Tu 
nie ma się czym dzielić. Trzeba się z 
tym utożsamiać.

- Avard Klan za parę lat. Jaka jest Wa-
sza wizja?

- Na szczycie. I to o wiele wcze-
śniej (śmiech).

- Gdzie Was można zobaczyć na żywo?
- Wszędzie tam, gdzie Król wyda 

na to zgodę.

- Czy uważacie, że Wasza muzyka jest tak 
trochę kiczowata?

- Nie trochę, a bardzo. 

- Jak myślicie, która narodowość 
bardziej lubi kicz? Słowacy czy 
Polacy?

- Rankingu nie prowadzimy, 
ale zdaniem Króla oba narody po 
równo.

- Zgadzacie się z twierdzeniem, że 
Polacy są otwarci na różne nowe 
projekty muzyczne a Słowacy 
spoczęli na laurach?

- Niekoniecznie. Sło-
wacy tak samo jak Pola-
cy poszukują czegoś no-
wego, świeżego.

- Jesteście bardziej popular-
ni w Polsce czy na Słowacji?

- To powinniście nam 
powiedzieć wy.

- Gdzie najczęściej 
występujecie?

- Król dopiero przygo-
towuje swój Klan do inwa-
zji zarówno na Polskę jak 
i Słowację.
 LUCIA KOSCELNÍKOVÁ
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V Cactuse zažijete prvotriedny kulinársky 
zážitok i teplo domova

Pichľavý názov láka očarujúcou atmosférou. Tri prevádzky a pritom každá je jedinečná. 
Chcú aby tu ľudia prišli bez očakávaní, ale zo zvedavosti. 

R
eštaurácia Cactus Re-

staurant & Grill v Bar-

dejove láka svojou neo-

pakovateľnou atmosférou už 

niekoľko rokov. Interiér je zaria-

dený v anglickom štýle, ozdo-

bený francúzskym vidiekom, 

ale nájdete tam aj prvky hi-

storického Bardejova. Kombi-

nácia prírodných materiálov a 

tlmeného svetla zaručí pocit 

domoviny. O skvelom kulinár-

skom zážitku svedčia stovky 

pozitívnych recenzií na rôznych 

sociálnych sieťach. Získali tretie 

miesto v hodnotení najlepších 

reštaurácii v prešovskej lokali-

te. Stále majú chuť niečo ino-

vovať a zlepšovať. 

Fungujú ako rodina

Cactus je prevádzka, kto-

rá funguje na rodinnej báze. 

Vládne tam priateľská a po-

kojná atmosféra. Chcú aby tu 

zákazník zažil pocit domova a 

cítil sa príjemne. Personál vás 

obslúži s úsmevom. Šikovný 

kuchár vám pripraví lahodné 

jedlo. Priestor má všetko čo 

úspešná prevádzka má mať. 

Bonusom je záhrada s príjem-

ným prostredím pri jazierku. O 

všetkom čo ponúkajú sme sa 

porozprávali s Erikom Richval-

ským. Nemajú radi takzvanú 

hierarchiu titulov. Jednoducho 

sa všetci starajú o prevádz-

ku ako jedna rodina. Najväčšie 

zadosťučinenie je spokojný 

zákazník.

„Viac-menej naším cieľom je 

vzbudiť v ľuďoch, ktorí tu pra-

cujú potrebu navzájom si po-

máhať. Každý tu samozrejme 

máme svoju pozíciu, ale o pre-

vádzku sa všetci staráme spo-

ločne. Sme tu všetci na jed-

nej lodi, ktorá pláva tým istým 

smerom,“ hovorí Erik Richval-

ský a dodáva „Keď vám záka-

zník úprimne poďakuje a od-

chádza s peknými zážitkami. 

Vráti sa so svojou rodinou, ale-

bo kamarátmi. Toto je tá naj-

lepšia reklama, ktorú si môže 

prevádzka urobiť.“ 

Podpora komunity

Zásobujú sa od lokálnych 

zdrojov a varia výlučne z čer-

stvých surovín. „Máme svojich 

stálych dodávateľov. Kontakty, 

s ktorými obchodujeme už via-

cero rokov. Síce výber je oproti 

zahraničiu limitovaný, ale aj tak 

preferujeme podporu miestnej 

komunity a lokálnych dodáva-

teľov,“ povedal Richvalský. 

K chutnému jedlu podávajú 

kvalitné víno. Vínna karta po-

núka široký výber domácich i 

zahraničných odrôd. „Zásobu-

jeme sa dobrým vínom z ce-

lého sveta, ale podporujeme aj 

slovenských výrobcov. Kartu sa 

snažíme podľa potreby obmie-

ňať. Máme aj klientov, ktorí k 

nám chodia vyslovene za urči-

tým vínom, lebo ho nikde inde 

v meste nenájdu. Je tu vyh-

radený sortiment,“ dodal Erik 

Richvalský.

À la carte aj obedové menu

Jedálny lístok je zostavený 

dômyselne, tak aby vyhovel ka-

ždému. Na výber sú rôzne za-

hraničné špeciality, ale aj tradi-

čné slovenské jedlá. Šéfkuchári 

sa postarajú o skvelý kulinár-

sky zážitok.

„À la carte sa snažíme ob-

mieňať minimálne dvakrát ro-

čne. Ponúkame tu aj obedové 

menu, ktoré zostavujeme na 

týždeň. Denne pripravíme jed-

nu polievku a zákazník ma na 

výber z piatich jedál. Od pon-

delka do piatka sú na obedo-

vom menu tie isté jedlá, ktoré 

sa však každý deň čerstvo pri-

pravujú,“ opisuje Richvalský. Vo 

výbere jedál sú kreatívni a stále 

vymýšľajú niečo nové. Najno-

všie obohatili svoju ponuku aj 

o raňajky.

Priestor pre vašu príležitosť

Okrem gastronomického 

zážitku, kvalitného vína a dobrej 

kávičky sa príjemný priestor dá 

využiť aj na rôzne oslavy. Orga-

nizujú sa tu jubileá, promócie, 

firemné oslavy, ale aj svadby. 

Hostia majú k dispozícii zimnú i 

letnú záhradu. Okrem rôznoro-

dých osláv sa tu mimo hlavnej 

sezóny organizujú aj riadené 

degustácie vína.

„Svadby tu prebiehajú v inom 

štýle ako tie klasické slovenské. 

Majú trošku západný šmrnc. 

Celý obrad prebieha tiež tu na 

našej záhrade. Kapacita je do 

50 ľudí. Po obrade je zvyčaj-

ne troj až štvorchodové menu. 

Večera je formou rautu s te-

plým bufetom. Zábava pokra-

čuje zvyčajne do desiatej večer. 

Ceny stanovujeme individuál-

ne. Každý má iné predstavy 

a požiadavky. Podľa toho sa 

odvíja cena, ktorá je stanove-

ná na mieru,“ oznamuje Erik 

Richvalský. 

Štýlová chata Rege

Cactus Rege Àpres & Ski Bar 

v malebnom údolí Regetovka 

pôsobí tradičným dojmom. Je 

postavená v chatárskej obla-

sti a slúži pre turistov aj miest-

nych. Drevená chata s veľkou 

terasou poskytuje pokojný a 

dokonalý relax v horskom pro-

stredí. Obklopená čistou príro-

dou stvorená na pokoj, oddych 

a odbremenenie sa od hlu-

ku mesta. V hlavnej chate sú v 

ponuke dva apartmány, jedna 

štvorlôžková a dve trojlôžkové 

turistické izby. K dispozícii je aj 

samostatná chata Snežienka s 

kapacitou desať ľudí. Ľudia tam 

chodia za letnou i zimnou turi-

stikou, po ktorej dobre padne 

relax vo fínskej saune. 

„ Ubytovaním hosťom po-

skytujeme raňajky, obed a ve-

čeru. Kuchyňa je otvorená aj 

pre verejnosť. Máme skupiny 

turistov, ktorý sa každoročne v 

rovnakom období vracajú späť. 

Tiež sa tam konajú rôzne oslavy 

a spoločenské udalosti. Dokon-

ca sme tu mali aj malé svadby. 

Sme však limitovaný na počet 

ľudí a zmestí sa tu tridsať. Ale 

určite platí, že dobrých ľudí sa 

všade veľa zmestí,“ hovorí Ri-

chvalský a dodáva „Zariadenie 

ako Regetovka má ľudí spájať, 

aby spolu komunikovali a trávili 

čas. Zabudnú na technológiu a 

radšej si prečítajú dobrú knihu.“ 

Pod jednou strechou 

Cactus Bar & Wellness sa 

nesie v štýle anglického pubu. 

Štýlovosť, relax a zábava pod 

jednou strechou. Vychutnáva-

nie si kvalitnej whiskey pri po-

zeraní športového prenosu. 

Typické anglické. Alebo zrela-

xovať v malom wellness kde 

nájdete fínsku saunu, infra sau-

nu, solárium a k dispozícii je aj 

masér. Dá sa tam zacvičiť vo fit-

ku, alebo využiť služby kader-

níka. Je to  komplex pod jed-

nou strechou kde si zákazník 

vždy nájde to svoje.

LUCIA KOSCELNÍKOVÁ

Elegantná reštaurácia v Cactus Restaurant & Grill

Útulná izba v Cactus Rege Àpres & Ski Bar

FO
TO

: C
AC

TU
S

TEKST PROMOCYJNY



3128 września 2017   DOBRY TYGODNIK SĄDECKI | Twój tygodnik codziennie – www.dts24.pl

W Cactuse oferują świetną kuchnię 
i klimat domowy

Kłująca nazwa przyciąga niepowtarzalnym klimatem. Trzy obiekty i każdy z nich jest wyjątkowy. 
Chcą żeby ludzie przychodzili bez oczekiwań, ale z ciekawości.  

R
estauracją Cactus Re-

staurant & Grill w Barde-

jowie przyciąga swoim 

niepowtarzalnym klimatem już 

kilka lat. Wnętrze wyposażone 

jest w stylu angielskim, deko-

rowane w stylu wsi francuskiej, 

ale znaleźć tam można rów-

nież elementy historycznego 

Bardejowa. Kombinacja mate-

riałów przyrodniczych i delikat-

nego światła zapewni, że po-

czujecie się u nas jak w domu. 

O świetnym przeżyciu kulinar-

nym świadczą setki pozytyw-

nych opinii na różnych sieciach 

społecznościowych. Zdobyli 

trzecie miejsce w rankingu naj-

lepszych restauracji w woje-

wództwie preszowskim. Ciągle 

chcą coś poprawiać. 

Cactus to jedna rodzina

To obiekt, który funkcjonu-

je na bazie rodzinnej. Jest tam 

spokojny i przyjazny klimat. 

Chcą, żeby Klient doświadczył 

tutaj klimat domowy i poczuł 

się przyjemnie. Personel jest 

uśmiechnięty. Doświadczony 

kucharz przyrządzi smaczne 

danie. Korzyścią jest ogród z 

przyjemnym środowiskiem i je-

ziorkiem. O wszystkim co ofe-

rują rozmawialiśmy z Erikiem Ri-

chvalským. Nie lubią tak zwaną 

hierarchię tytułów. Po prostu 

wszyscy zajmują się obiektem 

jak jedna rodzina.

„Naszym celem jest, aby lu-

dzie, którzy tutaj pracują, wza-

jemnie sobie pomagali. Każdy 

ma oczywiście swoją pozycję, 

ale obiektem zajmujemy się 

wszyscy razem. Jesteśmy na 

jednym statku, płynącym w tym 

samym kierunku,“ mówi Erik 

Richvalský. 

Największą satysfakcją jest 

zadowolony klient. „Kiedy Klient 

szczerze podziękuje i ma mnó-

stwo miłych wspomnień. Wróci 

wraz ze swoją rodziną lub kole-

gami. To jest ta najlepsza rekla-

ma, którą dla obiektu,“ dodaje 

Erik Richvalský. 

Wsparcie społeczeństwa

Korzystamy z lokalnych źró-

deł i gotujemy wyłącznie ze 

świeżych składników. „Mamy 

swoich stałych dostawców, z 

którymi współpracujemy od 

kilku lat. Wybór mamy może 

trochę ograniczony,  ale i tak 

preferujemy wsparcie miejsco-

wego społeczeństwa i lokal-

nych dostawców,“ mówi Erik 

Richvalský. 

Do smacznego dania serwu-

ją wina dobrej jakości.  W ofercie 

jest szeroki wybór domowych i 

zagranicznych odmian. „W ofer-

cie mamy wina z całego świa-

ta, ale wspieramy również sło-

wackich producentów. Ofertę 

staramy się zmieniać według 

wymagań naszych klientów. 

Mamy również klientów, którzy 

przychodzą do nas wypróbo-

wać pewne marki wina, bo ni-

gdzie indziej w mieście ich nie 

znajdą. Nasz asortyment jest 

naprawdę wyjątkowy,“ mówi 

Erik Richvalský. 

À la carte również jak lunch

Oferta dań jest naprawdę 

bogata, aby każdy znalazł coś 

dla siebie. Do wyboru są różne 

specjalności zagraniczne, ale 

również tradycyjne dania sło-

wackie. Szef kuchni gwarantu-

je świetne przeżycie kulinarne.

„À la carte staramy się zmie-

niać przynajmniej dwa razy w 

roku. W ramach oferty mamy 

również obiady. Dziennie przy-

gotujemy jedną zupę i klient 

sobie może wybrać z pięciu 

dań. Od poniedziałku do piąt-

ku są w ofercie te same dania, 

które są codziennie przyrzą-

dzane,“ mówi Erik Richvalský. 

Przy wyborze dań są bardzo 

kreatywni i ciągle wymyślają 

coś nowego. Ostatnio wzbo-

gacili swoją ofertę również o 

śniadania.

Przestrzeń na każdą okazję

Oprócz dobrej gastronomii, 

dobrej jakości wina i kawy moż-

na przestrzeń tą wykorzystać 

do różnych imprez. Urodziny, 

imprezy firmowe ale również 

wesela. Goście mają do dys-

pozycji ogród letni i zimowy. 

Oprócz wyżej wspomnianych 

imprez organizowane są degu-

stacje wina.

„Wesela przebiegają u nas 

w innym stylu, niż te klasyczne 

słowackie. Cała impreza prze-

biega w naszym ogrodzie. Po-

jemność jest do 50 osób. Po 

ślubie następuję poczęstunek 

składający się z trzech aż czte-

rech dań. Kolacja jest w formie 

bufetu. Impreza trwa zazwy-

czaj do dziesiątej godziny. Ceny 

określamy indywidualnie. Każdy 

ma inne pomysły i wymagania. 

Według tego odwija się cena, 

która jest uszyta na miarę,“ in-

formuje Erik Richvalský. 

Stylowy domek Rege

Cactus Rege Après & Ski Bar 

w malowniczej dolinie Regotow-

ki to obiekt służący dla turystów i 

miejscowych. Domek drewniany 

z wielkim tarasem oferuje spo-

kojny i doskonały wypoczynek w 

środowisku górskim. Otoczona 

czystą naturą idealną do wypo-

czynku daleko od hałasu miasta. 

W głównym budynku są do dys-

pozycji dwa apartamenty, jedna 

czteroosobowa i dwie trzyoso-

bowe pokoje turystyczne. Do 

dyspozycji jest samodzielny do-

mek Snežienka o pojemności 10 

osób. Ludzie uprawiają tam zi-

mową i letnią turystykę, po któ-

rej bardzo przyjemnie jest sko-

rzystać z sauny fińskiej. 

„ Zakwaterowanym gościom 

oferujemy śniadania, obiady i 

kolację. Kuchnia otwarta jest 

również dla publiczności. Mamy 

grupę turystów, którzy do nas 

co roku wracają. Ale organizu-

jemy również różne imprezy. 

Nawet małe wesela. Jesteśmy 

jednak ograniczeni ilością osób, 

mamy maksymalnie 30 miejsc. 

Ale dobrych ludzi się dużo zmie-

ści,“ mówi Erik Richvalský.

„Obiekt jako Regetovka ma 

ludzi łączyć, aby razem rozma-

wiali i spędzali czas. Zapomnęli 

o technologii i wolą sobie prze-

czytać dobrą książkę,“ dodaje 

Erik Richvalský.  

Pod jednym dachiem

Cactus Bar & Wellness wy-

posażony jest w stylu pubu an-

gielskiego. Styl, relaks i zabawa 

pod jednym dachem. Wypróbo-

wać można dobrej jakości whi-

sky przy oglądaniu meczu spor-

towego. Typowe angielskie. Ale 

można się zrelaksować w ma-

łym wellness, gdzie znaleźć 

można saunę fińską, saunę in-

fra, solarium i do dyspozycji jest 

również maser.  Albo zaćwiczyć 

w siłowni lub skorzystać z usług 

fryzjerskich. „To kompleks pod 

jednym dachem, gdzie każdy 

klient znajdzie coś dla siebie,“ 

dodaje Erik Richvalský.

LUCIA KOSCELNÍKOVÁ

Przyjemne środowisko w Cactus Resturant & Grill

Stylowy domek drewniany Cactus Rege Àpres & Ski Bar 
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Dajemy dobry impuls dla przedsiębiorczości

Rozmowa z dyrektorem Sądeckiego Urzędu Pracy

Wielkimi krokami zbliża się finał Jubileuszowej, X 
edycji konkursu „Przedsiębiorca 2017 – Mój Spo-
sób na Biznes”. O jego historii,  o tym, czy Nowy 
Sącz jest dobrym miejscem do zakładania dzia-
łalności gospodarczych, czy w mieście tworzy się 
dobre warunki do prowadzenia biznesu – roz-
mawiamy z Leszkiem Langerem.

Dobry Tygodnik Sądecki: Świętują Państwo Jubi-
leuszową, X edycję konkursu. Czy może Pan krót-
ko przedstawić statystyki w liczbach?

Leszek Langer: Dokładnie w 2008 roku, 
w ramach obchodzonego w całym kraju Ty-
godnia Przedsiębiorczości Sądecki Urząd 
Pracy zdecydował się rozpocząć realizację 
tego trudnego przedsięwzięcia. Trudnego 
tym bardziej, że Nowy Sącz to kolebka biz-
nesu w całej Polsce. To tutaj przypada naj-
więcej milionerów na 1000 mieszkańców – 
przypomnę, na 83 tysiące zameldowanych 
obywateli w Nowym Sączu jest ich ponad 
100! Dlatego od samego początku wyłania-
nie zwycięzców było niezwykle trudne. Tytuł 
Przedsiębiorcy 2008 roku przypadł Marioli 
Pawlak, właścicielce Centrum Rehabilitacji 
i Opieki Medycznej „Tukan”.

DTS: Rzeczywiście, potencjał Sądecczyzny jest 
ogromny, jak wyglądały kolejne edycje?

LL: W kolejnym 2009 roku zwycięży-
ła Katarzyna Jodłowska, Katolickie Niepu-
bliczne Przedszkole im. O. Pio, 2010 rok: 
Karol Fedko, salon fryzjerski "Framesi Be-
auty Center", rok 2011: Mirosław Witkowski, 
Agencja Artystyczna "MW", 2012: Maciej Jur-
kiewicz, Centrum Medyczne "Novo-Med", 
2013: Laime Sp. z o.o., usługi kosmetyczne, 
2014: Jarosław Gargula, "Tisbud", 2015: Fir-
ma GOTOMA

DTS: Pamiętamy ubiegłoroczną edycję konkur-
su. Tutaj w regulaminie pojawiły się pewne zmia-
ny. W latach ubiegłych był jeden zwycięzca, co się 
zmieniło w 2016?

LL: Dokładnie. 2016 rok przyniósł zmiany. 
Postanowiliśmy lekko zmodyfikować charak-
ter wydarzenia. Wprowadziliśmy kategorie. 
Pierwszą z nich jest „Sądecki Przedsiębior-
ca Roku”, której laureatem została spółka 
MEDIKOR III, drugą kategorią jest „Debiut 
w biznesie” – ubiegłoroczną laureatką zo-
stała Pani Mariola Kardacz prowadząca firmę 
MARKA. Dodatkową kategorią jest „Solidny 
Partner SUP” – zwyciężyła firma CENTRUM.  
W dziewięcioletniej historii konkursu nagro-
dzono, bądź wyróżniono 63 sądeckie firmy. 
Wpłynęło 214 prac konkursowych. O mia-
no tego najlepszego walczyło już 212 firm.

DTS: Do kogo adresowany jest konkurs „Przed-
siębiorca 2017 – Mój Sposób na Biznes”? Do mło-
dych, debiutujących przedsiębiorców, czy też do 
tych osób, które w biznesie osiągnęły już pew-
ne sukcesy?

LL: Konkurs i wszystkie wydarzenia 
związane z realizacją tej inicjatywy powinny 

oddziaływać wielokierunkowo. Takie były 
założenia i jako organizatorzy wierzymy, że 
tak właśnie się dzieje. Z jednej strony chce-
my dać dobry impuls dla osób debiutują-
cych w lokalnym biznesie, pomóc na star-
cie w budowaniu wizerunku nowych firm, 
ale też myślimy o tym, żeby dojrzali i do-
świadczeni przedsiębiorcy dzielili się pod-
czas finałowych spotkań rozstrzygających 
każdą edycję konkursu – swoimi uwaga-
mi, aby zachęcali debiutantów i osoby do-
piero myślące o zakładaniu firm do rozwi-
jania swojej kreatywności do inwestowania 
w lokalny biznes. 

DTS: Tegoroczna, dziesiąta edycja konkursu to 
swoisty, mały jubileusz organizatorów. Czy nie za-
uważacie państwo, że przez te 10 lat powiedzie-
liście już właściwie wszystko, co tylko można po-
wiedzieć o lokalnej przedsiębiorczości?

LL: Wystarczy spojrzeć chociażby na 
ubiegłoroczną edycję konkursu, żeby od-
powiedzieć na tak postawione pytania. 
W Nowym Sączu rozwija się przedsiębior-
czość, nie brakuje osób kreatywnych i z pa-
sją. Ludzie kreatywni rozpoczynają swo-
ją działalność często w takich branżach, 
które są niszowe, albo w takich, które do-
piero zyskują zainteresowanie klientów, 
bądź konsumentów. Każda edycja konkur-
su przynosi coś nowego, a po gali finałowej 
nie brakuje głosów od środowiska lokalne-
go biznesu, że jest to wartościowa i dyna-
miczna inicjatywa. Przypomnę, że w ubie-
głym roku kapituła konkursowa nagrodziła 
przedsiębiorców działających m.in. w bran-
żach usług medycznych oraz projektowania 
i szycia markowych ubrań, a to były zupeł-
nie nowe tematy i obszary działań promo-
wane przez konkurs. Minister Elżbieta Ra-
falska potwierdza, że warto organizować 
tego typu inicjatywy. W ubiegłym roku 
wysoko oceniła działania miasta na rzecz 
wspierania przedsiębiorczości mówiąc: – 
Na szczególną uwagę zasługują działania 
władz miasta, których celem jest wsparcie 
przedsiębiorców, zwłaszcza tych początku-
jących. Doskonałym tego przykładem jest 
konkurs „Przedsiębiorca 2017 – Mój Spo-
sób na Biznes”. Inicjatywa na stałe wpisa-
ła się już w kalendarz podobnych wydarzeń 
wyróżniających rzetelnych przedsiębior-
ców i firmy, które wnoszą szczególny wkład 
w rozwój przedsiębiorczości oraz wzrost 
zatrudnienia.

DTS: Gdzie należy szukać informacji dotyczących 
tegorocznej edycji konkursu?

LL: Najlepiej na stronie www.sup.no-
wysacz.pl w zakładce „Mój Sposób na Biz-
nes 2017” oraz na stronie Urzędu Miasta No-
wego Sącza www.nowysacz.pl w zakładce 
„Przedsiębiorca 2017 – Mój Sposób na Biz-
nes”.  Zachęcam do zainteresowania się na-
szym konkursem i do zaglądania na wspo-
mniane strony internetowe. 

DZIĘKUJĘ ZA ROZMOWĘ  

 Uczestnicy i zaproszeni goście 9 edycji konkursu

 Mariola Kardacz, laureatka kat. "Debiut w Biznesie" (firma MARKA)

 Dyrektor Leszek Langer (po lewej) z laureatem kat. "Sądecki Przedsiębiorca Roku" (firma MEDIKOR III)

 Prezydent Ryszard Nowak wręcza firmie Centrum statuetkę "Solidny Partner SUP"
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?????
Drodzy Czytelnicy i miłośnicy 

„Dobrego Tygodnika Sądeckiego”, 
już w najbliższą niedzielę 1 października 

DTS startuje z nową akcją!
Śledźcie nasz portal www.dts24.pl 

i Facebookowy profi l 
„Dobrego Tygodnika Sądeckiego”,  
aby być na bieżąco i nie przegapić 

tego przedsięwzięcia.

p

”

Wsparcie dla niepełnosprawnych studentów

Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” Moduł II- pomoc 

w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Dofinansowanie może uzyskać osoba niepełnosprawna, 

która:

•  posiada znaczny lub umiarkowany stopień 

niepełnosprawności, 

•  pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej 

lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza 

studiami doktoranckimi. 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronach in-

ternetowych www.pfron.org.pl, www.nowysacz.pl  a także 

w Urzędzie Miasta Nowego Sącza, Wydziale Zdrowia i Opieki 

Społecznej- Referacie ds. Osób Niepełnosprawnych, 

ul. Żywiecka 13, tel. 18 441 91 27.

Program finansowany ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
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•  Wystawa malarstwa Leszka Zygmunta, 
29 września, godz. 17., Galeria Sztuki 
Siedlisko w Krynicy-Zdroju

•  Cyklokarpaty - 30 września, 
Wierchomla

•  Virtuti Militari. Bieg Honoru - 30 września 
- 1 października, Rytro – Makowica

•  Spotkanie autorskie z Pawłem Zuch-
niewiczem – 30 września, godz. 16., 
Sądecka Biblioteka Publiczna w No-
wym Sączu

•  Zakończenie Sezonu z Harley-
em – 30 września, godz. 16., Deptak 
w Krynicy-Zdroju

•  VI Hubertus Krynicki – 7-8 paździer-
nika, Krynica-Zdrój

•  Jesienny Festiwal Teatralny – 1 – 22 
października, MOK w Nowym Sączu

•  Oktoberfest 2017 w Krynicy – Zdrój – 
7 - 8 października, Czarny Potok

•  Mini Festiwal Teatralny- 12 - 16 paź-
dziernika, MOK w Nowym Sączu

•  Jubileusz Adama Ziemianina – 14 paź-
dziernika, godz. 19.30, MGOK Muszyna

•   III Kongres Kultury Regionów - 
17 - 20 października, MCK Sokół w No-
wym Sączu

•  Festiwal Filmowy Nowe Kino – 17-18 
listopada, MOK w Nowym Sączu

•  Koncert jubileuszowy Alosza Awdiejew –
 4 grudnia, godz. 19., MCK Sokół w No-
wym Sączu (ALA)

Karpaty
NIŽNÁ POLIANKA. V sobotu 30. septembra o 10.00 

sa v obci Nižná Polianka uskutoční historická reko-
nštrukcia bojov Prvej svetovej vojny. V rámci kultúr-
neho programu vystúpia hudobné vojenské skupiny, 
historici a na záver bude súťaž vo varení vojenských 
jedál. 

Deň chleba
CHMEĽOVÁ. V nedeľu 1. októbra o 08.30 sa v obci 

Chmeľová uskutoční kultúrne podujatie s názvom Deň 
chleba – 18. folklórne slávnosti obce. Miestom konania 
je sála Domu kultúry v obci. 

Fajny festival
BARDEJOV. V nedeľu 1. októbra sa o 14.00 uskutoční 

prvý ročník súťaže vo varení tradičných jedál. Miestom 
konania je Radničné námestie. 

Valali v mesce
BARDEJOV. V nedeľu 1. októbra sa v rámci akcie Faj-

ny festival uskutoční aj podujatie Valali v mesce, kde sa 
predstavia obce Malcov, Abrahámovce a Mokroluh. Na 
podujatí vystúpia folklórne skupiny a remeselníci so 
svojou tvorbou. 

Pieter van Dijk
BARDEJOV. V pondelok 2. októbra o 20.00 sa v rám-

ci XXV. Organových dní Jozefa Grešáka – medzinárodný 
orgánový festival 2017, uskutoční v Bazilike sv. Egídia, 
posledný koncert. V hre na orgáne sa nám predstaví Pie-
ter van Dijk z Holandska. 

Večer s turistikou
BARDEJOV. V pondelok 2. októbra sa v čitárni Okresnej 

knižnice Davida Gutgesela o 17.00 uskutoční prednáška. 
Prezentovať bude Zuzana Martonová o krajine Omán. 

Jozef Chovanec – koncert
BARDEJOV. Vo štvrtok 5. októbra o 17.00 sa v Galérií 

Hornošarišského osvetového strediska, uskutoční hu-
dobný večer s Jozefom Chovancom.

Súťaž o Pohár Bielych Albatrosov
BARDEJOV. V sobotu 7. októbra o 09.00 sa v priestoroch 

školskej jedálne Gymnázia Leonarda Stöckela uskutoční 
16. ročník súťaže v plastikových a papierových modelov. 

Hornošarišský vínny festival
BARDEJOVSKÉ KÚPELE. V sobotu 7. októbra o 14.00 sa 

v priestoroch Kúpeľnej Kolonády v Bardejovských Kúpe-
ľoch uskutoční vínny festival. 

Poster Quadrennial Bardejov 2017
BARDEJOV. V kultúrno-komunitnom centre Bašta pre-

bieha medzinárodná výstava plagátov. Potrvá do 10. no-
vembra. Jedná sa o nový projekt občianskeho združenia 
Kandelaber.

Expozícia Ikony
BARDEJOV. V nedeľu 15. októbra o 15.00 sa v rámci for-

mátu Bardejovské potulky uskutoční stretnutie pred rad-
nicou. Témou stretnutia je expozícia ikony. 

LUCIA KOSCELNÍKOVÁ 

WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ KALENDÁRIUM KULTÚRNYCH UDALOSTÍ

Afisz/Neprehliadnite
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V+S Welding, s.r.o., Duklianska 21, 

(areál SBAJ INMART) 085 01, Bardejov 

Informácie: +421 914 204 934, vswelding@vswelding.eu

PRÍJMEME NA PRACOVNÉ  POZÍCIE:

- ZÁMOČNÍK S PRAXOU

- ZVÁRAČ CO2

- OBSLUHA – OPERÁTOR CNC STROJA /

Strojárenská výroba

CNC delenie materiálov

CNC tvarovanie materiálov

CNC obrábanie materiálov

PRZYJMIEMY DO PRACY:

V+S Welding, s.r.o., Duklianska 21, 

(areáł SBAJ INMART) 085 01, Bardejov 

Informacje: +421 914 204 934, vswelding@vswelding.eu

Produkcja maszynowa

CNC podział materiałów

CNC formowanie materiałów

OHRAŇOVÁK, SÚSTRUH, OBRÁBACIE CENTRUM, FRÉZA, VYSEKÁVAČKA

- OBSŁUGA – OPERATOR MASZYNY CNC /
URZĄDZEŃ TŁOCZĄCYCH, TOKAREK, CENTRUM OBRÓBKI, FREZY, WYCINARKI

-  Z PRAKTYKĄ

-  CO2 

CNC obróbka materiałów

Elegancka restauracja Stadion Restaurant
 

to idealne miejsce do spotkań 
prywatnych lub roboczych, imprez 
rodzinnych i uroczystych kolacji.
W naszej luksusowo urządzonej i 
klimatyzowanej restauracji można 
od poniedziałku do niedzieli posmakować 
wyjątkowe specjalności gastronomiczne.
Nasze dania gwarantują wyjątkowe 
przeżycia kulinarne i wizualne. Prawdziwą 
atrakcją jest bogaty wybór słowackich win. 
I do tego oferujemy również komfortowe 
zakwaterowanie.

Znajdziesz nas przy ulicy 
Družstevnej nr 1 w areału 

stadionu piłkarskiego 
w Bardejowie.
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Na koniec/Na záver
TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

KARTKI Z KALENDARZA

KALENDÁR UDALOSTÍ

20 września (1997) Nowość na granicy. 
Mieszkańcy kilkunastu gmin byłego województwa no-
wosądeckiego mogą w ramach tzw. małego ruchu gra-
nicznego przekraczać granicę ze Słowacją, posługując 
się dowodem osobistym. Dotyczy to m.in. gmin Sądec-
czyzny: Chełmiec, Krynica, Łabowa, Łącko, Muszyna, 
Nawojowa, Nowy Sącz, Piwniczna, Podegrodzie, Ry-
tro, Stary Sącz.

13 listopada (1894) Zmarł dr Karol Sla-
vik, Czech z pochodzenia, burmistrz miasta 1887-94. 
Przyczyną śmierci było zakażenie krwi na skutek ska-
leczenia podczas pożaru miasta. Slavik uznany został 
za bohatera, zmarł bowiem niosąc pomoc w walce z 
ogniem. Jego pogrzeb i budowę grobowca w alei za-
służonych na sądeckim cmentarzu przeprowadzono 
na koszt miasta. (MW)

20. septembra (1997) Novinka na hranici. 
Obyvatelia niekoľkých obcí Nowasadeckiego kraja môžu 
prekračovať hranicu, v rámci tzv. Malého pohraničného 
styku so Slovenskom, len na základe občianskeho preu-
kazu. Týka sa to, medzi inými, obcí: Chełmiec, Krynica, 
Łabowa, Łącko, Muszyna, Nawojowa, Nowy Sącz, Piw-
niczna, Podegrodzie, Rytro, Stary Sącz.

13. novembra (1894) zomrel dr. Karol Sla-
vik, pôvodom Čech, primátor mesta v rokoch 1887-94. 
Príčinou smrti bola infekcia krvi spôsobená zranením po-
čas požiaru mesta. Slavik bol uznaný za hrdinu, pretože 
zomrel v boji s požiarom. Jeho pohreb a výstavba hrobky 
v uličke zaslúžilých občanov na sadeckom cintoríne bola 
financovaná mestom. (MW)

OKNA PCV I ALU

DRZYWI PCV I ALU

FASADY

Podrzecze 157, 33-386 Podegrodzie       mobile: +48 18 547 42 51  / +48 665 402 403    

LUMARO
STOLARKA ALUMINIOWA I PCV

e-mail: oferty@lumaro.eu

PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OKNÁ 

PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ DVERE 

FASÁDY
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