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Salon sprzedaży
ul. Zielona 45

33–300 Nowy Sącz

tel/fax 18 444 11 27

33–300 Nowy Sącz 

ul. Jagiellońska 57

tel/fax 18 444 11 01

GORLICE ul. Biecka 40  

tel/fax 18 354 69 11

LIMANOWA ul.Kopernika 14 

tel/fax  18 330 11 67

Centrala 
Paszyn 478, 

33-326 Nowy Sącz, 

tel/fax 18 440 20 14

(ogrodzenia)

NAJLEPSZE 
CENY 

W MAŁOPOLSCE

REKLAMA

REKLAMA

Kierowcy PKS nie wyjechali z bazy 
 L str. 3 

Powstanie województwo 
sądecko–tarnowskie? L str. 5 

Spotkaj się z trenerem 
Adamem Nawałką  L str. 6 

Sądeczanie kręcą filmy o świętych 
  L str. 8 

Powolna śmierć czy odrodzenie kolei?
 L str. 20 

Nasze pyszne kiełbasy i wędliny 
wyrabiamy i wędzimy w sklepie
Tradycyjne receptury oraz doskonały smak potwierdzony

przez rosnące grono naszych stałych klientów!

C.H.EUROPA II Nowy Sącz ul. Nawojowska 1 Godziny otwarcia: pon.-piątek 7.00 - 21.00, sob. 7.00 - 20.30, niedz. 9.00 - 18.30

znajdź nas na 
Intermarche Nowy Sącz

REKLAMA

Miód
na giełdzie

O kolejnej sądeckiej firmie możemy powiedzieć, 
że jest liderem w swojej branży. Huzar, naj-
większy w Polsce producent miodów, rozważa 
teraz wejście na giełdę, a jutro uroczyście świę-
tuje swoje 15. urodziny.

Specjalny dodatek jubileuszowy firmy Huzar L str. 9–12
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Dobry Dodatek 
Wiedzy 

o Gospodarce 
L str. 13–16
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TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

Interesująca lektura wyłania się 
z odpowiedzi prezydenta Ryszar-
da Nowaka na interpelację Grze-
gorza Fecki. Radny klubu PO zapy-
tał o wydatki publiczne na reklamę, 
teksty sponsorowane i komunikaty 
w mediach. Otrzymał zestawienie 
tych wydatków od 2007 do 2013 r. 
Poniższa tabelka prezentuje wydat-
ki Nowego Sącza na promocję tylko 
w ubiegłym roku. Wszystkie można 
znaleźć na naszej stronie dts24.pl. 

Radny wnosił również o zestawie-
nie wydatków na promocję spół-
ek podległym miastu. „[…] Wy-
datki na artykuły sponsorowane 
w mediach, zlecane przez spół-
ki komunalne, nie leżą w moich 
kompetencjach, lecz są realizowa-
ne przez zarząd danej spółki” – czy-
tamy w odpowiedzi prezydent Ry-
szard Nowak. 

Chcesz wiedzieć więcej, czytaj 
dts24.pl 

Do jutra (31 stycznia) gimnazja-
liści mogą zgłaszać swój udział 
w konkursie „O Indeks Elektry-
ka”. Zwycięzcy będą mogli uczyć 
się w najlepszym technikum w Pol-
sce bez względu na wynik egzami-
nu gimnazjalnego. 

To już czwarta edycja konkursu, 
organizowanego przez Zespół Szkół 
Elektryczno–Mechanicznych w No-
wym Sączu. 

– Zwycięscy nie muszą przecho-
dzić przez stres związany z rekru-
tacją i mogą uczyć się na dowolnie 
wybranym profilu w technikum 
lub liceum – informuje koordy-
nator konkursu Bogusława Ma-
tuła–Stępień. – Celem konkursu 
jest wyłowienie największych ta-
lentów, zapewnienie im kształ-
cenia na wysokim poziomie, 
co w późniejszym czasie na pewno 

zaowocuje. Co roku wielu uczniów 
ZSEM zdobywa indeksy i bez pro-
blemów dostaje się na najlepsze 
wyższe uczelnie w Polsce – doda-
je nauczycielka języka angielskiego. 

Pierwszy etap konkursu odby-
wa się w formie elektronicznej, 
na platformie e–learningowej or-
ganizatora. Uczestnicy wybiera-
ją jedną kategorię, w której czują 
się najlepiej (matematyka, j.angiel-
ski, informatyka) i jedyne, co mu-
szą zrobić, to wykazać się wiedzą 
i umiejętnościami z danej dziedziny.

Do finału przejdzie sześciu 
uczestników z każdej kategorii, 
którzy uzyskają największą licz-
bę punktów. Wielki finał odbędzie 
się 4 marca.

(EM)
Regulamin konkursu znajdziesz 

na dts24.pl

1700 maturzystów tańczyło przed ratuszem z władzami mia-
sta. Choreografię szóstego poloneza na sądeckim Rynku 

przygotował po raz pierwszy Dariusz Migacz z Centrum Tańca ADeeM. 
Zobacz fotorelację z chodzonego na dst24.pl 

W magistracie pojawił się schodo-
łaz. To urządzenie, które pomaga 
osobom poruszającym się na wóz-
kach inwalidzkich pokonywać ba-
riery, jakimi są schody. Do tej pory 
komunikacja niepełnosprawnych 
z urzędnikami ratusza była nieco 
utrudniona i mało komfortowa dla 
samych zainteresowanych. Urzęd-
nicy musieli wychodzić do pe-
tentów i załatwiać z nimi sprawy 
na korytarzu. Teraz sytuacja znacz-
nie się zmieni. – Niepełnosprawni 
będą mogli normalnie przy biurku 

w danym pokoju załatwić sprawę 
w urzędzie. Będą też mieć łatwiej-
szy dostęp do sali ratuszowej, gdzie 
organizowane są konferencje czy 
koncerty – mówi Małgorzata Gry-
bel, rzecznik prasowy sądeckiego 
magistratu. Urządzenie jest proste 
w obsłudze, a pracownicy ratusza 
zostali przeszkoleni do tego, jak go 
obsługiwać. Schodołaz kosztował 
ponad 11 tys. zł. Ratusz zapłacił za 
niego 6,5 tys. Resztę dofinansował 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych. (MAT)

LICZBA TYGODNIA

INTERPELACJA

KONKURS

WARTO WIEDZIEĆ

Ratusz likwiduje bariery
Gimnazjaliści walczą 
o indeks elektryka

Miasto się promuje
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Od 1 marca KS Sandecja Nowy Sącz 
uruchomi oficjalny sklep ze swoimi 
pamiątkami. Będzie się on mieścił 
w galerii „Sandecja” w Nowym Sączu.

Klub sportowy oraz właściciele ga-
lerii podpisali ostatnio stosowne po-
rozumienie w tej sprawie.

– Bardzo się cieszymy z nawiązania 
współpracy. W sklepie będzie moż-
na kupić pamiątki, gadżety, a także 
książki i publikacje dotyczące klubu 
– mówi Krzysztof Kryczka z galerii 
„Sandecja”.

– Otwarcie sklepu kibica będzie 
naszym pierwszym projektem, reali-
zowanym w Polsce. Umowa została 
podpisana na rok, z opcją przedłuże-
nia o kolejne 12 miesięcy – dodaje An-
drzej Bobowiec, kierownik do spraw 
najmu w galerii „Sandecja”.

Kibice w nowym sklepie będą 
mogli nabyć także karnety oraz bi-
lety na pojedyncze spotkania 
„biało–czarnych”. 

– Godziny pracy pracowników 
klubu nie zawsze odpowiadały za-
potrzebowaniu kibiców. Stąd po-
mysł stworzenia drugiego punktu 
w mieście, w którym będą mogli ku-
pować wejściówki na mecze – do-
daje rzecznik prasowy Sandecji Mi-
chał Śmierciak.

W centrum handlowym będą rów-
nież organizowane różne wydarzenia 
promocyjne dotyczące nowosądec-
kiego klubu piłkarskiego. Najbliższe 
z nich to prezentacja nowych zawod-
ników przed rundą wiosenną. 

 (ROSS)

A TO CIEKAWE

Sandecja otwiera 
sklep w… Sandecji
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Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek

informuje, że Gmina Stary Sącz

realizuje projekt współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Miasta i Gminy Stary Sącz”

Wartość projektu: 1 047 404,00 zł
Udział Unii Europejskiej 890 293,40 zł

Środki krajowe 157 110,60 zł

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu,
ul. Batorego 25 (budynek w podwórzu) tel. 18 446 02 70
na stronie internetowej www.wykluczenie.stary.sacz.pl

i pod adresem email: projekt83@um.stary.sacz.pl

Planowany nabór uczestników projektu: 13.01 – 31.01.2014 roku

Projekt współfi nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

„Dotacje na Innowacje”   „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

INNOWACYJNA GOSPODARKA

REKLAMA

TEMAT TYGODNIA.  W poniedziałek 
rano z Nowego Sącza wyjechały tyl-
ko trzy autobusy PKS. Kursy zawie-
szono bynajmniej nie z powodu złych 
warunków na drogach. Kierowcy nie 
stawili  się w pracy, bo czują się lek-
ceważeni – od kilku miesięcy nie 
mają wypłacanych wynagrodzeń. 

Urlopy na żądanie 
 W nowosądeckim PKS z miesią-

ca na miesiąc pracuje coraz mniej 
kierowców. Odchodzą, nie godząc 
się na ciągle pogarszające się wa-
runki pracy. Jeszcze kilka miesię-
cy temu było ich 80, teraz pracuje 
około 30. W końcu postanowili po-
wiedzieć: STOP. Część wzięła urlopy 
na żądanie lub przedłożyła zwolnie-
nie lekarskie, a kilku zdecydowa-
ło złożyć wypowiedzenie z pracy. 
W konsekwencji kursy autobusowe 
w poniedziałek zostały zawieszone. 

– Rano wyjechały tylko trzy 
autobusy: do Zakopanego, Nysy 
i Złotnego. Nie kursowały na-
tomiast między innymi do Ko-
sarzysk, Rytra czy Szczawnicy 
– informowała nas na początku ty-
godnia Agata Czachor, dyspozytor-
ka z nowosądeckiego oddziału PKS. 

Pół roku bez pensji 
To akt desperacji mówią kierow-

cy. Większość nie otrzymuje bo-
wiem pensji od września. 

– Firma zalega mi około 10 
tysięcy złotych. Od pół roku 

utrzymują mnie moje dzieci. Jak 
długo jeszcze? – pyta Jan Surma, 
kierowca z wieloletnim stażem. 
– Nie tylko nie otrzymujemy wy-
płat, ale również brakuje na pali-
wo. Na oparach przecież nie wy-
jedziemy z bazy. 

Januszowi Chramędze spółka za-
lega blisko 6 tys. zł. Już kilka mie-
sięcy jest na garnuszku żony, ale 
środki do życia powoli się kończą. 

– To dla nas dramat. Te-
raz już tylko pozostaje wegeta-
cja. We wrześniu dostaliśmy tylko 

częściowe wynagrodzenie i nie-
wielką kwotę – blisko tysiąc zło-
tych – w grudniu – opowiada. – Jak 
nie będzie wyboru, również złożę 
wypowiedzenie i zarejestruję się 
w Urzędzie Pracy. Przynajmniej 
będę miał pieniądze z bezrobocia. 

Trudny rynek 
Dyrektor oddziału PKS w No-

wym Sączu, Jan Popiołek przyzna-
je, że sytuacja jest patowa, ale od-
mawia szerszego komentarza w tej 
sprawie.

– Jest olbrzymi problem finan-
sowy w firmie. Nie jestem wła-
ściwą osobą, aby tłumaczyć całą 
sytuację. Wszystkie informacje 
na temat kondycji przedsiębior-
stwa, zaległych wynagrodzeń dla 
kierowców, ale także dla innych 
pracowników, może udzielić jedy-
nie zarząd w Oświęcimiu – mówi 
Popiołek. 

Prezes zarządu PKSiS Oświecim 
Leszek Rykała był nieuchwytny te-
lefonicznie. Wysłał jedynie krótką 
odpowiedź na pismo sądeckiego 

posła Solidarnej Polski Andrze-
ja Romanka, który domagał się 
wyjaśnień w tej sprawie. Tłuma-
czy, że brak pensji dla pracowni-
ków jest związany z trudną sytu-
acją na rynku usług przewozowych. 
„Zarząd Spółki dokłada wszelkich 
starań, aby utrzymać zatrudnienie 
w przedsiębiorstwie choćby na mi-
nimalnym poziomie, lecz z różnych 
względów, których nie ma potrze-
by szczegółowo omawiać, uzyska-
nie środków na wynagrodzenia jest 
bardzo problematyczne” – czytamy 
w odpowiedzi dla Andrzeja Roman-
ka. Prezes PKSiS Oświecim poprosił 
nawet posła o pomoc w rozwiąza-
niu problemu i zobowiązał się udo-
stępnić materiały i dane dotyczące 
kondycji przedsiębiorstwa. 

***
W lipcu ubiegłego roku ta-

bor upadłego sądeckiego PKS zo-
stał przejęty przez Przedsiębior-
stwo Komunikacji Samochodowej 
i Spedycji w Oświęcimiu za ponad 
3 miliony złotych. Nowy właściciel 
przejął w tej w kwocie 70 autobu-
sów wraz z prawem do obsługi kil-
kudziesięciu tras. Spółka jednak 
wpłaciła tylko wadium, o resztę 
trzeba było upominać się w sądzie. 
Po decyzji sądu na drodze licytacji 
komorniczej dług został częściowo 
spłacony, między innymi po sprze-
daży 12 autobusów sądeckiego PKS. 

MONIKA CHROBAK

Kierowcy PKS mówią STOP i nie wyjeżdżają z bazy
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Firma zalega kierowcom nawet do 10 tys. zł. Pracownicy PKS skarżą się, że od pół roku są na utrzymaniu dzieci i żon.
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Sądeczanka wystartuje 
na igrzyskach w Soczi

Rzutem na taśmę do grona spor-
towców, którzy będą reprezento-
wać Polskę na zimowych igrzyskach 
olimpijskich w Soczi (7–23 lutego) 
dołączyła sądeczanka Joanna Zając. 
Snowboardzistka specjalizuje się 
w half pipe’ie. 23–letnia zawodnicz-
ka stawała na podium Pucharu Euro-
py. W Pucharze Świata jej najlepszym 
wynikiem była szósta lokata w 2011 
roku w Ruce.

Związkowiec Wilk chce 
wrócić na stanowisko

Józef Wilk, zwolniony dyscypli-
narnie z pracy szef „Solidarności” 
w południowym zakładzie PKP Car-
go, będzie walczył w Sądzie Pracy 
o powrót na stanowisko. Stracił je 
po tym, jak zarząd spółki zarzucił 
mu między innymi fałszowanie kart 
pracy i poświadczenie nieprawdy. 
Związkowiec miał brać pieniądze za 
pracę, której nie wykonywał. Sprawa 
trafiła do prokuratury. Ale, jak wyni-
ka z toku śledztwa, na ten moment 
nie ma podstaw, by postawić mu za-
rzuty. Jeśli prokuratora nie zgroma-
dzi wystarczających dowodów, spra-
wa może zostać umorzona.

Polska kuchnia 
to nie tylko schabowy

Jabłko łąckie, oscypki, żętyca 
czy suska sechlońska – to produkty 

regionalne z Małopolski, figurują-
ce na liście Ministerstwa Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi. Ich liczba sięga 
106. Tego, jak posługiwać się re-
gionalnymi skarbami kulinarny-
mi, będą uczyć mistrzowie kuch-
ni. Fundacja Europejski Fundusz 
Rozwoju Wsi Polskiej ogłosiła na-
bór do udziału w specjalnym pro-
gramie „Gotuj lokalnie”. Zaprasza 
do niego szkoły gastronomiczne, 
a tych na Sądecczyźnie nie brakuje. 
Żeby zgłosić się do programu, trze-
ba wypełnić formularz dostępny 
na stronie www.efrwp.pl i przesłać 
go na adres warsztaty@efrwp.com.
pl., do 28 lutego. 

Karta dla rodzin 
– sukces czy porażka?

Na 900 wielodzietnych rodzin 
w Nowym Sączu z karty 4 plus sko-
rzystało jak na razie 116 rodzin. Suk-
ces czy porażka? Władze Nowego 
Sącza patrzą na te liczby z dużym 
optymizmem tym bardziej, że Kar-
ta Wielkiej Rodziny została wpro-
wadzona w mieście pół roku temu. 
Dzięki niej rodziny, które mają 
co najmniej czworo dzieci, mogą 
korzystać z rabatów w instytucjach 
sportowo–kulturalnych, mają też 
zniżki na bilety komunikacji miej-
skiej czy ulgi w lokalnych podatkach. 

Dwa skrzyżowania 
i most do liftingu

Władzom Starego Sącza udało się 
zdobyć pieniądze na remonty w ciągu 
drogi Stary Sącz – Gołkowice Dolne. 
W resorcie Administracji i Cyfryza-
cji zapadła decyzja, że na ten cel tra-
fią 2,98 mln zł dotacji. Drugie tyle ma 
dołożyć gmina. Prace ruszą, gdy tylko 
pozwolą na to warunki atmosferycz-
ne. W ramach inwestycji powstanie 
2,5 kilometra ścieżek rowerowych 

i ponad 1,2 km chodnika. Poprawi się 
też bezpieczeństwo na skrzyżowaniu 
z centrum Gołkowic Dolnych z dro-
gą prowadzącą w kierunku Gabonia 
i Przehyby. Przebudowa czeka też 
skrzyżowanie ul. Piłsudskiego z ul. 
Źródlaną w Starym Sączu.

Znikną dziury na Nadbrzeżnej 
Władze Nowego Sącza chcą wy-

remontować ul. Paderewskiego i ul. 
Nadbrzeżną. Przetarg na odbudowę 
pierwszej z nich ma zostać rozpisa-
ny na przełomie lutego i marca. Ma-
gistrat chce wyremontować drogę 
jeszcze przed wakacjami. W pierw-
szym kwartale roku ma zostać rów-
nież rozpisany przetarg na komplek-
sowy remont ul. Nadbrzeżnej. Trwa 
szacowanie kosztów inwestycji.

Hospicjum w rozbudowie 
W sądeckim hospicjum znajdzie 

się miejsce dla kolejnych 21 osób. 
Placówka zostanie rozbudowana. 
Oddział dla przewlekle chorych ma 
się znaleźć na poddaszu budynku 
przy ul. Nawojowskiej. Jeśli uda się 
zdobyć pieniądze, powinien być go-
towy jeszcze w tym roku. Fundu-
sze na budowę nowego oddziału 
mają pochodzić m.in. z 1% podat-
ku i od darczyńców. Pomoc zade-
klarowali też projektanci, którzy 
budowali sądeckie hospicjum. Ze-
branie pieniędzy na rozbudowę bu-
dynku to również cel tegorocznej 
edycji Ziarnka Gorczycy, którego 

finał odbędzie się 1 lutego w sądec-
kim Sokole (czytaj str. 6). Szacuje 
się, że prace mają potrwać pół roku 
i kosztować ok. 1,5 mln zł.

37–latek zmarł 
po spotkaniu z kolegami

Kilka godzin po spotkaniu ze zna-
jomymi jeden z jego uczestników 
zmarł. Policjanci ustalają, czy śmierć 
37–latka mogła być wynikiem po-
bicia. Rano, 20 stycznia funkcjo-
nariusze otrzymali zgłoszenie o na-
głym zgonie mieszkańca gminy Stary 
Sącz. Mężczyzna miał obrażenia gło-
wy. Z ustaleń funkcjonariuszy wyni-
ka, że dzień wcześniej (19 stycznia), 
37–latek spotkał się ze znajomymi. 
W trakcie spotkania najprawdopo-
dobniej doszło do nieporozumień 
między mężczyznami. Policjanci za-
trzymali 28– i 21–latka, stawiając im 
zarzut narażenia człowieka na utra-
tę życia lub zdrowia. Grozi im nawet 
do 10 lat pozbawienia wolności. 

Płonęła stajnia w Przydonicy 
27 stycznia w Przydonicy pa-

liła się stajnia. Właścicielom uda-
ło się wyprowadzić 20 krów jeszcze 
przed przyjazdem strażaków. Przy-
czyn pojawienia się ognia nie udało 
się ustalić. W gaszeniu pożaru wzię-
ło udział sześć jednostek z pobli-
skich OSP oraz trzy z JRP nr 1 w No-
wym Sączu. Część dachu pokryta 
dachówką uległa zawaleniu. Ogień 
strawił też 10 ton słomy i siana, które 

znajdowały się na poddaszu. Ak-
cja strażaków trwała osiem godzin.

Napad na jubilerów 
w Nowym Sączu i Gorlicach 

18–latek próbował okraść sklep ju-
bilerski przy ul. Jagiellońskiej w No-
wym Sączu. 22 stycznia, po godz. 17, 
wszedł do sklepu, obezwładnił eks-
pedientkę gazem, a następnie ją po-
bił. Zdarzenie zauważyła przypadko-
wa kobieta. Wbiegła do sklepu i wraz 
z innymi przechodniami zablokowa-
ła drzwi. Policja i strażniczka miejska 
zatrzymali sprawcę i ustalili też poten-
cjalnego współsprawcę – 20–letniego 
sądeczanina. W trakcie śledztwa ujaw-
niono, że ci sami mężczyźni usiłowali 
dokonać rozboju w sklepie jubilerskim 
w Gorlicach 17 stycznia. Wobec podej-
rzanych prokurator Prokuratury Re-
jonowej w Nowym Sączu zastosował 
środek zapobiegawczy w postaci do-
zoru policji i zakazu opuszczania kra-
ju. Mężczyznom zarzuca się również 
inne kradzieże z włamaniem.
Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na dts24.pl

POD PARAGRAFEM. 82–letnia 
mieszkanka Starego Sącza padła ofia-
rą oszusta, który podawał się za pra-
cownika banku. Mężczyzna poprosił 
o kartę bankomatową wraz z nume-
rem PIN pod pretekstem jej wymiany. 
W efekcie kobieta straciła 2 tys. zł. 

20 stycznia, około godziny 15, 
do mieszkania 82–latki zapukał 
mężczyzna, który przedstawił się 
jako pracownik banku. Poinfor-
mował starszą kobietę, że termin 
ważności jej karty bankomatowej 
właśnie wygasa i pod pretekstem 
wymiany poprosił o wydanie karty 
wraz z numerem PIN i danymi oso-
bowymi. Kobieta przekazała kar-
tę i wszystkie informacje, o które 
prosił. Po 30 minutach mężczyzna 
powrócił, przekazując, jak twier-
dził, nową kartę. W rzeczywisto-
ści była to ta sama karta, a kobieta 
padła ofiarą oszusta. Zorientowa-
ła się dopiero dwa dni później, kie-
dy udała się do placówki bankowej, 
gdzie dowiedziała się, że z jej konta 

zniknęły dwa tysiące złotych. Rze-
komy bankowiec pobrał je z jedne-
go z bankomatów na terenie Stare-
go Sącza. 

Sądeccy policjanci apelują i pro-
szą, by pod żadnym pozorem nie 
przekazywać osobom nieznajo-
mym swoich dokumentów czy kart 
bankomatowych.

 – Jeśli nie znamy osoby, która 
podaje się na przykład za przedsta-
wiciela banku czy innej instytucji, 
zawsze możemy to potwierdzić, 
dzwoniąc do tej instytucji – mówi 
Iwona Grzebyk–Dulak, rzecznik 
prasowy sądeckiej policji. – Przy-
pominamy, że pracownicy banków 
nie realizują w domach bieżącej 
obsługi rachunków klientów, dla-
tego w przypadku, gdy pojawią się 
wątpliwości i podejrzenie, że ktoś 
próbuje nas oszukać, prosimy nie-
zwłocznie skontaktować się z naj-
bliższą jednostką policji lub za-
dzwonić pod numer alarmowy 997.

(G)
Bądź na bieżąco. Czytaj dts24.pl 

Fałszywi bankowcy 
okradają seniorów
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ROZMOWA  dr. ŁUKASZEM 
ZABOROWSKIM, ekspertem Instytu-
tu Sobieskiego ds. rozwoju miast i re-
gionów, sekretarzem Radomskiego 
Towarzystwa Naukowego, współau-
torem kilku koncepcji reorganizacji 
terytorialnej kraju 

– Ostatnio zrobiło się głośno wo-
kół hasła powrotu do 49 województw, 
a od kilku lat pojawiają się coraz 
to nowe obywatelskie inicjatywy two-
rzenia dodatkowych województw np. 
częstochowskiego, środkowopomor-
skiego (Koszalin, Słupsk), staropol-
skiego (Kielce, Radom) itd. Czy te ob-
jawy narastającego niezadowolenia 
społecznego z aktualnego podziału 
na województwa oznaczają, że refor-
ma z 1998 r. okazała się, przynajmniej 
w tym zakresie, ustrojowym bublem? 

– Każdy ustrój terytorialny ma 
zalety i wady. Dotyczy to także 
układu 49 województw z lat 1975–
1998. Zasadniczy problem polskie-
go planowania przestrzennego tkwi 
w tym, iż rozwój ośrodków i regio-
nów jest ściśle uzależniony od ich 
statusu w podziale terytorialnym 
państwa. Tak nie musi i nie powin-
no być, jednak w Polsce w prak-
tyce tak jest. I wynika to nie tyl-
ko z rozwiązań prawnych, ale też 
z głęboko zakorzenionej polskiej 
mentalności. A jeżeli nie jesteśmy 
w stanie nagle zmienić tej men-
talności, powinniśmy skorygować 
ustrój terytorialny. O ile w układzie 
z czasów Gierka było – moim zda-
niem – za dużo miast, które miały-
by pełnić rolę niezależnych ośrod-
ków regionalnych, o tyle obecnie 
jest ich za mało. Skutkuje to właśnie 
szybkim narastaniem dysproporcji 
pomiędzy nielicznymi uprzywile-
jowanymi regionami a resztą kra-
ju. Podział terytorialny na szczeblu 
województw nie jest jedyną przy-
czyną tego stanu rzeczy, ale należy 
do jego istotnych czynników.
– Czy samo posiadanie rangi stolicy 
województwa daje miastu i jego okoli-
cy jakieś wymierne, materialne korzy-
ści, a jeśli tak to jakie?

– Korzyści bezpośrednie to ist-
nienie instytucji o znaczeniu wo-
jewódzkim. Mowa tu nie tylko 
o urzędach, ale także o wszelkie-
go rodzaju infrastrukturze społecz-
nej, która jest utrzymywana przez 
państwo lub samorząd wojewódz-
ki: szkolnictwo wyższe, placów-
ki kultury, szpitale specjalistycz-
ne, publiczne media. Oczywiście 
trzeba zważyć, iż tego rodzaju in-
frastruktura – z powodów eko-
nomicznych – nie może być two-
rzona wszędzie. Ile powinno być 
ośrodków tak wyposażonych, jest 
polem do dyskusji. Moim zdaniem 
– więcej niż obecnie. Kolejna ko-
rzyść ze statusu wojewódzkiego 
polega na tym, iż miejscowa spo-
łeczność sama stanowi o kierun-
kach rozwoju swojego regionu. 
Sama też rozporządza publicznymi 

środkami przeznaczonymi na ten 
cel. Tymczasem samorządność re-
gionalna, która realizuje się poprzez 
sejmik w odległej metropolii, jest 
fikcją. W polskich warunkach me-
tropolitalne elity mają skłonność 
do zaniżania znaczenia tzw. pro-
wincji, która w ich mniemaniu nie 
posiada potrzeb rozwojowych ta-
kich jak miasto wojewódzkie. Naj-
większą wreszcie – w moim prze-
konaniu – korzyścią jest sam status 
miasta wojewódzkiego. W Polsce 
miasta wojewódzkie są powszech-
nie utożsamiane z najważniejszymi, 
największymi ośrodkami w kraju. 
Przekłada się to na zapisy w krajo-
wych dokumentach planistycznych 
i na decyzje podejmowane na szcze-
blu rządowym. A także na decy-
zje tysięcy prywatnych podmio-
tów gospodarczych, które traktują 
miasta wojewódzkie jako najbar-
dziej atrakcyjne lokalizacje swo-
jej działalności. Słowem – tylko 
i aż – prestiż.

[…]
– Co o skutkach utraty statusu wo-
jewódzkiego mówi się w Pana ro-
dzinnym Radomiu? Jaka jest sytuacja 
tego miasta w ramach województwa 
mazowieckiego?

– Utrata statusu wojewódzkie-
go to dla Radomia główna przy-
czyna obecnej jego zapaści. Mia-
sto, które dopiero co doświadczyło 
upadku wielkiego przemysłu, zo-
stało dodatkowo pozbawione re-
gionalnych funkcji administracyj-
no–usługowych. Radom liczy 220 
tys. mieszkańców i założenie, że te-
raz będzie się rozwijać jako ośro-
dek tzw. subregionalny, jest złudą. 
Nic dziwnego, że wśród wszystkich 
dużych miast w Polsce, a więc po-
wyżej stutysięcznych, Radom po-
siada najwyższą stopę bezrobocia. 
To jest miara niedoboru funkcji, któ-
re każde miasto musi pełnić stosow-
nie do swojej wielkości. Wcielenie 

Radomia do województwa mazo-
wieckiego to jedno z najgorszych 
wydarzeń w historii miasta. Nie tyl-
ko dlatego, że Radom, podobnie 
jak Tarnów, należy do historyczne-
go regionu sandomierskiego, a tym 
samym – do Małopolski. Radom 
od kilkunastu lat jest marginalizo-
wany i jest to nie tylko sprawa złej 
czy dobrej woli rządzących w War-
szawie – to błąd systemu.

[…] 
– Jeden z projektów reorganizacji wo-
jewódzkiej, którego jest Pan autorem 
przewiduje podzielenie się rangą wo-
jewódzką przez dotychczasowe stolice 
z największym drugim miastem w da-
nym regionie np. Krakowa z Tarnowem 
w Małopolskiem. Ta koncepcja nie wy-
maga zmiany granic województw, mi-
nimalizuje koszty a daje istotny efekt 
w postaci szansy na ożywienie spo-
łeczno–gospodarcze poza dotychcza-
sową stolicą województwa… 

– […] Dla możliwości rozwo-
ju ośrodka podstawowe znaczenie 
ma jego status w strukturze prze-
strzennej kraju. Bydgoszcz i To-
ruń, Gorzów i Zielona Góra – pary 
miast wojewódzkich – z poziomu 
rządowego traktowane są na rów-
ni z innymi ośrodkami wojewódz-
kimi. Podobnie w polityce prze-
strzennej województw dąży się 
do zachowania równowagi mię-
dzy dwiema stolicami. Warto pod-
kreślić, iż ten projekt nie wyma-
ga zmian granic dotychczasowych 
województw, a zatem trudności 
techniczne związane z jego wpro-
wadzeniem są minimalne. 
– Czy jednak nie lepiej – skoro ma 
to utrwalić się na kolejne 20–30 lat 
– od razu zabiegać o taką przebudowę 
administracyjną kraju, która umożliwi 
właściwy rozwój wszystkim znaczą-
cym ośrodkom, a więc m.in. uwzględ-
niającą województwo sądecko–tar-
nowskie ze stolicami w Nowym Sączu 
i Tarnowie? 

– Wspomniana równowaga sił 
w województwie dwubieguno-
wym (np. Kraków – Tarnów) ko-
rzystna jest także dla innych miast. 
Zmniejsza bowiem niebezpieczeń-
stwo tworzenia się opozycji między 
jednym uprzywilejowanym ośrod-
kiem a tzw. prowincją. Zatem przy-
puszczam, iż w obecnym woje-
wództwie małopolskim z dwiema 
stolicami również Nowy Sącz miał-
by lepsze perspektywy rozwoju. 
Co do pożądanego kierunku prze-
budowy: nie ma takiego modelu, 
który zapewni jednakowy rozwój 
wszystkim. Jak to Pan ujął, moż-
liwości powinny być właściwe dla 
danego ośrodka – zależnie od jego 
znaczenia w sieci osadniczej kraju. 
W przypadku powstania oddziel-
nego województwa wokół Tarnowa, 
celowe byłoby ustanowienie mia-
stem wojewódzkim także Nowego 

Sącza, z tej samej przyczyny, dla 
której chcemy takiego statusu dla 
Tarnowa w obecnym wojewódz-
twie. Co do głębokości przebudowy 
układu: powinniśmy dążyć do roz-
wiązań najlepszych, a tym samym 
– trwałych. Nie jestem zwolen-
nikiem tworzenia całkowicie no-
wego podziału, jednak uważam, 
że nie warto godzić się na pół-
środki. Rozwiązania połowiczne 
mają takie skutki, o jakich właśnie 
rozmawiamy. 
– Jaki zdaniem Pana jako fachowca 
byłby na dzisiaj optymalny nowy po-
dział terytorialny Polski? […]

– Zajmuję się geografią i plano-
waniem przestrzennym i jako geo-
graf stwierdzam, że obecny układ 
województw jest nie do przyję-
cia, ponieważ jest wewnętrznie 
sprzeczny. Nie da się go racjonal-
nie uzasadnić. Wychodząc z obec-
nego podziału należałoby więc kon-
sekwentnie albo zwiększyć, albo 
zmniejszyć liczbę województw. Wi-
dzimy, że debata publiczna nie idzie 
w kierunku redukcji. Zatem zakła-
dając, iż obecne mniejsze woje-
wództwa mają rację bytu, propo-
nowałbym układ 20–23 jednostek. 
W każdym możliwym tutaj warian-
cie jest wśród nich miejsce dla wo-
jewództwa sądecko–tarnowskie-
go. Tym bardziej, że licząc 1,3 mln 
mieszkańców z powodzeniem wpi-
sałoby się takie województwo na-
wet w obecny ustrój terytorial-
ny, w którym mniej ludności mają 
województwa: opolskie, lubuskie, 
podlaskie czy świętokrzyskie. […] 

Rozmawiał JACEK ŻOŁĄDŹ

Tekst pochodzi z lutowego numeru 
Niezależnego miesięcznika 

regionalnego Tarnów.in 
(www.tarnow.in)

Pełną wersję rozmowy można 
przeczytać na dts24.pl

Województwo sądecko–tarnowskie. 
Fantazja czy konieczność?

Wariant policentryczny: 23 województwa
Województwo Miasta wojewódzkie Ludność (mln, 2012)

mazowieckie Warszawa 3,4
śląsko–dąbrowskie Katowice, Sosnowiec 3,0
wielkopolskie Poznań 2,5
lubelskie Lublin, Siedlce 2,5
małopolskie Kraków 2,2
łódzkie Łódź 2,1
pomorskie Elbląg, Gdańsk 2,0
świętokrzyskie Kielce, Radom 2,0
kujawsko–pomorskie Bydgoszcz, Toruń 1,9
podkarpackie Przemyśl, Rzeszów 1,9
dolnośląskie Legnica, Wałbrzych 1,6
podlasko–mazowieckie Białystok, Łomża (z Ostrołęką) 1,5
wrocławskie Wrocław 1,3
sądecko–tarnowskie Nowy Sącz, Tarnów 1,3
warmińsko–mazurskie Olsztyn 1,2
opolskie Opole 1,2
kujawsko–mazowieckie Płock, Włocławek 1,1
kaliskie Kalisz (z Ostrowem W.) 1,1
lubuskie Gorzów, Zielona Góra 1,1
zachodniopomorskie Szczecin 1,0
śląsko–małopolskie Bielsko–Biała 1,0
częstochowskie Częstochowa 0,9
środkowopomorskie Koszalin, Słupsk 0,9
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Restauracja wyró niona 
w konkursie 

„Mój sposób na biznes”

  SMACZNIE, SZYBKO, TANIO
     Obiady  rmowe
Zupa + II danie = 12 z

33-300 Nowy S cz 
ul.Witosa 10 

tel.18 447 67 68
www.restauracja.sacz.pl

Kwa nica z jagni cin Jagni cina duszona 
w jarzynach podawana 

z kasz  j czmienn  
i zestawem surówek

Pieczona wiartka kaczki 
z jab kami i urawin  

podawana z ziemniakami 
opiekanymi i kapust  modr

Duszona wo owina 
z grzybami le nymi 

w jarzynach podawana 
z kopytkami i buraczkami

Pierogi Beskidzkie 
podsma ane z kasz  

gryczan , serem i sosem 
czosnkowym

Pol dwiczki wieprzowe 
z rydzami w mietanie 

podawane z ziemniakami 
i zestawem surówek

Szef kuchni poleca Potrawy regionalne

REKLAMA

DTS PATRONUJE.  Zakończyło się 
głosowanie w plebiscycie Ziarn-
ko Gorczycy. Kapituła konkursu pod-
liczyła głosy i wyłoniła finalistów ak-
cji oraz laureatów statuetek. Tych 
ostatnich poznamy podczas wielkie-
go finału w MCK „Sokół” w Nowym 
Sączu, o godz. 17. 

28 stycznia odbyło się posiedze-
nie kapituły Ziarnka w składzie: 
Edyta Brongiel – przedstawiciel 
prezydenta miasta, Leszek Zegz-
da – prezes Towarzystwa Gimna-
stycznego Sokół, Maciej Kurp – pre-
zes Związku Sądeczan i Mieczysław 
Kaczwiński – główny organizator 
akcji. Zgodnie z obowiązującymi 
regułami, wszyscy kandydaci zo-
stali ocenieni na podstawie dwóch 
równoważnych kryteriów: 50 proc. 
punktacji stanowił wynik głosowa-
nia, a drugie 50 proc. – to decyzja 
kapituły. Wynik głosowania czytel-
ników i internautów stanowi suma 
głosów oddanych na poszczegól-
nych kandydatów poprzez: stronę 
internetową dts24.pl, kupony dru-
kowane w DTS oraz e–maile wysy-
łane na wskazany adres interneto-
wy. A oto finaliści: 

W kategorii firma, 
stowarzyszenie (kolejność 
alfabetyczna):

1. Amper – Nowy Sącz
2. Bar Pod Wierzbą – Nowy Sącz
3. BAU–GIPS – Nowy Sącz
4. Profil – Krasne Potockie
5. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób 

Przewlekle Chorych i Osób Niepeł-
nosprawnycyh “Nasz Dom” – Piw-
niczna Zdrój 

 W kategorii osoba:
1. Jacek Orłowski
2. Anna Pawłowska
3. Renata Rosłaniec
4. Wiesław Wcześny
5. Jan Żuchowicz
 Laureatów statuetek Ziarnka 

Gorczycy poznamy na gali 1 lute-
go. Jej artystycznym deserem bę-
dzie koncert w wykonaniu znanego 
i lubianego Artura Andrusa – re-
daktora trójkowej „Powtórki z roz-
rywki”, legendarnego gospodarza 
spotkań w warszawskiej „Piwnicy 
pod Harendą”, konferansjera róż-
nych imprez kabaretowych, a po-
nadto poety, piosenkarza, dzien-
nikarza, autora książek, tekstów 
piosenek, bajek, satyryka.

Po koncercie organizatorzy za-
praszają na bal do „Perły Południa” 
w Rytrze, gdzie do tańca zagra Big 
Band Dobczyce. Będzie czas na za-
bawę w klimacie amerykańskich 
rautów i w rytmach bigbandowej 
klasyki z czasów dużych orkiestr 
jazzowych Benny’ego Goodma-
na, Duke’a Ellingtona czy Glen-
na Millera.

Każdy zakupiony bilet jest da-
rem serca, gdyż dochód z koncer-
tu i balu zostanie przeznaczony 
na wsparcie działalności Sądec-
kiego Hospicjum. Bilety dostępne 
w siedzibie Instytutu Europa Kar-
pat przy ul. Narutowicza 9a w No-
wym Sączu. 

 (G)

Każdy bilet to dar serca

Sądeckim kibicom piłkarskim przy-
pominamy, iż gościem „Dobrego Ty-
godnika Sądeckiego” 11 lutego będzie 
trener polskiej reprezentacji piłkar-
skiej Adam Nawałka. W spotkaniu, 
które odbędzie się w MCK „Sokół” 
wezmą udział m.in. nasi Czytelnicy.

Jak znaleźć się w gronie szczęśliw-
ców, który spotkają się z selek-
cjonerem naszej kadry? To proste 
– wystarczy w najbliższym cza-
sie śledzić naszą gazetę oraz serwis 
informacyjny dts24.pl. Tam znaj-
dziecie informacje o konkursach, 
w których będzie można wygrać 
wejściówkę na spotkanie. To waż-
ne, bowiem wstęp na imprezę bę-
dzie możliwy tylko na podstawie 
imiennych wejściówek. 

A 11 lutego warto być w sądec-
kim „Sokole”, bo czeka nas tam 
wiele atrakcji. Więcej szczegółów 
zdradzimy za tydzień w specjal-
nym wydaniu DTS. Najważniejsza 
będzie oczywiście dyskusja z tre-
nerem, którą poprowadzi Antoni 
Bugajski – znany dziennikarz spor-
towy i ekspert piłkarski „Przeglą-
du Sportowego” oraz stacji tele-
wizyjnej Canal+. Nie powinno też 
zabraknąć okazji do wspomnień 
(Adam Nawałka pracował w San-
decji w latach 2003–2004) i wzru-
szeń. Przekażemy trenerowi m.in. 
wielką flagę narodową (tzw. sekto-
rówkę), z napisem Nowy Sącz, któ-
ra odtąd będzie obecna na wszyst-
kich meczach naszej narodowej 
drużyny. Pokażmy, że Nowy Sącz 

kibicuje naszym piłkarzom w trud-
nym dla nich momencie. Stąd nasz 
apel do sądeckich kibiców: nie cze-
kajmy na zwycięstwa naszej repre-
zentacyjnej drużyny. Udowodnij-
my, że jesteśmy z nimi już dzisiaj, 
kiedy zbyt wiele osób głośno po-
wątpiewa, że sukcesy naszych pił-
karzy są możliwe. Prawdziwych 
kibiców poznaje się w takich wła-
śnie momentach.

Uwaga – wszyscy uczestnicy 
spotkania z Adamem Nawałką we-
zmą udział w losowaniu atrakcyj-
nych nagród i upominków repre-
zentacji Polski ufundowanych przez 
jej sponsora firmę Fakro.

(ICZ)
Więcej szczegółów na 

www.dts24.pl

Spotkaj się z Adamem Nawałką

INWESTYCJE.  Rusza budowa ob-
wodnicy północnej. Wczoraj (29 
stycznia) w południe prezydent mia-
sta wbił symboliczną pierwszą łopa-
tę pod inwestycję i podpisał umowę 
ze spółką Intercor z Zawiercia, która 
ostatecznie wybuduje drogę. 

Krajowa Izba Odwoławcza uznała, 
że nie ma podstaw do zmian wy-
ników przetargu, a tym samym nie 
podzieliła zastrzeżeń konkurencji. 
Te, przypomnijmy, wniosła spółka 
Strabag, która startowała w prze-
targu, ale jej oferta była o 300 tys. zł 
droższa, niż oferta Intercor. Strabag 
oskarżył więc zwycięzcę o niekom-
petencję, a sprawę skierował do KIO.

– Odwołanie zostało oddalone. 
Postawione zarzuty nie znalazły 
potwierdzenia w przedstawionym 
materiale  dowodowym. Firma 
wnosząca odwołanie po prostu nie 

udowodniła stawianych zarzutów 
– tłumaczy Justyna Tomkowska, 
rzeczniczka prasowa KIO.

Firma Intercor wygrała przetarg, 
bo zaproponowała najtańszą ofer-
tę. Spółka ma wybudować obwod-
nicę północą za 98 mln zł. Dwuki-
lometrowa droga przebiegać będzie 
od skrzyżowania ul. Tarnowskiej 
z ul. Witosa na terenie miasta No-
wego Sącza do ul. Marcinkowic-
kiej wraz z estakadą nad Dunajcem. 
Trasa ma być gotowa do końca lip-
ca 2015 r. 

– W marcu mieszkańcy zoba-
czą maszyny na placu budowy, 
a w połowie roku będą już wi-
doczne efekty naszej pracy. Zdą-
żymy z realizacją inwestycji w za-
kładanym terminie, bo budowany 
odcinek nie koliduje z istniejącym 
ruchem – zapewniał wczoraj Piotr 
Jurczyk, prezes Intercor.  (MAJ)

Pierwsza łopata pod 
obwodnicę północną

ZD
JĘ

CI
A 

(J
U

R)



730 stycznia 2014   DOBRY TYGODNIK SĄDECKI

L ajkoniki spod Krakowa za-
wiązali związek (stowarzy-
szenie) 13 gmin, którego 

głównym zadaniem jest wyrwanie 
jak najwięcej pieniędzy z unijnych 
funduszy. Wspólnie z Krakowem, 
nie oglądając się na potrzeby in-
nych regionów województwa, 
chcą dla siebie ni mniej, ni więcej, 
tylko miliard złotych.

Bo ich zdaniem podstołecz-
ne drogi prowadzące pod Wawel 
są w najgorszym stanie w Mało-
polsce. Gorszym niż górskie drogi 
sterane osuwiskami, powodziami 
w powiecie nowosądeckim, gor-
lickim, limanowskim.

Krótkowzroczni i aroganc-
cy krakusi będą organizować 
w przyszłości olimpiadę zimową. 
Bez względu na koszty, jak za-
powiadają. Inne bogatsze miasta 
Monachium, Sztokholm zrezy-
gnowały z takich aspiracji, cho-
ciaż mają niemal gotową infra-
strukturę nie tylko sportową. Ale 
megalomański Kraków, nie ba-
cząc na to prze do igrzysk olim-
pijskich. Tylko naiwni w Mało-
polsce w Zakopanem, Krynicy 
Zdroju mogę w mrzonki uwie-
rzyć, że dzięki organizacji olim-
piady wzrośnie prestiż i bogac-
two mieszkańców tych miast. 
Organizacja olimpiady w Ma-
łopolsce to typowe porywanie 

się z motyką na słońce. Polak 
(Krakus) potrafi! Bez względu 
na koszty! 

Ze stołecznego, królewskie-
go grodu Kraka nadchodzą wieści, 
że spółka Przewozy Regionalne 
zamierza zawiesić kursowanie po-
ciągów osobowych na trasie Nowy 
Sącz – Krynica. Puste pociągi pro-
wadzą do dna ekonomicznego 
spółkę, którą kiedyś wydzielono 
z PKP. Przewozy Regionalne z ko-
lei ma zastąpić inna spółka Mało-
polskie Koleje. Nieważna jest na-
wet nazwa spółki utrzymywana 
przez samorząd Małopolski. Waż-
nym jest, by mędrcy z Krakowa 
zastanowili się nad sensownym 
rozkładem jazdy, różnymi forma-
mi przyciągania klientów do ko-
rzystania z pociągów, a nie ich 
likwidowania. Zwłaszcza, że kosz-
tem wielu milionów złotych re-
montowany jest dworzec PKP 
w Nowym Sączu. Głupia polityka 
przewoźników sprawia, że pyta-
nie o sens remontu dworca jest jak 
najbardziej wskazane. Po cholerę 
topi się miliony złotych w obiekt, 
z którego mają korzystać jedynie, 
ewentualnie bezdomni.

Gwoli przypomnienia. Ładnych 
parę lat temu za czasów Józe-
fa Antoniego Wiktora, prezyden-
ta Nowego Sącza przygotowany 
został wstępny projekt budo-
wy dworca autobusowego w są-
siedztwie dworca PKP. Projekt nie 
tyle rewolucyjny, bo tak się dzie-
je w wielu miastach Polski łącz-
nie z Krakowem. Koncepcja trafiła 
do kosza, bo władze PKP najpierw 

wyrażały zgodę na udostępnie-
nie swoich terenów, a potem wy-
cofały się z obietnic. Jak to często 
bywa u niekompetentnych urzęd-
ników kolejowych.

Obecnie w centrum miasta 
mamy niby dworzec autobuso-
wy, który urąga wszelkim cywi-
lizowanym standardom. Lajkoni-
ki z Urzędu Marszałkowskiego za 
czapkę gruszek sprzedali (bez żad-
nego sprzeciwu załogi) nie tyl-
ko sądecki PKS (bazę transpor-
tową, tabor autobusowy) spółce 
z Oświęcimia, ale też za 7 mln zł 
(chociaż wstępna wycena opie-
wała na kwotę trzykrotnie wyż-
szą) nowosądecki dworzec auto-
busowy spółce Regionalne Dworce 
Autobusowe z Krakowa. Spółka 
niewiele w dworzec inwestuje ku 
wygodzie pasażerów i przy oka-
zji burząc nielegalnie postawio-
ny kiedyś przed dworcem pawi-
lon handlowy. Miesiąc w miesiąc 
kasuje ponad 200 tys. zł od innych 
przewoźników, korzystających 
z placu autobusowego.

Czyż nie jest skandalem, 
że w atrakcyjnym miejscu mia-
sta jest wiejski plac (bo przecież 
nie dworzec) w dodatku ostat-
nio ogrodzony. Buraczane lajko-
niki w wiejskim stylu ogrodziły 
część placu, zamykając go mię-
dzy godz. 22–6 rano. Co buraków 
obchodzi, że zagrodzili ludziom 
możliwość przejścia chodnikiem. 
Co na to władze miasta? Czyż 
aroganckim, buraczanym laj-
konikom wszystko wolno robić 
na prowincji?

Arogancja lajkoników

Jerzy Wideł
Z kapelusza

OPINIE

1. Nowy Sącz będzie zielo-
ną wyspą! Tak jak kie-
dyś premier Donald 

Tusk ogłosił, że Polska jest zielo-
ną wyspą, tak teraz zapożyczymy 
to rozwiązanie dla Nowego Są-
cza. Wyspa to dla ludzi gór pew-
na abstrakcja, bo większość wi-
działa w życiu jedynie Małpią 
Wyspę na Jeziorze Rożnowskim. 
Dzięki temu wiadomo, że wy-
spa to miejsce, do którego nie da 
się dojechać samochodem ani po-
ciągiem. U nas może być podob-
nie. Po informacji, że nikt nie ma 
w planie wybudować drogi eks-
presowej z Brzeska, teraz doszła 
jeszcze informacja, że nie będzie 
budowana obwodnica zachod-
nia. Jakby tych dobrych wiado-
mości było mało, opinia publicz-
na głośno zastanawia się, kiedy 
nastąpi naturalna śmierć połą-
czeń kolejowych. Sytuacja komu-
nikacyjna, jaka jest, każdy widzi. 
A nawet, jeśli jeszcze nie widzi, 
to niebawem zobaczy. Jedynym 
rozwiązaniem, jakie nam zosta-
nie, będzie uruchomienie mostu 
powietrznego łączącego Sądec-
czyznę ze światem, jak niegdyś 
Berlin Zachodni z resztą cywi-
lizacji. Drogą lotniczą będziemy 
podróżować do Tarnowa lub jesz-
cze dalej. Z powietrza będą zrzu-
cane zapasy żywności, no chyba, 
że sami zdołamy wyprodukować 
tyle, by się na miejscu wyżywić. 
Tak, z grubsza, będzie wygląda-
ła sytuacja na sądeckiej wyspie 
szczęśliwości, pozbawionej po-
rządnej komunikacji ze światem. 
A wszystko to w ramach realiza-
cji europejskiej polityki spójno-
ści, przeciwdziałającej wyklucze-
niu takich regionów jak nasz.

2. Otwarte pozostaje je-
dynie pytanie, jakiego 
koloru wyspą będzie-

my. Zieloną nazwałem ją trochę 
z rozpędu, ale bardziej prawdo-
podobne, że będzie ona mia-
ła kolor czarny. Czarny od dymu 
i smogu. Już pewnie rok temu 
świat dowiedział się, że jesteśmy 
w ścisłej czołówce najbardziej za-
nieczyszczonych miast Europy. 
Od tego historycznego momen-
tu nic szczególnego się nie wy-
darzyło. Nikt się nie przejął, nikt 
się nie wystraszył – po prostu ci-
sza jak makiem zasiał. W tym sa-
mym czasie w podobnie zatrutym 
Krakowie, powstało kilka oby-
watelskich inicjatyw walczących 
o czyste powietrze w ich mie-
ście. Nie ma tygodnia, by kra-
kowskie media nie donosiły o no-
wych wydarzeniach, pomysłach 
i protestach mających pomóc 

w oczyszczeniu atmosfery nad 
Krakowem. Ale tam ludzie wy-
musili na władzy, by ta się pro-
blemem zajęła. A władza się prze-
jęła i zajęła. W historycznym 
centrum Krakowa policzono już 
nawet piece węglowe, a u nas je-
śli ktoś liczy, to liczy wyłącz-
nie na siebie. I w tym momencie 
z przykrością muszę poinformo-
wać wszystkich Czytelników, 
którzy monitowali do nas: „nie 
odpuszczajcie tematu” – odpusz-
czamy! Dalsze pisanie na temat 
zanieczyszczonego sądeckiego 
powietrza nie ma najmniejsze-
go sensu. Poddaję się, bo z każ-
dym kolejnym tygodniem nabie-
ram przekonania graniczącego 
z pewnością, że ten temat inte-
resuje i martwi wyłącznie mnie. 
Co najciekawsze, nie interesuje 
on nawet polityków w roku wy-
borczym. Dziwne, bo przecież 
dokładając do węglowego pie-
ca wyborczego, mogliby narobić 
wśród elektoratu niezłego dymu. 

3. Poważniejszym proble-
mem są raczej bobry, 
których coraz więcej 

grasuje w naszym regionie. Zwie-
rzęta te, których obecność kiedyś 
świadczyła o czystości rzek i po-
toków, stały się powodem do alar-
mu. Podniósł się krzyk: zrób-
my coś z tymi bobrami, bo jest 
ich za dużo! Zdobądźmy zezwole-
nie na odstrzał nadmiaru bobrów, 
bo nas niebawem zjedzą. Ciekawe. 
Być może starsi Czytelnicy pamię-
tają, jaką sensacją, jeszcze kilka lat 
temu, było pojawienie się gdzieś 
bobra, gatunku powoli uważanego 
za niemal stracony. Kilka lat temu 
dziennikarze biegali z aparatami 
i kamerami, żeby uwiecznić tego 
nadzwyczaj rzadkiego zwierzaka, 
albo przynajmniej efekty pracy 
jego zębów. Ależ było miło. Dzisiaj 
na odwrót. Bobry nam zagrażają 
i trzeba się będzie ich pozbyć, albo 
chociaż przerzedzić ich szeregi. 
Bobry won! Spadajcie do innych 
krajów, gdzie powalone drzewo 
nie będzie aż takim problemem.

4. Województwo sądec-
ko–tarnowskie? Dla-
czego nie – mówi 

na łamach dzisiejszego wydania 
DTS dr Łukasz Zaborowski, eks-
pert ds. spraw rozwoju miast i re-
gionów. Nie mam pojęcia, czy 
taki twór powstanie, na pewno 
jednak nie na żarty rozpoczęła się 
dyskusja nad nowym podziałem 
administracyjnym kraju. Stary 
się nie sprawdza, o czym świad-
czą takie samotne wyspy na mo-
rzu postępu cywilizacyjnego 
jak Nowy Sącz. Na pewno trze-
ba się szybko do tej dyskusji włą-
czyć, bo niebawem ktoś dokona 
nowego podziału na mapie kra-
ju, nie pytając nas o zdanie. No 
chyba, że w tej sprawie – podob-
nie jak w sprawie smogu – też nie 
mamy swojego zdania i będzie-
my cierpliwie czekać, aż coś się 
samo zrobi.

Bobry won! Nie chcemy 
tu obcych!

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

Nie musisz być grafikiem, nie po-
trzebujesz dysponować żadnymi 
programami komputerowymi, aby 
sam stworzyć niepowtarzalny ka-
lendarz. Możesz przygotować pre-
zent dla bliskiej osoby w kilka mi-
nut z NovaBook. 

Wydawać by się mogło, że czas, 
kiedy rozprowadza się kalenda-
rze, kończy się w styczniu każde-
go roku. Zdaniem pomysłodawców 
strony novabook.pl zawsze jest do-
bra pora. Z NovaBook można bo-
wiem rozpocząć kalendarz od do-
wolnie wybranego miesiąca. 

– Dlaczego nie zacząć od lu-
tego, jeśli chcemy obdarować 
swoją ukochaną czy ukochane-
go na walentynki, zamieszcza-
jąc w tym miesiącu na kalendarzu 
okazjonalne zdjęcie. A może zacząć 
od maja i przygotować kalendarz 
na Dzień Matki, który przypada 
26 dnia tego miesiąca – przeko-
nuje Mariusz Kałyniuk z NovaBook. 

Atutem proponowanego przez 
NovaBook pomysłu na prezent jest 
na pewno jego oryginalność oraz 
fakt, że samemu można go wyko-
nać. Nie wymaga od nas umiejęt-
ności graficznych ani obsługiwa-
nia programów komputerowych. 
Instrukcja jest naprawdę prosta. 
Naszym zadaniem jest wybrać 12 
zdjęć, którymi chcemy cieszyć się 

przez 12 miesięcy, bądź, by cieszy-
ły oko osoby, którą chcemy obda-
rować. Następnie wejść na stronę 
novabook.pl i kliknąć „edycja ka-
lendarza”, wybrać jeden z wzorów 
oraz miesiąc, od którego rozpocz-
nie się kalendarz, i zamieścić zdję-
cia. Kalendarz gotowy jest do druku 
w ciągu kilku minut, a po złożeniu 
zamówienia – do odbioru już po 24 
godzinach. 

– To kalendarz ścienny o roz-
miarach 32x47 centymetry, dru-
kowany na grubym papierze 

kredowym i lakierowany – mówi 
Mariusz Kałyniuk. 

Dodaje, że ostatnio jego klienci 
prześcigali się w pomysłach na ka-
lendarz z okazji Dnia Babci i Dziad-
ka. – Zamieszczali zdjęcia wnuków 
– każdy miesiąc to była na przy-
kład fotografia innego wnuka. Nie-
którzy odszukali zdjęcia dziadków 
z młodości, zrobili skany, a na ka-
lendarzu te fotografie zyskały zu-
pełnie nową jakość – opowiada 
Mariusz Kałyniuk i zachęca do wła-
snych kreacji. (PROM)

TEKST SPONSOROWANY

Kalendarz nie zaczyna się w styczniu
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INICJATYWY.  Jerzy Gajdosz „Sąde-
czanin”, król Tarnowskiego Bractwa 
Kurkowego, obiecał utworzenie bliź-
niaczej, a trzeciej w okręgu krakow-
skim organizacji brackiej w Nowym 
Sączu. W swoim edykcie królew-
skim zobowiązał się, że dokona tego 
w okresie swojego władania – Anno 
Domini 2014.

Jerzy Gajdosz do 14. roku życia 
mieszkał w Nowym Sączu, stąd jego 
sympatia i zainteresowanie rodzin-
nymi stronami. Zostając w sierpniu 
ubiegłego roku królem Tarnowskie-
go Bractwa Kurkowego, wydał zwy-
czajowy edykt, w którym przedsta-
wił wolę na nadchodzącą kadencję 
– między innymi utworzenie Brac-
twa Strzeleckiego w Nowym Sączu.

Bractwo – reaktywacja
Tarnowskie Bractwo Kurko-

we swoją historią sięga XV wieku. 
Początkowo funkcjonowało jako 
Towarzystwo Strzeleckie i miało 
strzec murów miasta. Za panowa-
nia króla Augusta Poniatowskiego 
upadło i w zmienionej formie re-
aktywowano je w czasie zaborów 
w 1845 r., od tego czasu skupiało się 
na zachowywaniu kultury polskiej 
oraz inspirowało działania niepod-
ległościowe. Wybuch II wojny świa-
towej przyniósł delegalizację, a ak-
tywność z okresu dwudziestolecia 
międzywojennego źle kojarzyła się 
władzom okresu powojennego, to-
też reaktywowanie Bractwa udało 
się dopiero w 1996 r.

 – W Tarnowie mimo to pamięć 
o tradycji Bractwa była znaczna. 
Kiedy je reaktywowaliśmy, żyli po-
tomkowie i jeszcze dwie czy trzy 
osoby, które do niego należały przed 
wojną. Członkami grona założy-
cielskiego w 1996 roku byli lekarze, 
prezydenci miasta i ludzie zaufania 
publicznego oraz środowisk rze-
mieślniczych – mówi Jerzy Gajdosz.

Historyczne umocowanie 
Żeby wskrzesić historyczną or-

ganizację, trzeba najpierw ją wska-
zać i dokładnie udokumentować. 
Jerzy Gajdosz planuje wzorem Tar-
nowa oprzeć powołanie Bractwa 
Kurkowego w Nowym Sączu o tra-
dycję funkcjonowania Towarzystwa 
Strzeleckiego. Robert Ślusarek, dy-
rektor Muzeum Okręgowego chwali 
inicjatywę, ale wskazuje na różni-
ce, jakie w czasach, do których się-
gamy, różniły Nowy Sącz i Tarnów:

– Uważam, że powołanie orga-
nizacji tego typu to dobry pomysł, 
Nowy Sącz ma nawet bogatsze do-
świadczenia i tradycje, chociaż nie 
dotyczą one bractwa kurkowe-
go, gdyż takiego nigdy tu nie było. 
Jako miasto królewskie Nowy Sącz 
miał za to Straż Miejską, zrzeszo-
ną w swoich cechach. Ogólnie po-
siadał wiele cechów i gildii kupiec-
kich. Nasze miasto rozwijało się 
szybciej niż Tarnów, który wtedy 
był miastem prywatnym, należą-
cym do rodu Tarnowskich, później 
Ostrogskich. To w Nowym Sączu 

miało zostać utworzone biskupstwo. 
Historyczne podstawy powołania 
bractwa da się jednak znaleźć. 

W czasach powojennych w No-
wym Sączu działały też Drużyny 
Strzeleckie, z których wywodzi-
li się żołnierze Pierwszej Kadrowej. 

Godni i prawi 
Źródła historyczne są więc bo-

gate i umocowanie bractwa nie bę-
dzie trudne. Istotną sprawą pozo-
staje skład osobowy organizacji, 
a szczególnie zespołu założyciel-
skiego. Od zawsze ma on charakter 
elitarny – zrzeszający osoby znane, 
o nieposzlakowanej opinii i z wyso-
ką moralnością.

– Teoretycznie członkiem zostać 
może każdy zacny obywatel gro-
du, ale dopiero szczegółowa oce-
na wartości etyczno–moralnych 
uniemożliwia wstąpienie do Brac-
twa. Kandydaci zawsze przechodzą 
szczegółową selekcję. Muszą to być 
osoby godne i pewne, na których 
będzie można polegać w przyszło-
ści – wyjaśnia Jerzy Gajdosz.

Król przeszedł już wiele rozmów 
z osobami, które są żywo zaintere-
sowane samą ideę i wyrażają chęć 
przystąpienia do organizacji. 

– Są to osoby z różnych śro-
dowisk: rzemieślniczych, prze-
mysłowych, inteligenckich, jak 
również politycy. Nastawienie są-
deczan jest bardzo pozytywne. 
Pan Andrzej Harcula, potomek by-
łego króla kurkowego z okresu za-
borów – brata Franciszka Łazar-
skiego – mieszkający w Nowym 
Sączu sam wystąpił z inicjatywą 
współpracy.

Promocja dla miasta 
Znane postaci z życia społecz-

nego ubrane w kontusze to swoista 
forma promocji miasta. Członkowie 
Bractwa Kurkowego są chętnie za-
praszani na oficjalne uroczystości, 
obchody świąt kościelnych i pań-
stwowych. Przykładem jest bu-
dzący duże zainteresowanie sąde-
czan niedawny udział tarnowskiego 
Bractwa w kontuszach w diece-
zjalnym, rzemieślniczym opłatku 

i mszy, którą celebrował nominat 
na biskupa pomocniczego ks. pra-
łat Jan Piotrowski. 

 – Towarzystwa strzeleckie 
i bractwa kurkowe w okresie za-
borów tworzyły formacje patrio-
tyczno–niepodległościowe, celem 
obrony miast. Dzisiaj już nie jest 
to potrzebne, ale przez to, że człon-
kami są przedsiębiorcy, prezyden-
ci miast, rajcy czy znane osoby, 
możemy pomagać społeczeństwu 
w inny sposób, miedzy innymi 
działając charytatywnie, biorąc 
udział w uroczystościach pań-
stwowych i kościelnych, krze-
wieniu wiedzy historycznej czy 
też ćwicząc umiejętności strze-
leckie. Biesiady brackie i bale oko-
licznościowe wpływają na inte-
grację społeczności miejskiej. Jest 
to niewątpliwa siła każdego brac-
twa w Polsce i Europie. Nowy Sącz 
może mieć z tego znacznie poważ-
niejszą korzyść, bo Bractwo zjed-
noczy elity miasta – uważa Je-
rzy Gajdosz ,,Sądeczanin” Rex AD 
2013–2014.  (JUR)

Kontusze i sokole pióra wrócą do królewskiego miasta Nowego Sącza

Jerzy Gajdosz (w środku), zostając w sierpniu ubiegłego roku królem 
Tarnowskiego Bractwa Kurkowego wydał zwyczajowy edykt, w którym 
przedstawił wolę na nadchodzącą kadencję – między innymi utworzenie 
Bractwa Strzeleckiego w Nowym Sączu.

Członkowie Bractwa Kurkowego są chętnie zapraszani na oficjalne 
uroczystości, obchody świąt kościelnych i państwowych. Niedawno tarnowscy 
bracia w kontuszach uczestniczyli w diecezjalnym, rzemieślniczym opłatku 
i mszy, którą celebrował biskup nominat ks. Jan Piotrowski.
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F ILM.  Bł. Jan Paweł II, św. Maksymi-
lian, św. Kinga, św. Stanisław ze Szcze-
panowa. Życie tych i wielu innych 
świętych już niebawem pozna cała Pol-
ska. „Aureola – od Stanisława do Ka-
rola” to pierwsza w historii polskiej ki-
nematografii seria 13 filmów dla dzieci 
o najbardziej znanych polskich świę-
tych. Realizacji zadania podjęło się Wy-
dawnictwo Promyczek z Nowego Sącza 
wspólnie z Telewizją Kraków. O projek-
cie ROZMAWIAMY  z jego pomysło-
dawcą ks. ANDRZEJEM MULKĄ.

 – Kilka dni temu zakończono zdję-
cia do filmów. Powstało ich trzynaście. 
Świętych jest wielu. W jaki sposób do-
konano wyboru?

– Za nami 15 dni zdjęciowych 
w Telewizji Kraków. Przed – dru-
gi etap, tak zwana postprodukcja, 
przygotowanie montażu, dwumi-
nutowych filmów animowanych, 
które będą przybliżać życiory-
sy świętych. Chcemy to przekazać 
w jak najbardziej atrakcyjnej formie 

dla dzieci. Wybraliśmy 12 najbar-
dziej znanych polskich świętych, 
przeprowadzając sondę. Spośród 40 
postaci dzieci, młodzież, katecheci, 
rodzice, księża i siostry zakonne ty-
powali 12 najbardziej znanych. Fil-
mów natomiast jest 13, bo ten ostat-
ni opowiada o Świętej Rodzinie. 
Na jej przykładzie tłumaczymy naj-
młodszym, co to znaczy być świę-
tym i na czym ta świętość polega. 

W czołówce znaleźli się: bł. Jan Pa-
weł II i św. Faustyna Kowalska. 
Trzeba też się cieszyć, że są wśród 
nich święci z naszej diecezji: święta 
Kinga, błogosławiona Karolina czy 
święty Stanisław Szczepanowski.
 – Zdjęcia w całości kręcone były 
w Krakowie i to w doborowym 
towarzystwie...

– …i w dodatku w znakomi-
tej scenografii. Studio S3 Telewizji 

Kraków jest największym studiem 
telewizyjnym w Polsce. W War-
szawie jest ich pięć, ale żad-
ne nie dorównuje wielkości temu 
w Krakowie. Wykorzystaliśmy je 
maksymalnie. Nawet pracowni-
cy telewizji wspomnieli, że ostat-
nią tak dużą produkcją była „Ulica 
Sezamkowa”. Dlatego też Telewi-
zja Kraków podjęła z nami współ-
pracę z wielką radością. Dali studio, 
sprzęt i kamery, ale to zaledwie 10 
procent udziałów. Cała reszta spo-
częła na Wydawnictwie Promyczek.
– Chcecie przekonać dzieci, że ży-
ciorysy świętych mogą być ciekawe. 
W jaki sposób? 

– Wybraliśmy w tym celu bardzo 
specyficzną formułę. Jest to wido-
wisko teatralno–sceniczne, w któ-
rym bierze udział aktor i kukiełki. 
Mamy Karolinkę i Piotrusia oraz pa-
pużkę Mądralkę. W rolę zakonnika 
Nikodema wcielił się znany i bar-
dzo lubiany aktor Tadeusz Chu-
decki, który opowiada dzieciom 

różne historie, widzi ich problemy. 
Na tej kanwie opowiada im życiory-
sy polskich świętych i błogosławio-
nych. Stricte ich życiorysy przed-
stawione będą w formie animacji. 
Rozważamy jeszcze tę kwestię, ale 
najprawdopodobniej zajmie się nią 
Teatr Cieni.
– Kiedy będziemy mogli zobaczyć 
efekty tej pracy?

– Przyznam, że dużo radości 
sprawił mi dyrektor Antonii Mal-
czak, który do mnie zadzwonił i za-
pytał, czy w Nowym Sączu będzie 
można liczyć na premierę filmów. 
Umowa, którą podpisaliśmy z Te-
lewizją Kraków, zobowiązuje nas 
do tego, że premiera musi się od-
być najpierw w Krakowie 27 kwiet-
nia, czyli w dzień kanonizacji Jana 
Pawła II. Ale po rozmowie z dyrek-
torem Sokoła zacząłem się zastana-
wiać, czy nie zrobić sądeckiej pre-
miery.[…]

Rozmawiała MARTA TYKA
Cały wywiad znajdziesz na dts24.pl 

To może być hit w polskiej kinematografii
„Aureola – od Sta-
nisława do Karola” 
to seria filmów 
oparta o formę 
widowiska te-
atralno–scenicz-
nego, w którym 
biorą udział aktor 
i kukiełki: Karolin-
ka i Piotruś oraz 
papużka Mądralka.
FOT. PROMYCZEK.PL 



– 15–lecie firmy to okazja, żeby sobie 
lać miód na serce?

Stanisław Florczyk: – Miód, jak 
wiadomo, jest dobry na wszystko, 
więc na serce również.

Adam Maciuszek: – Jubileusz 
to przede wszystkim okazja, żeby 
się zmobilizować do jeszcze cięż-
szej pracy i postawić sobie nowe 
wyzwania.
– Jeszcze ciężej pracować, by zdobyć 
pierwsze miejsce w branży? Nie zado-
wala was pozycja w pierwszej trójce?

Florczyk: – Jeśli chodzi o sprze-
daż miodu, to jesteśmy liderem 
w Polsce.
– Gratuluję. Co trzeba zrobić, żeby 
w ciągu piętnastu lat zostać liderem 
swojej branży?

Florczyk: – Tak nie możemy li-
czyć naszej biznesowej aktywno-
ści. W biznesie, jak może niektórym 
wiadomo, nic się nie dzieje w je-
den dzień. Zacznijmy więc od tego, 
że startowaliśmy w 1990 roku.

Maciuszek: – I dodajmy, że była 
to jeszcze zupełnie inna firma i inny 
asortyment, choć również branża 
spożywcza.

Florczyk: – No i były to inne cza-
sy. Czasy pustych półek i rozkrę-
cania się wolnego rynku w Polsce. 
Zaczynaliśmy od majonezu i ke-
czupu, wyciskanego z aluminio-
wych tubek oraz wody mineral-
nej Kinga. Dodajmy, że jesteśmy 
biznesowymi samoukami, bo tak 
się wtedy zaczynało. W Polsce lu-
dzi przygotowanych do profesjo-
nalnego prowadzenia biznesu nie 
było wielu.

Maciuszek: – Zasady bizneso-
we, które nam wciskano do głów 
na studiach, tak przystawały 
do rzeczywistości kapitalistycz-
nej jak garbaty do ściany. Ekono-
mia polityczna w tamtym wyda-
niu to był śmietnik, który trzeba 
było szybko wyrzucić z pamięci. 
Na egzaminie ze wspomnianego 
przedmiotu miałem pytanie o wyż-
szość ustroju socjalistycznego nad 
kapitalistycznym.
– I zakładając firmę nie zauwa-
żył Pan wyższości socjalizmu nad 
kapitalizmem?

Maciuszek: – Pilnie się rozglą-
dałem, ale nie zauważyłem. Choć 
byliśmy młodzi, to nie znaczy, 
że na tyle naiwni, żeby wierzyć 
w te głupstwa. Dodajmy jednak, 
że w 1990 roku rozpoczęcie bizne-
su było dużo łatwiejsze niż teraz, 
bo półki były puste i trzeba było je 
czymś zapełnić. Uczyliśmy się więc 
biznesu sami.
– Jak jednak wiadomo, nauka bizne-
su na własnych błędach, bywa czę-
sto bolesna.

Florczyk: – Oczywiście! Ale 
proszę zwrócić uwagą, że jednak 
od 1990 roku prowadzimy biz-
nes. Możemy więc dzisiaj powie-
dzieć, że ilość porażek była mniejsza 
od odniesionych sukcesów. Gdyby 
bilans był ujemny, to pewnie byśmy 
teraz nie rozmawiali. Początki były 
oczywiście trudne – brak kapitału, 
brak bazy, brak doświadczenia i so-
lidnej wiedzy potrzebnej do prowa-
dzenia firmy w warunkach wolne-
go rynku.
– Same braki. Jakieś atuty były po wa-
szej stronie?

Maciuszek: – Przede wszyst-
kim doświadczenie, bo wcze-
śniej pracowaliśmy w przemyśle 

przetwórczym. Byliśmy prakty-
kami dzięki czasowi spędzonemu 
w Rolniczej Spółdzielni Produk-
cyjnej w Gołkowicach Dolnych. 
Stanisław był szefem produkcji 
przetwórni, a ja kierownikiem za-
opatrzenia. Dzięki temu, kiedy za-
łożyliśmy Huzara, podział ról był 
gotowy – Stanisław zajął się pro-
dukcją, a ja sprzedażą.
– I pewnego dnia wstaliście Panowie 
rano i powiedzieliście sobie: „od dziś 
pracujemy na własny rachunek”?

Florczyk: – Dojrzewaliśmy stop-
niowo do tej decyzji. Ona nie zapa-
dła w jednej chwili, ale to był pro-
ces. Na początku lat 90. istniały 
przedsiębiorstwa, ale nic nie pro-
dukowały. Wszystkiego w sklepach 
brakowało. Nawet wódki nie moż-
na było kupić! Sytuacja trącała ab-
surdem. System był niewydolny, ale 
myśmy byli młodzi, pazerni na ży-
cie, coś nam się chciało. Byliśmy 
ambitni, chcieliśmy zrobić w życiu 
coś pozytywnego.

Maciuszek:  – Zaczęliśmy 
od musztard i keczupów. Pamię-
tam, że początkowo robiliśmy część 
asortymentu z etykietami polski-
mi, część z niemieckimi. Wcho-
dzę do sklepu we Wrocławiu i wi-
dzę nasze keczupy i pytam, które 
się lepiej sprzedają? Okazało się, 
że te „niemieckie” dużo lepiej. Nikt 
nie sprawdził na odwrocie, że to ten 
sam towar. Taki to był czas – wy-
starczyło, że coś miało zagraniczną 
etykietę i sprzedawało się na pniu. 
Spływały wtedy do Polski dziwne 
zapasy magazynowe z całej Europy.

Florczyk: – Nie wchodząc 
w szczegóły, z naszej poprzedniej 
spółki wyszliśmy, a zakładając Hu-
zara w 1997 r. nasza sytuacja finan-
sowa nie była najciekawsza. Brako-
wało kapitału.

Maciuszek: – Efekt był taki, że po-
życzałem od brata pieniądze, a Sta-
szek to nie wiem, skąd wziął swój 
wkład. W poprzedniej firmie, któ-
ra była zakładem pracy chronionej, 
mieliśmy linię do rozlewu miodu, 
którą odkupiliśmy i to już było coś. 
Mogliśmy zaczynać naszą przygo-
dę z miodem. Keczupy przestały 

Bez rozgłosu robiliśmy swoje
ROZMOWA  ze STANISŁAWEM FLORCZYKIEM – prezesem oraz ADAMEM MACIUSZKIEM – wiceprezesem firmy Huzar.

KALENDARIUM 

Firma Huzar w obecnym składzie 
właścicielskim powstała w po-
łowie 1997 r. jako spółka cywil-
na. Pierwszą swą lokalizację miała 
przy ul. Chopina w Nowym Sączu, 
gdzie obecnie funkcjonuje wy-
twórnia wódek i likierów firmy. 
W 2001 spółka cywilna przekształ-
ciła się w spółkę prawa handlo-
wego. W 2010 r. po wybudowaniu 
nowego zakładu produkcyjnego 
– dwukrotnie większego – wraz 
z biurowcem, spółka przeniosła 
siedzibę na ul. Tarnowską, uru-
chamiając produkcję miodów pit-
nych według własnych unikalnych 
receptur.

CZY WIESZ, ŻE…

Pszczoła jest owadem, który prę-
dzej umrze, niż „wyproduku-
je” skażony miód. Dlatego daw-
niej był używany nie tylko, jako 
lek do spożycia, ale także specyfik 
do odkażania ran.

Dokończenie na str. 10



DOBRY 
TYGODNIK SĄDECKI

10

15-lecie firmy Huzar

się opłacać. Nasze były produkowa-
ne wyłącznie na bazie koncentratu, 
a na rynek zaczęły wchodzić znacz-
nie tańsze, w których śladu pomi-
dorów próżno było szukać.

Florczyk:– Poza tym dosyć szyb-
ko ustabilizowały się zręby pol-
skiego kapitału. Skończył się czas, 
kiedy wszystko, co zostało wy-
produkowane, natychmiast się 
sprzedawało.
– Ale zaczynaliście akurat od miodu 
sztucznego?

Maciuszek: – Miody zawsze 
były nam bliskie. W tym wszyst-
kim mieliśmy trochę szczęścia, 
bo w tamtym czasie mieliśmy od-
biorcę, który robił dużo słody-
czy do Rosji. Robiliśmy dla niego 
sztuczny miód, a to był okres wiel-
kiego boomu handlu z Rosją. Nieźle 
to biznesowo wyglądało. Po pro-
stu dobrze na tym zarobiliśmy. Ale 
niedługo potem wszystko walnę-
ło. Nasz kontrahent został z pełny-
mi magazynami, a my z niezapła-
conymi fakturami.

Florczyk: – Na szczęście nie za-
szkodziło to firmie. Nie zmar-
twiliśmy się, zajęliśmy się 
miodem pszczelim. Mocniej prze-

żyliśmy moment, kiedy sprzedali-
śmy pierwszą pełną paletę miodu. 
Cieszyliśmy się bardziej niż dzi-
siaj, kiedy sprzedajemy miód ca-
łymi tirami.
– Ale tiry pełne miodu zaczęły odjeż-
dżać dopiero, kiedy weszliście do sieci 
sprzedażowych.

Maciuszek: – Budowę własnej 
sieci sprzedaży zaczynaliśmy ma-
łymi krokami, systemem „wokół 
komina”. Potem były dalsze kroki. 
Wjeżdżałem np. do Rybnika, gdzie 
był PHS, PSS i Spółdzielnia Ogrod-
nicza i jeśli udało mi się zastać od-
powiednich ludzi, to w ciągu jed-
nego dnia to miasto było moje. 
Z sieciami było inaczej. Do ist-
niejących wówczas sieci handlo-
wych musieliśmy się dostosować, 
płacąc niemałe opłaty wejścio-
we. Dopiero wtedy dostawaliśmy 
swoją półkę.

Florczyk: – Ta opłata istnieje 
do dzisiaj, tylko w nazewnictwie 

zastosowano pewne eufemizmy. 
Generalnie cały czas chodzi o pew-
ne koszty. Oczywiście trochę się 
to cywilizuje i są sieci, gdzie nie pła-
ci się już wejściówki. Dziś możemy 
powiedzieć, że jesteśmy we wszyst-
kich dużych sieciach. Na pewno 
z Huzarem nie załapaliśmy się już 
na czasy, kiedy to klient przejeżdżał 
do producenta i zabiegał o towar.
– Co was najbardziej poobijało bizne-
sowo w pierwszych latach prowadze-
nia firmy?

Florczyk: – Przede wszyst-
kim brak kapitału oraz umiejęt-
ności wejścia w system nowocze-
snego marketingu. To był system, 
z którym sieci już weszły do Pol-
ski, a myśmy jeszcze na niego nie 
byli przygotowani. Gdybyśmy pięt-
naście lat temu mieli tę wiedzę, 
którą mamy dziś, to niczego nie 
nazywalibyśmy problemem. Roz-
wiązywalibyśmy sprawy od ręki. 
Jak powiedzieliśmy, przede wszyst-
kim doskwierał nam brak kapitału. 
Wspomnieliśmy też, że aby wejść 
do sieci, trzeba było mieć niemałe 
środki do natychmiastowego wy-
łożenia, a potem próbować to od-
robić. Bez pieniędzy nie można było 
zrobić kroku. Ale nie narzekajmy, 
bo dzisiaj jeszcze mniej można zro-
bić bez kapitału.

Maciuszek: – Wymagania wo-
bec firmy takiej jak nasza, cią-
gle rosną. Nieustannie pojawiają 
się nowe przepisy sanitarne, bez-
pieczeństwa, żywnościowe. Nie-
ustannie rosną obciążenia związa-
ne z prowadzeniem firmy, dlatego 
jest to coraz bardziej skompliko-
wane. Kiedyś radziliśmy sobie z za-
rządzaniem we dwóch, z czasem 
musiały się pojawiać osoby zwal-
niające nas z pewnych obowiąz-
ków. Firma zaczęła obrastać w lu-
dzi, więc automatycznie musiał się 
zwiększać wolumen obrotów, aby 
uciągnąć coraz większą struktu-
rę. Inaczej zjadłyby ją koszty. Jeśli 
jednak popatrzymy z perspekty-
wy 15 lat, to okazuje się, że kieru-
nek był słuszny.
– W ilu sieciach dzisiaj jesteście?

Maciuszek: – Zapytałbym raczej, 
w ilu nie jesteśmy?

Dokończenie ze str. 9

CZY WIESZ, ŻE…

Miód pszczeli kiedyś służył, jako 
pokarm i lekarstwo, ale także do 
poprawiania nastroju – w odpo-
wiedni sposób przefermentowany 
z wodą stawał się trunkiem gosz-
czącym na stołach królewskich. 

A TO CIEKAWE 

Skąd się wziął miesiąc miodowy? 
Już w starożytności dostrzeżo-
no niezwykłe właściwości miodu. 
Nowożeńcom podawano go przez 
miesiąc po ślubie. Miód z uwa-
gi na swe antyoksydanty miał po-
prawić ich siły witalne i ochotę 
na współżycie. W Polsce określe-
nie „miesiąc miodowy”  datu-
je się na koniec XVI wieku. Sło-
wo miodowy pochodzi od miodu 
pitnego, który podawano pa-
rze młodej na weselu. Jego sło-
dycz i zawartość alkoholu miały 
wprawić nowożeńców w stan mi-
łosnego uniesienia tuż przed nocą 
poślubną. 

CZY WIESZ, ŻE…

W naszej kulturze pszczoła naj-
częściej kojarzy się z pracowi-
tością, ale w istocie jest symbo-
lem wieloznacznym. Oznacza: 
troskliwość, porządek, mądrość, 
czystość, posłuszeństwo, po-
wodzenie, bogactwo, dostatek, 
nieśmiertelność, miłość, płodność. 
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Florczyk: – Prawie we wszyst-
kich dużych jesteśmy i w szeregu 
regionalnych.
– Pod własną marką?

Florczyk: – Różnie. Niekiedy 
sprzedajemy miód pod własnym 
brandem towarowym, ale duże 
sieci wymagają, by produkować 
z ich znakiem firmowym. Czy nam 
to przeszkadza? Nie można pły-
nąć pod prąd, bo się nie dopłynie 
do celu. Jeśli się nie dostosujemy 
do zasad rynkowych, to zawsze 
będziemy mieli trudniej. Jasne, 
że wolelibyśmy sprzedawać wy-
łącznie pod własnym brandem, 
bo w ten sposób budujemy mar-
kę. Niestety w sieciach nie ma ta-
kiej woli i my to przyjmujemy. 
Sieci mocno konkurują ze sobą, 
dlatego bardzo zwracają uwagę 
na takie rzeczy. Początkowo mie-
liśmy poważne obawy: ok będzie-
my wnosić gigantyczne opłaty za 
wejście do sieci, to kiedy my je od-
zyskamy? Przecież w każdej chwi-

li mogą z nami rozwiązać umowę, 
zanim przynajmniej zdążymy od-
robić zainwestowane pieniądze. 
Tak też się zdarza. Dlatego ostroż-
ność i instynkt samozachowawczy 
jest niezbędny w decyzjach bizne-
sowych. Początkowo więc z dy-
stansem podchodziliśmy do sie-
ci, aż do momentu, kiedy stało się 
dla nas jasne, że sieci drapieżnie się 
rozwijają, a rynek tradycyjny za-
czyna się kurczyć.

Maciuszek: – Nie można było 
wybrzydzać, trzeba się było do-
stosować do sytuacji. Nieste-
ty handel tradycyjny jest obcią-
żony zupełnie innymi kosztami 
z uwagi na rozdrobnienie i po-
wrotu do dawnej struktury chy-
ba już nie ma.
– Świat poza sieciami nie istnieje?

Maciuszek: – Istnieje, ale się kur-
czy i jest coraz droższy dla produ-
centa. Małe sklepy chciałyby do-
stać taką samą cenę jak wielka 
sieć, która zamówi np. milion sło-
ików, a mały sklep 200. Dlatego 75 
procent naszej produkcji powsta-
je pod markami sieciowymi. Nie-
mal we wszystkich tych miejscach 
jesteśmy też ze swoimi wyrobami 
pod marką Huzar. I te miody sto-
ją obok siebie.
– Który jest tańszy?

Florczyk: – Niech pan zgadnie. 
Oczywiście ten, który występuje 

pod marką danej sieci. Nam dokła-
da się różne opłaty, więc miód pod 
marką Huzar tańszy być nie może, 
choć w słoiku jest produkt zbliżonej 
jakości. Czym się klient kieruje przy 
wyborze? Już kolega powiedział 
– ceną! Dlatego 75 procent produk-
cji powstaje pod markami sieci. Ale 
to jest zjawisko ostatnich kilku lat, 
bo wcześniej było odwrotnie. Teraz 
cena czyni cuda.

Maciuszek: – Stąd też chyba na-
sza pozycja w branży miodowej. 
Myśmy zaryzykowali i zaczęli pro-
dukować pod markami sieciowy-
mi, a inni producenci powiedzie-
li, że nie będą psuć swojego brandu 
i nie zgodzili się produkować dla 
sieci. Naszym zdaniem nie można 
zachowywać się wbrew rynkowym 
trendom. Kiedy inni z dumą obno-
sili się, że są liderami rynku, myśmy 
po cichu robili swoje. Tisze budiesz, 
dalsze jediesz. 
– No to dojechaliście na pierw-
sze miejsce. Kiedy dotarło do Panów, 

że Huzar jest największym polskim 
producentem miodów?

Florczyk: – Nic się nie stało z dnia 
na dzień. Konsekwencja w pracy 
i decyzjach była kluczowa. Waż-
na okazała się również struktu-
ra zakupowa. Ceny, jakie płaciły 
sieci, zmusiły nas do poszukiwa-
nia tańszego miodu. Do pewnego 
momentu bazowaliśmy wyłącznie 
na polskim miodzie, ale to przestało 
wystarczać. Trzeba było szukać do-
brego i tańszego surowca.

Maciuszek: – To, że zostaliśmy 
liderem w branży wynikało tak-
że z faktu, że myśmy mało kon-
sumowali. Owszem, mamy swo-
je domy i coś tam jeszcze, ale nie 
jeździliśmy na Safari i w podob-
ne miejsca.
– Tak byliście Panowie zajęci pracą, 
że nie mieliście czasu wydawać zara-
bianych pieniędzy?

Maciuszek: – Przyznam się, 
że dopiero niedawno zacząłem jeź-
dzić na dwutygodniowe urlopy, 
bo wcześniej nie było czasu.

Florczyk: – Albo się pieniądze 
konsumuje, albo się je inwestu-
je. Myśmy poszli tą drugą dro-
gą i dzięki temu z własnych środ-
ków rozwijaliśmy firmę. Gdzieś 
w 2006 r. powiedzieliśmy sobie: 
chcemy być najwięksi w bran-
ży. To oczywiście łatwo powie-
dzieć, trudniej wykonać. W 2009 r. 

zaczęliśmy budowę nowego za-
kładu, bo czekaliśmy na fundusze 
unijne, które nam pomogły zreali-
zować plan.
– Budowa nowego zakładu, to był 
przełomowy moment dla firmy?

Florczyk: – Tak, bo w starym za-
kładzie doszliśmy już do sufitu, zro-
biło się za ciasno i nie mogliśmy się 
dalej rozwijać. Ciekawostką jest to, 
że budowa nowego zakładu o po-
wierzchni pięciu tysięcy metrów 
i wyposażenie go w maszyny trwało 

rok. Budując zakład musieliśmy też 
myśleć o rynku. O tym, żeby było 
co tutaj robić, bo bez zabezpiecze-
nia sobie rynku zbytu mielibyśmy 
tylko pustą halę i koszty. Gnębi-
łem wtedy mocno Adama, ale pew-
nie niepotrzebnie, bo bez tego miał 
stres, żeby zabezpieczyć zbyt dla 
ilości towaru, jaką planowaliśmy 
wyprodukować. Adam wie najle-
piej, ile w tym czasie zajeździł sa-
mochodów, szukając klientów, ile 
nocy nie przespał.

– Stres może być stymulujący 
w pracy?

Maciuszek: – Miewałem przypad-
ki spotkań umówionych na godz. 
14, na które gnałem przez pół Pol-
ski, a dochodziło do nich następ-
nego dnia rano. Czyjaś beztroska 
w korzystaniu z zegarka potrafiła 
mi zburzyć cały kalendarz umó-
wionych spotkań. Trudno powie-
dzieć, żeby to było mobilizujące.
– Przyszedł taki moment, kiedy mo-
gliście powiedzieć, że stres zostawili-
ście za sobą?

Maciuszek: – Nie. Po prostu je-
den stres został zastąpiony innym. 
Teraz stres związany jest z tym, 
co wymyślają laboratoria, które 
zawsze czegoś szukają w miodzie 
i za chwile może okazać się, że coś 
jest nie ok. I tak było w 2004 r. 
kiedy weszliśmy do Unii. Nagle 
trzeba było wyeliminować an-
tybiotyki z żywności, a z miodu 
w szczególności.

HUZAR W LICZBACH

Początkowo główna działalność firmy, czyli konfekcjonowanie miodów 
pszczelich, to było zaledwie 8 procent obecnej produkcji. W ubiegłym roku 
Huzar wyprodukował 4000 ton miodu i 100000 litrów miodu pitnego. Na 
wyposażeniu ma dwie nowoczesne maszyny. Wydajność jednej linii sięga 
nawet 4500 sztuk na godzinę. Trudno zliczyć, ile Huzar zaopatruje sklepów. 
Dość powiedzieć, że współpracuje z niemal wszystkimi sieciami handlowy-
mi i dystrybucyjnymi w Polsce. Głównym rynkiem, na którym można spo-
tkać produkty sądeckiej firmy jest właśnie Polska, ale miody trafiają też do 
amerykańskiej i kanadyjskiej Polonii.

Dokończenie na str. 12

WARTO WIEDZIEĆ 

Jak powstaje miód?
Każdy żywy organizm, rośliny także, dążą do rozmnażania. Czas kwitnie-
nia to taki okres godów roślinności. Wspaniałymi kolorami, zapachem, wy-
dzielanym nektarem przyciągają pszczoły. W czasie pobierania nektaru pył-
ki kwiatowe przylepiają się do nóżek, skrzydełek, główki i tak mimochodem 
pszczoła roznosi pyłki, zapyla kwiaty. Nektar pobiera do specjalnego zbior-
niczka zwanego wolem miodowym i zanosi do ula. Tutaj składowany jest 
do komórek, przechodzi okres dojrzewania. Pszczoły dokonują przerób-
ki, wzbogacają go w enzymy, odparowują nadmiar wody. Następuje cykl 
przemian chemicznych, w wyniku których powstają cukry proste – glukoza 
i fruktoza oraz właściwości antybiotyczne miodu. Pszczoły ciągle go prze-
noszą z miejsca na miejsce. Jeżeli stwierdzą, że miód jest gotowy, zaskle-
piają komórki woskiem.
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Florczyk: – Uznano, że miód ma 
być nieskazitelny. Jak może po-
wstać taki produkt, skoro pszczo-
ły to zwierzęta i trzeba je czasem 
leczyć? Proszę sobie wyobrazić, 
że od lat 50. ubiegłego wieku, we-
terynarze – nie tylko w Polsce – za-
lecali pszczelarzom profilaktyczne 
leczenie pszczół. Nie będę komen-
tował, jak można leczyć antybio-
tykiem profilaktycznie, ale taka 
była zasada.

Maciuszek: –Żeby była jasność 
– ilości antybiotyku w miodzie 
były tak znikome, że nikomu nie 
zagrażały. Ale przyszedł rok 2004 
i zaczęły się kłopoty. Pewien pro-
ducent z naszej branży zastrzelił 
się z powodu problemów, jakie 
to spowodowało. Przedsiębior-
ca stworzył rynek zbytu, wziął 
kredyt i zaczął budować zakład. 
Jednocześnie ściągał dużo mio-
du z zewnątrz przez niemiec-

ką firmę, pozbywającą się gor-
szego miodu, który na terenie 
Unii już nie mógł być sprzedawa-
ny. W momencie wejścia Polski 
do Unii zaczęły nas obowiązywać 
nowe przepisy i ten człowiek zo-
stał z dużym kłopotem. Ostatecz-
nie nie wytrzymał tego napięcia. 
Trochę pomogła w tym nagonka 
medialna i tytuły typu „Trucizna 
w miodzie”. Wówczas ten anty-
biotyk był też podawany ludziom. 
Jak ktoś wyliczył, ilość podpada-
jącej substancji, jaka znajdowała 
się w jednej tabletce antybioty-
ku, w przeliczeniu na ilości, ja-
kie znajdowały się w miodzie, 
odpowiadały dwóm tonom mio-
du. Żebyśmy się dobrze zrozu-
mieli – trzeba było zjeść jedno-
razowo dwie tony miodu, żeby 
mieć w organizmie tyle antybio-
tyku, ile jest w jednej tabletce. 
Taka była skala zagrożenia, któ-
rą gazety nazwały trucizną. Kiedy 
się ukazały takie informacje, na-
tychmiast poszła zwrotka z sieci: 
proszę odebrać towar! Bankruc-
two było gotowe z dnia na dzień.
– Huzar też kupuje na całym świe-
cie miód.

Florczyk: Oczywiście, kupu-
jemy, ale… W 2003 r. dozbroili-
śmy się w sprzęt laboratoryjny 
i zaczęliśmy monitorować sytu-
ację, zanim ktoś spróbuje zna-
leźć choćby resztki antybioty-
ku w naszym miodzie. Kontrola 
jest permanentna na każdym eta-
pie – od skupu, przez produkcję 
po półkę sklepową. Samemu też 
trzeba było stworzyć system kon-
troli. Pierwszy krok to nie dopu-
ścić, by u nas na zakładzie po-
jawiało się coś podejrzanego lub 

niepewnego. Sito na wejściu. Za-
nim kupimy miód, musimy do-
stać reprezentatywną próbkę, 
którą badamy w swoim labora-
torium, a jak mamy wątpliwości, 
to również w laboratoriach refe-
rencyjnych. Zanim podejmiemy 

decyzję o zakupie już wiemy, 
z czym mamy do czynienia.
– Ile miodu rocznie produkuje Huzar?

Maciuszek: – W 2013 ok. 5 tysię-
cy ton, rok wcześniej ok. 4300 ton.
– Ale nie macie ani jednej własnej 
pasieki.

Florczyk: – A pan ma fabrykę 
samochodów? Chyba nie, a jed-
nak pan jeździ autem. Powiedz-
my sobie to wyraźnie – my je-
steśmy biznesmenami, a nie 
pszczelarzami.

Maciuszek: – Opowieści niektó-
rych ludzi o tym, że mają wła-
sne pasieki i z nich miód, to moż-
na między bajki włożyć. W dobrym 
roku z ula można pozyskać 40 kg. 
Jeśli podzielimy 5 tys. ton wypro-
dukowane przez nas, to musieliby-
śmy mieć 125 tysięcy uli.
– Co sobie Panowie powiecie, kie-
dy goście opuszczą już jubileuszowy 
bankiet?

Maciuszek: – Stanisław pewnie 
zapyta, jak wytrzymaliśmy ze sobą 
15 lat?

Florczyk: – Poprawka. Myśmy 
ze sobą wytrzymali nie 15, ale 27 lat 
w pracy. A poważnie, 15–lecie mi-
nęło kilka miesięcy temu, więc już 
nie czujemy presji.
– Czyli powiecie sobie, że czas 
na to Safari?

Maciuszek: – Pewnie nic by się nie 
stało, jakbyśmy pojechali, bo do fir-
my już wchodzą młodzi. Staszka 
córka za chwilę kończy studia i nie-
bawem do nas dołączy. Mój syn już 
pracuje w Huzarze.

Florczyk: – Jakieś pięć lat trze-
ba się będzie jeszcze – że tak po-
wiem – pomęczyć i wprowadzić 
młodych żeby trochę okrzepli. 
A my z drugiego szeregu będziemy 
się przyglądać, czy im się krzyw-
da nie dzieje. Prowadzenie firmy 
wymaga wiedzy i wyczucia, ale 
nie wszystko da się w książkach 
wyczytać. Firmy trzeba doświad-
czyć, trzeba się nauczyć kontak-
tów międzyludzkich, bo biznes 
prowadzą firmy, ale sprawy za-
łatwiają ludzie. Za przedsiębior-
stwami stoją konkretne osoby. 
A relacji z nimi w szkole się nie 
można nauczyć.

Maciuszek: – Co dalej? Rozwijamy 
się. Nowe kierunki i nowe produkty 
– wprowadzamy miody pitne i inny 
asortyment na bazie miodu. Ciągle 
będziemy nad czymś nowym pra-
cować. Jesteśmy na etapie, by sobie 
odpowiedzieć na pytanie – wcho-
dzimy na giełdę, czy szukamy in-
nych dróg rozwoju?

Florczyk: – To na razie przymiar-
ka, bo wiadomo, że do przesiadki 
na większą łódź trzeba się przygo-
tować i właściwie oprzyrządować. 
Rozmyślamy nad tym. Decyzja za-
leży trochę od naszych dzieci, czy 
będą chciały przejąć schedę i kon-
tynuować dzieło.

Rozmawiał 
WOJCIECH MOLENDOWICZ

ZDJĘCIA FILIP KAŁUŻNY

Dokończenie ze str. 11

CZY WIESZ, ŻE…

Dobrym środkiem na uniknię-
cie opuchlizny, gdy użądli nas 
pszczoła, jest przyłożenie w to 
miejsce świeżej cebuli.

WARTO WIEDZIEĆ 

Miód jest dobry na wszystko
Miód sam w sobie nie obfituje w witaminy – chociaż jest w nim trochę wi-
taminy C i B – które uchodzą za głównych sprawców pozytywnej mocy je-
dzenia. To produkt wysokokaloryczny (w stu gramach miodu jest 320 kcal), 
niemal sam cukier. Zatem trucizna? Sprawca otyłości? Nic podobnego!  Wę-
glowodany proste, zawarte w miodzie, są łatwe do przyswojenia: są zna-
komitym źródłem energii dla wyczerpanych fizycznie i umysłowo. Z założe-
nia cukry nie są naszym wrogiem, tylko paliwem. Potrzebnym i wskazanym. 
Miód szybko zaspokaja głód i naprawdę trudno byłoby się nim „przejeść”. 
Silnie bakteriobójcza jest zawarta w miodzie inhibina. Obfitują w nią przede 
wszystkim miody spadziowe z drzew iglastych, lipowe i gryczane. Inhibiny 
boi się nawet groźny gronkowiec złocisty. Zawarta w miodzie acetylocholina 
poprawia ogólną kondycję, gdyż wspiera układ krążenia, wzmacniając wy-
dolność serca, podobnie jak obecny w nim potas. Magnez, wapń, cynk i że-
lazo to dodatkowe atuty miodu. 

WARTO WIEDZIEĆ 

Po czym poznać 
dobry miód?
Jest kilka domowych sposo-
bów, przekazywanych sobie 
przez pokolenia, jak poznać do-
bry miód.  Jeśli świeży, płyn-
ny miód ma tendencję do rwania 
się podczas spływania z łyż-
ki, może to świadczyć o tym, 
że ktoś przy nim kombinował. 
Inna metoda: bierzemy łyżecz-
kę miodu, po czym wlewamy go 
z powrotem do słoika – jeżeli 
na powierzchni powstanie dołek 
– mamy do czynienia z podrób-
ką, a jeżeli zrobi się piramid-
ka– mamy przed sobą produkt 
najwyższej jakości. Można też 
do szklanki wlać chłodną wodę, 
a do niej powoli wlać kilka łyżek 
miodu. Czysty miód rozpusz-
cza się powoli i spływa nieprze-
rwanym strumieniem, układając 
się na dnie szklanki. Miód z do-
datkiem wody czy cukru szyb-
ciej rozpuszcza się w wodzie. Ale 
w tym miejscu należy wyraźnie 
zaznaczyć, iż większość z tych 
metod to mity. Należy pamię-
tać, iż obecnie miód znajdujący 
się na półkach sklepowych jest 
miodem, który podlega wielu re-
strykcyjnym kontrolom.



POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI
Dobry dodatek wiedzy o gospodarce (10)

Pierwsza „Debata 100 największych firm napędzających gospodarkę Sądecczyzny” już za nami. Tematem przewodnim spotkania były 
SZANSE DLA ROZWOJU SĄDECCZYZNY. Wydawać by się mogło, że wydarzenie to przeszło już do historii. Tymczasem, rozwój naszego 
regionu, dobro naszej małej ojczyzny, jest dla nas bardzo ważne, stąd też dzisiejsze wydanie „Dobrego Dodatku Wiedzy o Gospodarce” 
po raz drugi poświęciliśmy „Debacie 100”. Warto się zapoznać, by dowiedzieć się, co sądeczanie wiedzą o przedsiębiorczości, jakie recepty 
na sukces Sądecczyzny mają właściciele wyróżnionych firm. Nie zabraknie również podsumowania minionych wydarzeń oraz planów 
na nowy rok. A wszystko po to, by nasz region prężnie się rozwijał, a nam żyło się lepiej.

Kim jest człowiek przedsiębiorczy? 
Gdzie można nauczyć się przedsię-
biorczości? To pytania, które zada-
liśmy mieszkańcom Nowego Są-
cza. Z ciekawostek – usłyszeliśmy, 
że Orange, Społem czy Reserved 
to nasze rodzime firmy… Odpowia-
dały też przedszkolaki. Od nich do-
wiedzieliśmy się, że pieniążki biorą 
się z… drzewa, a jak wiadomo dzieci 
wiedzą najlepiej.

Wielu z nas marzy o własnej fir-
mie. Bycie samemu sobie sze-
fem wydaje się szczytem marzeń. 
Przedsiębiorca – brzmi dumnie. 
Okazuje się jednak, że nie każdy 
może prowadzić własną działal-
ność. Jakie cechy powinien po-
siadać człowiek przedsiębiorczy? 
To jedno z pytań, które zadaliśmy 
mieszkańcom Nowego Sącza. Za-
radny, zorganizowany, odpowie-
dzialny, pewny siebie, otwarty 
na ludzi, kreatywny – usłyszeli-
śmy w odpowiedzi:

Musi dobrze kombinować, musi 
gościu na pewno być sprytny – wie-
dzieć w co i jak zainwestować, żeby 
to mu się dobrze opłaciło. Osoba 
przedsiębiorcza potrafi obracać pie-
niędzmi, zagospodarować je, a także 
wie, jak sobie radzić z problemami. 
No i chyba najważniejsze, musi mieć 
pomysł na biznes i dążyć do osiągania 
założonych celów. Według Grzegorza 
Susa, dyrektora Nowosądeckiego In-
kubatora Przedsiębiorczości, osoba 
przedsiębiorcza jest: elastyczna, za-
radna, zorganizowana i umiejąca się 
znaleźć w każdej sytuacji.

Mieszkańcy poproszeni o wska-
zanie najbardziej przedsiębior-
czego człowieka z naszego regio-
nu wymienili właścicieli firmy 
Fakro, Konspol, Koral, Newag 
i Wiśniowski. 

Wśród firm, które kojarzą się z na-
szym regionem znalazły się firma 

Dako, Fakro, Konspol, Litwiński, Ne-
wag, Nox–Pol, Pochwała, Szubryt, 
Wiśniowski i Wyższa Szkoła Bizne-
su. Nie zabrakło również interesu-
jących wypowiedzi: „Z odzieżówką 
prędzej bym coś skojarzyła: Reserved, 
H&M…”, „Kambud, Orange, Play, T–
mobile (…) może Społem?”

Skoro wiemy, jaki powinien być 
człowiek przedsiębiorczy, pozo-
staje pytanie czy przedsiębiorczo-
ści można się nauczyć, a jeśli tak, 
to gdzie. Pewnie można, stwierdzili 
badani. Gdzie? Najczęściej wymie-
niano szkołę. „Chyba trzeba by było 
zacząć od jakiejś mądrej szkoły… 
i od taty, nie, który ma już firmę”. 
„Da się na pewno, w jakiejś szkole, 
która od tego jest”. Jak powiedział 
nam jeden z licealistów: „zazwyczaj 
mnie tego uczą w szkole jako przed-
miot”. Okazuje się jednak, że szko-
ła to za mało, bo „głównie na do-
świadczeniu i na ludzkich błędach 
trzeba się uczyć”, a także „patrząc 
na innych i licząc tylko na siebie”. 

Korzystając z okazji, zapytali-
śmy także o to, co warto byłoby 
w Nowym Sączu zmienić. I tak do-
wiedzieliśmy się, że „Za mało jest 
na pewno parkingów w Sączu, cięż-
ko jest zaparkować i są za drogie. 
Godzina kosztuje 3zł, no masakra.”, 
„tutaj, żeby więcej jakichś turystów 
sprowadzać, żeby było do czego, 
drogi przejezdne, o… coś takiego 
żeby ludzie się tu chcieli zaklimaty-
zować. Bo młodzież wyjeżdża, star-
si zostają, i tu już nie ma takich lu-
dzi przedsiębiorczych.”

A dzieci… jak zwykle wiedzą naj-
lepiej. Pieniążki biorą się z banko-
matu, kieszeni i z drzewa (bo robi 
się je z drzewa!). Kim w takim razie 
jest prezes? To szef, opiekuje się mia-
stem, może budować wielkie domy 
albo kościoły, rządzi innymi, kieruje 
firmą. A firma? „to jest tam gdzie się 
robi dużo rzeczy i tam się pracuje.”

– Dlaczego Fundacja Pomyśl o Przy-
szłości tworzy kolejną listę 100, skoro 
od wielu lat podobne rankingi publiko-
wane są na łamach pism opiniotwór-
czych? Wystarczy wspomnieć chociaż-
by tygodnik „Wprost” czy miesięcznik 
„Forbes”. 

– Rzeczywiście ktoś może pomy-
śleć, że powielamy pomysły innych. 
W rzeczywistości nasze przedsię-
wzięcie w zasadniczy sposób różni 
się od wspomnianych rankingów. 
Chodzi nie tylko o zawartość, ale 
także ideę, która przyświeca two-
rzeniu sądeckiej listy 100. Jest ona 
zawarta w samej nazwie naszego 
przedsięwzięcia: sto firm napędza-
jących gospodarkę Sądecczyzny. 
– Jeśli chodzi o pozytywny ładunek 
emocjonalny związany z nazewnic-
twem, to Fundacja zdecydowanie wy-
grywa z listami stu najbogatszych Po-
laków, które raczej podnoszą ciśnienie 
przeciętnemu Kowalskiemu, a nie bu-
dzą podziw dla przedsiębiorczości. 

– Większość popularnych w Pol-
sce rankingów pokazuje obroty 
firm, bądź majątek ich właścicie-
li. W ten sposób wokół listy two-
rzy się atmosfera sensacji, zazdrości 
i wzmacniają się podziały w spo-
łeczeństwie. Właśnie dlatego nasz 
ranking jest inny. Zamysłem Fun-
dacji jest pokazanie tych sądeckich 
firm, które mają największy wpływ 
na rozwój gospodarczy naszego re-
gionu. Podajemy w nim wartość 
firmy, wielkość zatrudnienia, oraz 
– jak nikt dotąd – koszt tworzenia 
miejsca pracy. 
– Tego rodzaju danych ze świecą szu-
kać na łamach mediów, które za 
to z wielkim zapałem zaglądają do kie-
szeni właścicieli największych pol-
skich firm. 

– A szkoda. Bo rzetelnego wy-
jaśnienia wymagałoby chociażby 
pojęcie kosztów tworzenia miej-
sca pracy. Podczas prowadzonych 
przez zespół Fundacji licznych 
szkoleń, spotkań czy konferen-
cji pytamy, ile kosztuje utworze-
nie jednego miejsca pracy. Padają 
różne wartości. Najczęściej poda-
wana jest równowartość miesięcz-
nego wynagrodzenia pracownika.

A przecież moglibyśmy zmienić 
to myślenie, posługując się pro-
stym przykładem. Weźmy cho-
ciażby firmę transportową. Jeśli jej 
właściciel chce zatrudnić kolejne-
go kierowcę, czyli utworzyć nowe 
miejsce pracy, musi zainwesto-
wać w zakup samochodu, paliwa, 
ubezpieczenia oraz przede wszyst-
kim pozyskać zamówienia. Jest 
to koszt co najmniej pół miliona 
złotych. W firmach produkcyjnych 
koszt utworzenia miejsca pracy 
może być jeszcze wyższy. Kwo-
ta ta dalej wzrasta, jeśli firma chce 
konkurować na rynku globalnym. 
W tym przypadku możemy mó-
wić o kwotach rzędu od kilkuset 

tysięcy nawet do kilku milionów 
złotych. 
– Ten prosty zasób informacji na temat 
kosztów tworzenia miejsc pracy po-
winni mieć wszyscy: politycy, urzędni-
cy, dziennikarze, ale także i my prze-
ciętni zjadacze chleba. 

– Zrozumiemy wtedy, że two-
rzenie miejsc pracy, to nie tylko 
chęci, ale również finansowe moż-
liwości – kapitał przedsiębiorstw, 
które im prężniej się rozwijają, tym 
lepiej dla gospodarki, także tej lo-
kalnej. Właśnie dlatego tak bardzo 
potrzebujemy gospodarczych loko-
motyw Sądecczyzny. 
– Za sądeckie lokomotywy Sądec-
czyzny można uznać wszystkie firmy 
z naszego regionu. 

– Jest ich w sumie dziewięć 
i pół tysiąca. Jedne mniejsze, dru-
gie większe. Wyróżniona przez 
nas setka to najlepsi z najlepszych. 
To przedsiębiorcy, którzy tworzą 
miejsca pracy nie tylko we wła-
snych firmach, ale także i u swoich 
kooperantów. Ich obecność gwa-
rantuje rozwój mniejszych firm. 
W wielu przypadkach za pośred-
nictwem tych właśnie firm pro-
dukty lub usługi mniejszych pod-
miotów mogą trafić na światowe 
rynki. To reprezentacja naszej są-
deckiej gospodarki poza regionem 
i poza granicami naszego kraju. 

Wyróżnieni przez Fundację 
przedsiębiorcy są wzorem dla tych, 
którzy dopiero rozpoczynają swo-
je biznesowe przedsięwzięcia. Wie-
rzymy, że nasz ranking stanie się 
motorem napędzającym mniejsze 
firmy do dalszego rozwoju. Część 
z nich zapewne stanie się kiedyś 
większymi, a może nawet i global-
nymi. Wierzymy również, że dzia-
łalność Fundacji zachęci polityków 
do tworzenia najlepszych warun-
ków do rozwoju przedsiębiorczo-
ści w Polsce.

Co sądeczanie wiedzą 
o przedsiębiorczości?

Jedyna taka lista w Polsce
ROZMOWA  z BOŻENĄ DAMASIEWICZ – dyrektor Fundacji Pomyśl o Przyszłości
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Dariusz Czech 

Prezes firmy Tymbark

– Ta nagroda ma dla nas szczegól-
ne znaczenie, ponieważ w istnie-
jącej od 1936 r. firmie Tymbark, 
ciągle żywa jest idea inżyniera Jó-
zefa Marka, który zakładając Pod-
halańską Spółdzielnię Owocarską, 
chciał, aby góry ziemi limanow-
skiej zakwitły sadami, a co za tym 
idzie wydźwignąć z biedy okolicz-
nych mieszkańców. Ta spuścizna 
zobowiązuje. Właśnie dlatego jeste-
śmy dumni, że uznano nas za loko-
motywę regionu, firmę, która jest 
w stanie wskazywać kierunki roz-
woju, napędzać gospodarkę i dawać 
kolejne miejsca pracy. Pamiętajmy 
przy tym, że Tymbark oferuje prace 
nie tylko tym, którzy w naszym za-
kładzie pracują, ale także dajemy za-
trudnienie okolicznym plantatorom, 
od których skupujemy owoce oraz 
firmom, które z nami współpracują. 

Zaproponowana przez Funda-
cję Pomyśl o Przyszłości formuła 
rankingu sprawia, że z innej per-
spektywy spogląda się na przed-
siębiorczość i przedsiębiorców. 
Zastosowanie innych, niż tyl-
ko dochód, parametrów, zwraca 
uwagę na koszty tworzenia miejsc 
pracy i wysiłek włożony w ich 
utrzymanie.

Za dobry pomysł należy uznać 
otwartą debatę na temat szans 
dla rozwoju Sądecczyzny. Patrząc 
z perspektywy reprezentowanej 

przez nas branży, warunki do two-
rzenia biznesu w naszym regionie 
w wielu aspektach niewiele od-
biegają od warunków funkcjono-
wania biznesu w pozostałych czę-
ściach kraju, ale na pewno mamy 
trudniej pod względem komunika-
cyjnym. O ile nie mamy problemów 
z ekspansją do krajów naszych po-
łudniowych sąsiadów, o tyle droga 
na północ Polski generuje dodatko-
we koszty logistyczne. Brak w na-
szym regionie drogi szybkiego ru-
chu sprawia, że trudno dostarczyć 
towar klientom i kooperantom. 
A przecież musimy konkurować 
nie tylko z innymi krajowymi pro-
ducentami, ale także z zagraniczny-
mi koncernami, które często lokują 
swoje zakłady w strefach ekono-
micznych. Nawet wtedy, kiedy 
z nich nie korzystają, to rozpoczy-
nając działalność w Polsce, lokują 
swoje centra logistyczne w najbar-
dziej dogodnych miejscach, czyli 
zazwyczaj w centrum Polski. W ten 
sposób zyskują najkrótszy czas do-
staw i optymalizują koszty. 

Kazimierz Żytkowicz 

WIKAR – K. ŻYTKOWICZ W. ŻYTKOWICZ 
Sp. Jawna

– Szansa dla gospodarczego rozwoju 
Sądecczyzny powinna przychodzić 
poprzez wzrost konkurencyjności 
małych i średnich przedsiębiorstw, 
których na tym terenie jest naj-
więcej. Bez wsparcia i programów, 
które intensyfikowałyby i ożywia-
ły do pracy małe i średnie przedsię-
biorstwa nie jesteśmy w stanie go-
spodarczo pobudzić Sądecczyzny. 
To przecież małe, rodzinne firmy 

są solą naszego regionu. Należy wiec 
stworzyć podatny grunt do ich roz-
woju. Trzeba zrobić wszystko, żeby 
drobni przedsiębiorcy nie musieli 

zwijać swojej działalności i w po-
szukiwaniu pracy wyjeżdżać za 
granicę. To na Sądecczyźnie po-
winni móc rozwijać swoje firmy 
i działalność, choć na pewno nie 
jest to proste. 

Sądecczyzna jest regionem 
transgranicznym i dlatego często 
musimy konkurować z firmami 
ze Słowacji, gdzie regulacje podat-
kowe są zdecydowanie korzyst-
niejsze. W Polsce przedsiębiorcy 
płacą wysokie podatki, mają duże 
koszty pracownicze. Dodatko-
we obciążenie stanowi kosztowy 
VAT, bez możliwości jego odpisu. 

To wszystko sprawia, że nasze fir-
my lokalne przegrywają w konku-
rencji na realizację kontraktów na-
wet na regionalnym rynku, choćby 
w realizacji takich inwestycji jak re-
monty dróg czy remonty mostów. 

Aby to zmienić, musimy stwo-
rzyć odpowiedni grunt do tego, 
żeby nasz mały i średni biznes był 
konkurencyjny nie tylko w sto-
sunku do sąsiadów zza południo-
wej granicy, ale także w stosunku 
do dużych firm. Samorząd musi nie 
tylko słuchać głosu przedsiębior-
ców, ale wręcz stać się ich głosem 
w przekazie do wyższych instancji.

Wiesław Pióro

Dyrektor Obsługi Posprzedażowej 
w Firmie Wiśniowski, 
wiceprzewodniczący Komisji 
Wspólnej Samorządu Terytorialnego 
i Samorządów Gospodarczych

– Istnieją duże szanse na rozwój 
Sądecczyzny, pytanie jednak, czy 
chcemy ze sobą współpracować. 
Ostatnio, z inicjatywy Sądeckiej 
Izby Gospodarczej, przedsiębior-
cy wystosowali apel do prezydenta 
RP, rządu, wojewody, do samorzą-
dów kilku szczebli i do minister-
stwa dotyczący budowy drogi 
szybkiego ruchu, łączącej Nowy 
Sącz z autostradą A4 w Brzesku. 
Ten przykład pokazał, że między 
ministerialnymi urzędnikami, lo-
kalnymi parlamentarzystami i sa-
morządowcami istnieją rozbieżno-
ści w podejściu do tej tak ważnej 
dla naszego regionu inwestycji. Je-
śli w takich strategicznych kwe-
stiach nie będzie wspólnego zda-
nia, to trudno mówić o globalnym 
rozwoju Sądecczyzny. Bez dobrych 
połączeń komunikacyjnych może-
my rozwijać się jedynie na pozio-
mie regionalnym. 

Jeśli patrzymy na zamożne go-
spodarki krajów europejskich, 
to oczywiste jest, że podstawo-
wym filarem wszelkich przed-
sięwzięć, tych w skali makro 
i tych w skali mikro, jest wła-
śnie transport. Potrzeba wprowa-
dzenia na Sądecczyźnie sprawnej 

komunikacji drogowej jest dziś 
rzeczą bezdyskusyjną. Akcja Są-
deckiej Izby Gospodarczej pokazała 
jedność wszystkich przedsiębior-
ców, tych dużych i tych małych. 
Jeżeli nie będziemy upominać się 
o tak podstawową rzecz dla na-
szego regionu jak drogowe inwe-
stycje, to z gospodarczego punktu 
widzenia nie ma mowy o lepszym 
jutrze. Wszystkim nam na tym za-
leży. Takie deklaracje padają także 
z ust parlamentarzystów i samo-
rządowców. Jednak projektu bu-
dowy drogi szybkiego ruchu Nowy 
Sącz – Brzesko nie ma w rządo-
wym programie budowy dróg 
i autostrad. W programie, któ-
ry wszedł w życie rozporządze-
niem Rady Ministrów w 2004 r. 
A przecież ta inwestycja powinna 
znaleźć się na takiej liście co naj-
mniej w 2011 r., kiedy Rada Mini-
strów uchwaliła Program Budo-
wy Dróg Krajowych na lata 2011 
– 2015, w którym niestety na-
dal nie pojawia się droga Brzesko 
– Nowy Sącz – granica państwa.

Janusz Komurkiewicz

Członek Zarządu, dyrektor marketin-
gu FAKRO Polska

– Wszystko zależy od tego, jaki 
będzie kierunek polityki rozwo-
ju przedsiębiorczości realizowa-
ny przez samorząd Sądecczyzny. 
Od samorządowców należałoby 
oczekiwać innego myślenia o pod-
miotach gospodarczych. W pań-
stwach czy też regionach, gdzie 
przedsiębiorczość prężnie się roz-
wija istnieje precyzyjne rozróżnie-
nie biznesu na tzw. biznes podsta-

wowy i wtórny. Pierwszy z nich 
to taki, który powoduje, że pienią-
dze napływają do danej wspólno-
ty ekonomicznej. Produkty i usłu-
gi sprzedawane są „na zewnątrz”, 
poza krajem czy regionem. Drugi 
powstaje wówczas, kiedy pienią-
dze już są we wspólnocie. Ten typ 
biznesu przez pewien czas obra-
ca nimi w jej obrębie(w kraju czy 
też regionie) a następnie kapitał 
odpływa do innej ekonomicznej 
wspólnoty. 

Oczywistym jest, że władze na-
szego regionu powinny preferować 
i wspierać pierwszy typ biznesu.

Biznes pierwotny jest o wiele 
trudniejszy, bo firma musi kon-
kurować na rynku międzynaro-
dowym. Poza tym generuje po-
wstawanie miejsc pracy w firmach 
z grupy biznesu wtórnego. 

Tak zwany biznes podstawowy 
wytwarza wartość dodaną na Są-
decczyźnie, która może być sprze-
dana poza granice regionu czy 
też kraju. Tylko ten rodzaj bizne-
su jest w stanie zagwarantować 
trwały rozwój gospodarczy na-
szego regionu. Jednak władze lo-
kalne muszą uruchomić mecha-
nizmy do jego rozwoju. Chodzi 
tu na przykład o ulgi podatko-
we, łatwiejszy dostęp do terenów 
inwestycyjnych oraz do infra-
struktury niezbędnej do prowa-
dzenia działalności gospodarczej. 
Tam, gdzie takie regulacje istnie-
ją, gospodarka prężnie się rozwija. 
W tym sensie kondycja Sądecczy-
zny w dużej mierze uzależniona 
jest od uruchomienia przez samo-
rządowców właściwych mechani-
zmów rozwoju.

Ireneusz Komoszyński 

Prezes Zarządu ZMG Glinik

– Chociaż Sądecczyzna przez wiele 
lat znana była z dynamicznie rozwi-
jającej się agroturystyki i agrobizne-
su, to jednak coraz częściej jest miej-
scem powstawania innowacyjnych 
przedsiębiorstw, które potrafiły 
zdobyć mocną pozycję w kraju i za-
granicą. Siłą tego regionu jest przede 
wszystkim przedsiębiorczość, 

pracowitość, indywidualizm oraz 
skromność jej mieszkańców. Przy 
takim połączeniu cech być może 
trudno jest się szybko wybić i wy-
różnić się na tle innych regionów, 
ale – w dłuższej perspektywie – taka 
charakterystyka jest receptą na suk-
ces. Wiele podmiotów działających 
na Sądecczyźnie osiągnęło status 
światowych liderów, choć w do-
bie kryzysu niektóre przedsiębior-
stwa zmagały się z problemami. Dla-
tego tym bardziej należy docenić 

te firmy, które przezwyciężyły trud-
ności, finalnie osiągając sukces. Tak 
było m.in. w przypadku Glinika. Za 
sprawą skutecznie przeprowadzonej 
restrukturyzacji oraz dzięki wspar-
ciu silnej grupy FAMUR, udało nam 
się z sukcesem przejść przez trud-
ny dla naszej spółki okres. ZMG Gli-
nik jeszcze niedawno groziła upa-
dłość, zaś przejęcie zakładu przez 
FAMUR umożliwiło odbudowanie 
pozycji firmy i zapełnienie portfe-
la zamówień. W wyniku procesów 

konsolidacyjnych, jakie miały miej-
sce w ostatnich latach, a także kry-
zysu gospodarczego, który do-
tknął także przemysł wydobywczy, 
szansę na rozwój oraz pozyskiwa-
nie kontraktów na dostawę maszyn 
górniczych mają tylko efektywnie 
funkcjonujące firmy, dysponujące 
innowacyjną i kompleksową ofer-
tą. Nieustanne inwestowanie w no-
woczesne technologie oraz rozwój 
organiczny przyczynił się do nasze-
go sukcesu.

Z innej perspektywy 
na przedsiębiorców

Potrafimy pokazać 
jedność

Samorząd głosem przedsiębiorców

Władze 
lokalne 
powinny 
wspierać 
biznes

Przedsiębiorczość, pracowitość, indywidualizm i skromność
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Józef Mokrzycki 

Prezes Zarządu Mo–BRUK S.A. 

– Uplasowanie się naszej Spół-
ki na liście 100 największych firm 
napędzających gospodarkę Są-
decczyzny traktuję, jako nagro-
dę za zaangażowanie w budowanie 
od podstaw marki Mo–BRUK. Obec-
nie jednej z największych w kraju 
firm z polskim kapitałem w branży 
odpadowej. Dokonania Mo–BRU-
K–u to również sukces regionu są-
deckiego. Jest to w pierwszym 
rzędzie zasługa naszych pracowni-
ków, pomysłu i ustawicznego dą-
żenia do rozwoju opartego o nowe 
technologie i nowe inwestycje. 

Mo–BRUK obecny jest w wielu miej-
scach w Polsce, nie tylko na Sądec-
czyźnie. Stabilna pozycja rynkowa 
i obecność spółki na głównym par-
kiecie Giełdy Papierów Wartościo-
wych w Warszawie to efekt wie-
lu lat mozolnej pracy. Sądecczyzna 

to miejsce przyjazne przedsiębior-
com. Jest tu wiele firm rozpozna-
walnych na całym świecie. Podsta-
wą sukcesu w biznesie jest pomysł, 
ciężka, uczciwa praca oraz sprzyjają-
ce warunki gospodarcze i polityczne. 
Przychylna dla przedsiębiorców po-
stawa lokalnej władzy i urzędów jest 
niezwykle pomocna w prowadze-
niu działalności gospodarczej. W na-
szym regionie mamy wiele urzę-
dów, które dobrze rozumieją swoją 
rolę wobec lokalnych społeczności, 
w tym przedsiębiorców. Zdarzają się 
niestety przypadki, kiedy urzędnicy 
zdecydowanie nie rozumieją swojej 
roli, podejmują działania niezgod-
ne z prawem, co zmusza przedsię-
biorców do prowadzenia żmudnych 

procedur odwoławczych. Od urzęd-
ników oczekuję sprawnej pracy, sto-
sowania maksymy „Po pierwsze nie 
szkodzić” wobec legalnie działają-
cych przedsiębiorców.

Niestety dużą część naszej go-
spodarki stanowi szara strefa. Skła-
dają się na nią m.in. wynagrodzenia 
wypłacane w całości lub częściowo 
bez opłat ubezpieczeniowych i po-
datków, około 15 proc. udział nie-
legalnie sprzedawanego paliwa(1) 
oraz przychody ze sprzedaży be-
tonu dla budownictwa jednoro-
dzinnego w 70 proc.(2) bez VAT–u. 
Do działań kontrolnych tych pato-
logii są powołane odpowiednie or-
gany, które zdecydowanie nie wy-
wiązują się ze swoich obowiązków. 

Zmiana ich podejścia zaowocuje 
zwiększeniem przychodów do bu-
dżetu państwa oraz poprawą kon-
kurencyjności legalnie działających 
przedsiębiorców. Generalnie pozy-
tywnie należy ocenić prawodaw-
stwo idące w stronę uproszczenia 
sposobu prowadzenia działalno-
ści. Mam nadzieję, iż rząd jeszcze 
odważniej będzie podążał tą drogą. 

To właśnie konieczność poświę-
cania tak dużej ilości czasu na wy-
pełnianie obowiązków administra-
cyjnych jest bolączką wszystkich 
polskich przedsiębiorców. 

(1)  Według szacunków Polskiej Organizacji 
Przemysłu i Handlu Naftowego

(2) Według szacunków Lafarge 

Żyjemy w miejscu przyjaznym przedsiębiorcom

Źródłem przyszłego wzrostu gospodarczego Sądecczyzny 
oraz Polski jest gospodarka oparta na rodzimym kapitale

ZDANIEM FUNDACJI

Początek roku to czas podsumowań oraz pla-
nów na nadchodzący rok. Czy udało nam się 
zrealizować zamierzenia i cele, jakie stawia-
liśmy sobie rok temu? Na takie pytanie war-
to również odpowiedzieć myśląc o gospodarce 
i poziomie życia w Polsce.

Jak widać z danych prezentowanych w tabe-
li, nie osiągamy wyraźnego wzrostu gospo-
darczego. Nie tylko przestaliśmy się zbliżać 
do bogatych krajów europejskich, ale od tych 
najbogatszych zaczęliśmy się nawet odda-
lać (w ostatnich czterech latach wzrost PKB/
os. w EURO wynosił odpowiednio: Polska 
1.1%, Niemcy 5.3%, Szwecja 13.9%, Szwaj-
caria 30.4%). A ponieważ istnieje zależność 
pomiędzy wielkością PKB/os. oraz średnim 
wynagrodzeniem w danym kraju, dlatego 
też poziomem zarobków również odstajemy 
od zamożnych krajów.

Warto sobie zatem zadać pytanie, z czego 
wynika tak niska efektywność polskiej go-
spodarki. Być może wyczerpały się już źródła 
dotychczasowego wzrostu gospodarczego?

Rozwój oparty na zagranicznym kapitale
Kiedy po 1989 roku Polska budowa-

ła swój wolny rynek, rozwój gospodarczy 
został oparty głównie o zagraniczny kapi-
tał, czyli inwestycje poczynione w Polsce 
przez zagraniczne koncerny. W tamtym 
okresie było to najlepsze rozwiązanie, gdyż 

nasza ekonomiczna wspólnota nie mia-
ła własnego zaplecza kapitałowego. Dzię-
ki zagranicznym inwestycjom powstały 
nowe miejsca pracy, a wraz z nowymi za-
kładami produkcyjnymi napłynęły do Pol-
ski nowe technologie i wiedza. Te działa-
nia oczywiście przyczyniły się do wzrostu 
gospodarczego naszego kraju. Docenia-
my rolę zwłaszcza tych inwestorów zagra-
nicznych, którzy produkowane w naszym 
kraju towary wysyłają na eksport. Jednak 
w międzynarodowym podziale pracy za-
graniczni inwestorzy tworzą w Polsce tań-
sze oraz nisko specjalistyczne miejsca pra-
cy. Są to przede wszystkim miejsca pracy 
przy liniach montażowych, natomiast wy-
żej płatne stanowiska w działach badań 
i rozwoju, technologii, marketingu, zarzą-
dzania zagraniczne koncerny pozostawiają 
we własnych siedzibach. W konsekwencji, 
w krajach, z których pochodzą zagranicz-
ni inwestorzy zarobki są wyższe niż w Pol-
sce. Zagraniczne przedsiębiorstwa oferują 
także mniej stabilne miejsca pracy, a w ra-
zie potrzeby przenoszą swoje fabryki gdzie 
indziej. Dziś w czasie kryzysu, zagranicz-
ne korporacje zaczynają likwidować w na-
szym kraju swoje biznesy, a my możemy li-
czyć tylko na siebie, a dokładnie na rodzime 
przedsiębiorstwa.

Firmy rodzime fundamentem dla rozwoju 
gospodarczego Polski

Trwały rozwój gospodarczy mogą zapew-
nić nam tylko rodzime firmy. Wśród nich 
na szczególną uwagę zasługują te, które wy-
twarzane przez siebie dobra i usługi sprzeda-
ją „na zewnątrz”, poza nasz kraj (tzw. biznes 
podstawowy). To powoduje napływ pieniędzy 
do naszej wspólnoty ekonomicznej. Dzięki 
temu tworzy się przestrzeń do powstawania 
polskich firm o zasięgu lokalnym (tzw. biz-
nes wtórny) – regionalne biznesy mogą po-
wstawać i funkcjonować tylko wówczas, gdy 
pieniądze już są we wspólnocie. Stąd też fir-
my z grupy biznesu podstawowego generują 

miejsca pracy w firmach z grupy biznesu 
wtórnego.

Potwierdzają to dane statystyczne, z któ-
rych wynika, że w państwach gdzie liczba 
firm rodzimych o globalnym zasięgu jest nie-
wielka, zarobki są niskie. Natomiast w kra-
jach, gdzie funkcjonuje wiele takich firm, za-
robki są wysokie.

Podobnie mechanizmy zachodzą w mniej-
szej regionalnej skali i oznacza to, że im wię-
cej na Sądecczyźnie będzie firm, które swoje 
produkty oraz usługi sprzedają na zewnątrz 
(z biznesu pierwotnego) tym więcej kapitału 
będziemy posiadali.

Warto pamiętać o tym, że ekspansja firm 
rodzimych na międzynarodowe rynki za-
czyna się w ich własnym kraju, regionie. 
Firmy muszą najpierw na własnym ryn-
ku zdobyć doświadczenie, zarobić środ-
ki, uzyskać efekt skali, a dopiero potem 
mogą prowadzić skuteczną i trwałą działal-
ność ogólnopolską i międzynarodową i tym 
samy stopniowo przekształcać się w firmę 
globalną.

Nadszedł czas, aby nie tylko przyciągać 
zagraniczne inwestycje do Polski, ale także 

wspierać ekspansję polskich firm na zagra-
niczne rynki. Tylko firmy rodzime o zasięgu 
międzynarodowym są gwarantem trwałego 
rozwoju gospodarczego państwa i zamożno-
ści jego obywateli.

Jeśli chcemy, aby na Sądecczyźnie 
i w Polsce żyło się nam lepiej, dostatniej 
i wygodniej to niech jednym z noworocz-
nych postanowień będzie również zaanga-
żowanie się każdego z nas w tworzenie wa-
runków dla rozwoju firm rodzimych, może 
poprzez kupowanie polskich produktów, 
może poprzez budowanie pozytywnego wi-
zerunku polskiej marki, może poprzez lep-
sze przepisy prawne itd. Każdy z nas z racji 
pełnienia różnych ról społecznych ma wiel-
ki wpływ na budowanie wspólnego dobro-
bytu. Jeżeli się uda, wtedy na Sądecczyź-
nie i w kraju powstaną setki tysięcy dobrze 
płatnych miejsc pracy, tu będą centrale 
globalnych polskich firm, tutaj będą pła-
cone podatki, tutaj będzie rozwój na mia-
rę XXI wieku.

Wszystkich zainteresowanych tym 
tematem zapraszamy na stronę 

www.pomysloprzyszlosci.org

PKB/os. na osobę w Euro 
w wybranych krajach europejskich 

Państwa 2008 2011 Zmiana w %
między 
2008,

a 2011 rokiem

Polska 9500 9600 1,1

Niemcy 30 100 31 700 5,3

Szwecja 36 100 41 100 13,9

Szwajcaria 46 400 60 500 30,4
Opracowanie własnena podstawie danych Eurostatu
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Liczba przedsiębiorstw międzynarodowych / 5 mln mieszkańców
Średnie miesięczne wynagrodzenie (EUR)

Liczba przedsiębiorstw międzynarodowych na 5 mln mieszkańców
w  porównaniu do wysokości średnich miesięcznych zarobków
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Dom-Ogród-Mieszkanie Market 
Nowy Sącz, ul. Wiśniowieckiego 123C 

tel: 18 444 14 04 w. 53 

market@ramex.pl

Salon Łazienek
tel: 18 444 14 04 w. 52

projekty@ramex.pl 
pon-pt: 7-20, sob: 8-16

pon-pt: 7-20, sob: 8-16

Sprzedaż Hurtowa

Nowy Sącz, ul. Wiśniowieckiego 123C  
tel: 18 444 14 04 w. 50

hurt@ramex.pl
pon-pt: 7-17, sob: nieczynne

Dom-Ogród-Mieszkanie MiniMarket 
Piwniczna, ul. Węgierska 2A 

tel/fax: 18 446 41 23

piwniczna@ramex.pl

pon-pt: 8-17, sob: 8-13

Dom-Ogród-Mieszkanie MiniMarket 

Mszana Dolna, ul. Kolbego 19 
tel/fax: 18 331 90 80

mszana@ramex.pl

pon-pt: 8-17, sob: 8-13
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WYKORZYSTAJ FERIE - NA NAUKĘ PŁYWANIA
Szkoła pływania Tomasza Baliczka zaprasza dzieci i dorosłych na lekcje pływania.

• Zajęcia grupowe i indywidualne.
•  Nauka pływania i rehabilitacja w wodzie dla osób niepełnosprawnych.

mgr TOMASZ BALICZEK 606-454-948

REKLAMA

FER IE .  Zima w pełni. Sądeckie stacje narciar-
skie mogą powoli odrabiać straty. Na stokach 
pełno narciarzy, a więc pracy przybyło również 
GOPR–owcom.

Niska temperatura umożliwia na bieżąco sztucz-
ne naśnieżanie stoków. Nie brakuje też natural-
nego śniegu. Większość tras narciarskich w Be-
skidzie Sądeckim jest już dostępna. Bez problemu 
można poszusować na Jaworzynie Krynickiej, Sło-
twinach czy w Wierchomli. Otwarte są też sta-
cje w Rytrze, Tyliczu czy w Cieniawie. Trzeba jed-
nak uważać podczas zjazdów. Tylko w pierwszym 
tygodniu ferii doszło do kilkunastu wypadków 
z udziałem narciarzy. 

– Winą jak zwykle była brawura – mówi 
Grzegorz Sus, ratownik górski z krynickiej grupy 
GOPR. – Dochodziło do urazów kończyn, skrę-
ceń czy stłuczeń. Wśród poszkodowanych były 
również dzieci. 

Stoki narciarskie są na bieżąco zabezpiecza-
ne przez ratowników GOPR oraz funkcjonariu-
szy policji. Ostrożności na stokach nigdy jednak 
za wiele. „Załóż kask – głowę masz tylko jedną” 
– to motto ogólnopolskiej akcji Bezpieczny Stok, 
która dziś (30 stycznia) rozpoczyna się na Lu-
belszczyźnie. Głównym organizatorem jest są-
deckie stowarzyszenie Polskie Stacje Narciarskie 
i Turystyczne. To już piąta edycja. Ogólnopol-
ska kampania społeczna ma przypominać za-
sady bezpiecznej jazdy na nartach czy snowbo-
ardzie. Uczestniczą w niej również ratownicy 
TOPR–u i GOPR–u. Akcja skierowana jest głów-
nie do dzieci i młodzieży. 

– Pojawimy się na 15 stokach. Byłoby 30 
– ale wszystko popsuła spóźniona zima – mówi 

Sylwia Groszek ze stowarzyszenia PSNiT. – Bę-
dziemy między innymi na Dolnym Śląsku, Pod-
halu czy na Mazurach. Oczywiście pojawimy 
się również w Beskidzie Sądeckim. 9 lutego 
akcję zaplanowano na Jaworzynie Krynickiej.

Podczas kampanii będzie można dowiedzieć 
się na przykład, jak przygotować swój sprzęt, 
strój i siebie do bezpiecznej jazdy oraz jakie 
są zasady prawidłowej rozgrzewki. Organizato-
rzy przypomną również kodeks narciarski i jak 
się zachować podczas wypadku na stoku. 

Patronem akcji jest Ministerstwo Sportu i Tu-
rystyki. Kampania potrwa do końca ferii. Dwa 
tygodnie wolnego mają teraz uczniowie z woje-
wództw: lubelskiego, podkarpackiego, łódzkie-
go, pomorskiego i śląskiego. Cześć z nich wypo-
czywa również w Beskidzie Sądeckim.

MONIKA CHROBAK 

Bezpieczne ferie z GOPR
REKLAMA
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KONTROWERSJE.  Podczas gdy z ko-
lejowych rozkładów jazdy w Małopol-
sce znikają kursy na kolejnych liniach, 
a spółka Przewozy Regionalne chce 
zwolnić 250 osób, miłośnicy kolei wal-
czą o przywrócenie połączenia Cha-
bówka – Nowy Sącz i budowę linii Kra-
ków – Podłęże – Piekiełko. Czy kolej 
czeka odrodzenie, czy powolna śmierć? 
Z regionu napływają sprzeczne opinie. 
Jedne – związane z nadziejami miesz-
kańców – i drugie – te decydujące, 
związane z finansowymi możliwościami 
samorządów i rządu. 

W Małopolskim Oddziale Przewo-
zów Regionalnych trwają rozmowy 
z przedstawicielami Związków Zawo-
dowych. Tematem są warunki, w ja-
kich 250 osób straci pracę. Redukcja 
zatrudnienia dotyczy także Nowego 
Sącza – spółka planuje bowiem zli-
kwidować kursy na linii Nowy Sącz 
– Krynica. 

„Pan Marszałek znacząco zwięk-
szył w grudniu 2013 roku liczbę po-
łączeń kolejowych na trasie Nowy 
Sącz – Krynica–Zdrój do 12 na dobę. 
Niestety w obecnej sytuacji, z uwagi 
na działania Pana Marszałka w/w po-
łączenie jest zagrożone, co wywołu-
je uzasadniony niepokój i sprzeciw 
mieszkańców naszego subregionu” 
– czytamy w piśmie posła Solidarnej 
Polski Andrzeja Romanka do Mar-
ka Sowy. 

Zwolnienia i zmniejszenie licz-
by kursów to sposoby na poprawę 
złej sytuacji finansowej spółki. W ze-
szłym roku dostała ona 20 procent 
mniej pieniędzy z Urzędu Marszał-
kowskiego na finansowanie przewo-
zów, a w tym – umowa na finanso-
wanie w ogóle nie została podpisana. 
Pociągi od grudnia ubiegłego roku 
jeżdżą na kredyt. 

– Na realizację rozkładu jazdy 
potrzeba 84 miliony złotych. Samo-
rząd województwa deklaruje kwotę 
75 milionów. Stąd działania oszczęd-
nościowe związane z wycofaniem 
kursów i co za tym idzie ogranicze-
niem zatrudnienia – mówi Barbara 
Węgrzynek, rzecznik prasowy Prze-
wozów Regionalnych.

Andrzej Romanek wiąże brak do-
tacji dla PR z faktem utworzenia przez 
województwo spółki Koleje Mało-
polskie. Odpowiedzi na swoje pismo 
poseł jeszcze nie otrzymał, podob-
nie nam nie udało się uzyskać wyja-
śnień od biura prasowego marszałka. 
[Gdy tylko je otrzymamy, zamieści-
my na dts24.pl]. 

***
Niepokojące sygnały napływają-

ce ze stolicy województwa nie gaszą 
entuzjazmu osób, które chcą wskrze-
szenia linii 104 Chabówka – Nowy 
Sącz. Na razie leży ona bardziej w sfe-
rze wspomnień niż konkretnych 
działań. Mimo to marzą o niej miło-
śnicy kolei, pracownicy branży tury-
stycznej i podróżni. 

Spotkali się oni na II Forum 
w Mszanie Dolnej. Chcą, żeby samo-
rządy z całego regionu połączyły siły 
w walce o to, by remont trasy został 
przeprowadzony do 2020 r. Celem ich 
spotkania było także omówienie spo-
sobów wywierania wpływu na resort 
transportu w sprawie linii kolejowej 
Kraków – Podłęże – Piekiełko. Na ra-
zie projekt dotyczący trasy znajduje 
się na 48. miejscu Strategii Rozwoju 
Transportu, na której łącznie widnieje 
60 najważniejszych dla Polski zadań. 

– Chcemy, żeby w sprawie ko-
lei mówili jednym głosem wszy-
scy samorządowcy z województwa, 
na których terenie będzie przebiegać 
nowa linia. Zamierzamy do nich wy-
słać listy z apelem o wspólne inter-
wencje – mówi Tadeusz Klimek, za-
stępca wójta Mszany Dolnej, jeden 
z inicjatorów forum. – Większość lu-
dzi wierzy, że budowa linii ma real-
ne szanse, choć oczywiście nie bra-
kuje kilku pesymistów.

Minister Infrastruktury i Rozwo-
ju prowadzi od 2 stycznia konsultacje 
społeczne w sprawie Strategii Rozwo-
ju Transportu. Żeby nie przeszły one 
bez echa, grupa entuzjastów linii pla-
nuje zbombardować resort wnioska-
mi i uwagami. Mają na to czas do 5 lu-
tego. Każdy może wesprzeć pomysł 
miłośników kolei za pośrednictwem 
strony www.srt–2020.pl. 

Linia ma ożywić region pod 
względem turystycznym i dzięki 
temu przynieść zyski mieszkańcom. 
Kolejna zaleta to skrócenie czasu po-
dróży (przykładowo pociągi mogłyby 
pokonywać trasę Nowy Sącz – Kra-
ków w niecałą godzinę). Na pomoc 
kolejowym inwestycjom ma też ru-
szyć organizacja „Lokomotywa”. 

– Walczymy przede wszyst-
kim o linię Chabówka – Nowy Sącz 
– mówi Czesław Szynalik, z Koali-
cji Kolei Galicyjskiej „Lokomotywa”. 
– To jedna z najpiękniejszych takich 
tras w Europie. Chcemy ją przy-
wrócić do życia. Chodzi o to, żeby 
regularnie przejeżdżały nią pociągi 
turystyczne. 

W tym roku mija 130 lat od utwo-
rzenia Galicyjskiej Kolei Transwer-
salnej. W grudniu 1884 roku otwar-
to trasę o długości ponad 800 km. 
Zaczynała się w Czadcy (dzisiejsza 
Słowacja), a kończyła w Husiatyniu 
(obecna Ukraina). „Lokomotywa” 
chce zorganizować przejazd pociągu 
tą trasą. W czasie wakacji. po raz ko-
lejny już. odbędzie się też bicie rekor-
du świata w śpiewaniu piosenki ko-
lejowej w Kasinie Wielkiej. 

(PAS)

Z Sądecczyzny znikają kolejne pociągi
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www.farbol.pl

•  FARBY (dachy, elewacje, wnętrza)

• KLEJE
• SILIKONY, PIANY budowlane
•  IMPREGNATY (drewno, kamień, 

ceramika)

•  CHEMIA samochodowa

MIESZALNIK FARB I TYNKÓW
•  akrylowych, 

•  silikonowych, 
•  mozaikowych.

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

PRACA DLA KOBIETY W NIEMCZECH 
(sprzątanie mieszkań). 
tel.609 769 639
BRYKIET DRZEWNY – producent, c.o., 
kominki. Tel. 503–313–788.
DO WYNAJĘCIA NIERUCHOMOŚĆ 
– plac 15a, ogrodzony pod komis 
samochodowy lub inną działalność 
w Nowym Sączu ul. Węgierska (obok 
budowy Lidla). Tel. 881 378 502.
KUPIĘ stary motocykl, stan obojętny. 
Tel. 507 187 349
SZYBKA POŻYCZKA do 1500zł od ręki. 
Zadzwoń 18 334 80 37.
POTRZEBUJESZ PIENIĘDZY?! WEJDŹ: 
www.daiglob.pl; Zakładka daiglob 
a–count.
Korepetycje z matematyki i fizyki 
na wszystkich szczeblach edukacji. 
Tel. 504 699 482

OGŁOSZENIA DROBNE

PRZYRODA.  Bobry wyrządzają co-
raz więcej szkód na Sądecczyźnie. 
Uprzykrzają życie rolnikom, niszcząc 
ich uprawy, nie próżnują też nad 
brzegiem Dunajca, powalając drze-
wa i tamując rzekę. Z każdym rokiem 
do Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Starym Sączu wpływa 
coraz więcej wniosków o odszkodo-
wania. – Czy to już inwazja bobrów? 
– pytają sądeczanie.

Inwazja bobrów, to – jak mówią 
myśliwi – na razie zbyt duże słowo, 
choć problem faktycznie nie jest 
mały. Zwierzęta te uważane są za 
jedne z największych gryzoni. Do-
rosłe osobniki mają nawet 110 cm 
długości i ważą prawie 30 kg. Bo-
bry kopią swoje nory nad brzegami 
rzek, dlatego tak często w ostatnich 
latach widywane są przy ul. Dunaj-
cowej w Nowym Sączu. 

– Wchodzą wszędzie, gdzie 
mogą. Wystarczy im mały potok 
albo rzeka. Tam ścinają drzewa, 
a robią to w bardzo precyzyjny 
sposób. Wpuszczają całą koronę 
do wody, a jeśli mają możliwość 
robią tamę. Są przy tym bardzo 
pracowite – mówi Marian Klim-
czak, myśliwy z koła łowieckiego 
Łoś w Łososinie Dolnej. 

Gryzonie intensywnie pracują 
też w rejonie Łososiny Dolnej i Wi-
towicach. Można je spotkać prak-
tycznie na każdym dopływie Łoso-
sinki. Oprócz tego, że budują swoje 

żeremia, skutecznie przeszkadza-
ją rolnikom. 

– Były już sygnały, że w okoli-
cach Łososiny bobry zabrały się za 
plantacje drzewek owocowych. Ale 
taka jest ich natura. One tną, wy-
cinają, a że mają do tego predyspo-
zycje, doskonale sobie radzą – do-
daje Marian Klimczak. 

Bobry żyją i rozmnażają się 
w komfortowych warunkach. Nie 
mają naturalnych wrogów, a my-
śliwi na nie nie polują, bo gryzo-
nie są pod ochroną. Bardzo wy-
mierne są natomiast straty, które 
wyrządzają. 

– Liczba odszkodowań, któ-
re wypłaciły Regionalne Dyrek-
cje Ochrony Środowiska w całej 
Polsce przewyższają to, co zrobi-
ły wilki – mówi przyrodnik Grze-
gorz Tabasz.

 Tylko w zeszłym roku w powie-
cie nowosądeckim bobry wyrządzi-
ły szkody na 25 tys. zł. Do oddziału 
RDOŚ w Starym Sączu wpłynęło 14 
wniosków o odszkodowania. W ca-
łej Małopolsce straty wyniosły po-
nad 370 tys. zł.

O redukcji bobrów jak na ra-
zie nie ma mowy, a gryzoni z roku 
na rok jest coraz więcej. W całej 
Polsce jest ich od 60 do 90 tysięcy. 

 – Kiedyś te zwierzęta były 
na wyginięciu, w przyszłości bę-
dziemy mieć z nimi problemy – do-
daje myśliwy Marian Klimczak.

(MAT)

Czeka nas inwazja bobrów?

REKLAMA



2130 stycznia 2014   DOBRY TYGODNIK SĄDECKI | Twój tygodnik codziennie – www.dts24.pl
REKLAMA



DOBRY 
TYGODNIK SĄDECKI

22

W i e ś c i  z  P o d e g r o d z i a
TEKST SPONSOROWANY

Niedzielnym koncertem Eleni 
w kościele parafialnym pod wezwa-
niem św. Jakuba apostoła w Pode-
grodziu zainaugurowano obchody 
1000–lecia Podegrodzia i tamtej-
szej parafii.

Przez cały ten rok w każdym 
miesiącu odbywać się będą impre-
zy kulturalne, sportowe, spotkania 
mieszkańców, w tym dyskusje na-
ukowe w ramach obchodów tego 
wspaniałego jubileuszu. Poniżej 

prezentujemy kalendarz niektórych 
imprez przygotowny przez Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Podegrodziu. 
Głównym celem organizatorów ob-
chodu jest uczestnictwo wszystkich 
mieszkańców gminy w imprezach 
jubileuszowych. 

Marzec: Wystawa Józefa Lizo-
nia– GOK Podegrodzie. Maj: Powia-
towy Dzień Strażaka, XXXII Kon-
kurs Muzyk, Instrumentalistów, 
Śpiewaków Ludowych i Drużbów 

Weselnych DRUZBACKA, Dni Ojca 
Stanisława Papczyńskiego, XIII Po-
wiatowy Konkurs Zespołów Wokal-
nych i Chórów. Czerwiec: Wysta-
wa fot. Podegrodzie przez stulecia 
Jubileusz 60 lecia Małe Podegro-
dzia, Zakończenie Szkółek giną-
cych zawodów, Zespół Podegro-
dzie „Wesele” – Brzezna Przejazd 
orszaku weselnego z Podegrodzia 
do Dworu w Brzeznej. Lipiec: Ju-
bileusz OSP Podegrodzie 130 lat, 

Jubileusz OSP Podegrodzie 130 lat, 
Odpust Parafialny w Podegrodziu, 
Promocja Monografii Gminy Po-
degrodzie. Sierpień: Dni Podegro-
dzia – Festyn, Poświęcenia Wrzesień: 
Obchody Rocznicy śmierci Ojca St. 
Papczyńskiego, Październik: Przed-
stawienie – Początki Podegrodzia, 
W poszanowaniu dla wiary i tra-
dycji ojców – Seminarium 1000 lat 
Podegrodzia,

 (KAN)

W tym roku Ochotnicza Straż Po-
żarna w Podegrodziu obchodzi 
piękny jubileusz 130–lecia istnie-
nia. Należy do trójki najstarszych 
w powiecie nowosądeckim. Star-
sze są tylko OSP w Starym Sączu 
(rok powstania 1874) i OSP w Ja-
zowsku (1880 r.) .

Inicjatorem założenia był 
w 1883 r., naczelnik Podegrodzia 
Tomasz Ciągło. Pomagali mu w tym 
zbożnym dziele – „Bogu na chwałę, 
ludziom na ratunek” Józef Maciu-
szek, Józef Konstanty, Jakub Ciapa-
ła, Władysław Szelc.

Różne koleje losu przechodzi-
li druhowie podegroddzcy przez 
stulecia wypełnione służbą i walką 
w obronie ojczyzny. Ostatnie lata 
to między innymi włączenie OSP 
w 2001 r. do Krajowego Systemu 
Ratowniczo–Gaśniczego. W 2002 r. 
rozbudowa remizy i przekazanie 
jednej z sal na potrzeby przedszko-
la. W 2008 r. z okazji 125–lecia jed-
nostki Związek OSP RP nadał OSP 
– Złoty Znak Związku za wielolet-
nią ofiarną działalność w ochronie 
przeciwpożarowej dla dobra społe-
czeństwa i Rzeczypospolitej Polskiej.

Obecnie OSP w Podegrodziu zrze-
sza 50 członków czynnych w tym 2 
kobiety i 14 członków honorowych. 
Prezesem jest Sylwester Ciągło a na-
czelnikiem Robert Łatka. Druho-
wie dysponują trzema samochoda-
mi – LSRR volkswagen wento, GBA 
2,5/16 star–200 i GCBAM 6/16+8 Ka-
maz 5320 z niezbędnym sprzętem 
do działań ratowniczo–gaśniczych.
 (KAN)

Co prawda obiekt jest w trakcie bu-
dowy, ale już wzbudza wśród miesz-
kańców Podegrodzia i nie tylko 
spore zainteresowanie swoim wy-
glądem architektonicznym. 

Nie ma dnia, by nie odwiedza-
ły go grupy ciekawskich. Niektó-
rzy nazwali go już „stodołą”. Jeśli 
dodamy, że właśnie w tym budyn-
ku 1 września tego roku odbędzie 
sie w nim inauguracja wojewódz-
kiego rozpoczęcia roku szkolne-
go, to nie bez powodu można go 
nazwać – wyjątkową w skali Ma-
łopolski i kraju budowlą. Cho-
dzi o budynek gminnego żłobka, 
przedszkola i biblioteki. Architek-
tonicznie po wyłożeniu drewnem 
cedrowym elewacji, stworzeniu 
małej architektury wokół budyn-
ku, powód do dumy jego projek-
tantów, wykonawców i miejmy na-
dzieję mieszkańców całej gminy.

– Kiedy oddamy do użytku 
przedszkole i żłobek zostaje rozwią-
zany problem, który od lat stawał 
się coraz poważniejszy – mówi wójt 
Małgorzata Gromala. – W naszych 

przedszkolach brakuje miejsc dla 
dzieci, co powoduje, że rodzice wo-
zili swoje pociechy do przedszkoli 
do Nowego Sącza. Po otwarciu no-
wego przedszkola sytuacja się ra-
dykalnie zmieni. Być może to tutaj 
będą dowożone dzieci do żłobka, 
przedszkola. Zdecydowanie popra-
wią się warunki pracy bibliote-
ki gminnej.

To jedna strona medalu. Dru-
gą jest technologiczna strona bu-
dowli. Budowa ma kosztować po-
nad 6,7 mln złotych. To sporo. Ale 
jego eksploatacja w najbliższych la-
tach będzie zdecydowanie tańsza 
niż w innych tego typu placówkach. 
Co ważne budynek będzie miał zni-
komy szkodliwy wpływ na środo-
wisko naturalne głównie za sprawą 

wykorzystania do jego eksploata-
cji energii odnawialnych. Solary 
do ogrzewania wody i centralnego 
ogrzewania, pompy ciepła wykorzy-
stujące podziemną energię zmniej-
szą koszty ogrzewania nie emitując 
szkodliwych gazów powstających 
przy spalaniu węgla. Stąd między 
innymi dofinansowanie budowy 1 
tys. złotych na metr kwadratowy 
budynku przez Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Krakowie.

Z kolei budowę biblioteki dofi-
nansowało w wysokości ponad 1,8 
mln złotych Ministerstwo Kultury 
I Dziedzictwa Narodowego, a budo-
wę i wyposażenie żłobka dofinan-
sował w wysokości ponad 260 tys. 
złotych Ministerstwo Pracy i Poli-
tyki Społecznej

Tak więć różne instytucje sko-
rzystały na dofinansowaniu z róż-
nych źródeł mimo, że wszystkie 
znajdą się pod jednym dachem. 
To jest innowacyjne myślenie, moż-
na powiedzieć.

(KAN)

Z niewielkim, jednym z najniższych 
w powiecie zadłużeniem budżetu 
gminnego wynoszącym 8 proc. Pode-
grodzie wchodzi w nowy rok. To do-
bra informacja, wskazująca na to, 
że gmina ma olbrzymie możliwości 
kredytowe ułatwiające pozyskiwa-
nie ich na wkład własny przy realizo-
waniu projektów z dofinansowaniem 
z funduszy unijnych i rządowych.

Tak się stało choćby z planowa-
ną na ten rok inwestycją o dużej ska-
li finansowania. Mowa o dokończe-
niu kanalizacji Stadeł i Podegrodzia. 
Dzięki dofinansowaniu z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środo-
wisko ruszą na wiosnę prace budow-
lane, poprawiające w zdecydowany 
sposób gospodarkę wodno – ścieko-
wą w gminie.

O dofinansowanie Podegrodzie 
starało się wspólnie z Chełmcem. 
Całkowita wartość inwestycji wy-
niesie w obu gminach ponad 60 mln 

złotych. W Chełmcu koszt budowy 
kanalizacji sanitarnej wyniesie ponad 
45 mln złotych, w Podegrodziu około 
19 mln złotych. W sumie w Podegro-
dziu i Stadłach powstaną 24 km sieci 
kanalizacyjnej. Pieniądze pochodzą 
z Europejskiego Funduszu Spójności.

– Pożyczka, którą musimy zacią-
gnąć na budowę kanalizacji, jako za-
bezpieczenie wkładu własnego zo-
stanie częściowo umorzona po jej 
zakończeniu – wyjaśnia wójt Mał-
gorzata Gromala. – Co warto przede 
wszystkim podkreślić przy tej in-
westycji to jej priorytetowe zada-
nie w gminie ze względu na ochro-
nę środowiska. 

Warto porównać skalę tej inwe-
stycji choćby do dochodów i wy-
datków gminy w tym roku. Docho-
dy zaplanowano na 45,2 mln złotych 
a wydatki na ponad 56 mln zło-
tych. 36 proc. wydatków związa-
nych jest z edukacją i oświatą (20,4 

mln złotych). Więc te 19 mln złotych 
na budowę sieci kanalizacyjnej ma 
swoją wymowę.

Z innych inwestycji, które mają 
się rozpocząć w tym roku warto wy-
mienić budowę wodociągu w Mo-
krej Wsi. Dzięki niej znikną niedo-
bory wody. Wpłynie to bezpośrednio 
na rozwój budownictwa jednoro-
dzinnego, poprawi się jakość wody 
pitnej, zwiększy się atrakcyjność in-
westycyjna gminy.

Nie można też pominąć zaplano-
wanej w roku bieżącym budowy bo-
iska wielofunkcyjnego w Brzeznej 
– Litaczu i zagospodarowania tere-
nu wokół szkoły podstawowej. Je-
sienią zeszłego roku podobne bo-
isko oddano do użytku w Długołęce 
– Świerkli. Powstało dzięki dofi-
nansowaniu z Europejskiego Fun-
duszu Rolnego – Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Podobnie jest 
i w przypadku Brzeznej – Litacza. 

Koszt budowy boiska ma wynieść 
około 300 tys. złotych. 110 tys. zło-
tych pochodzi z Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich a reszta z bu-
dżetu gminy.

Pod koniec roku ma być odda-
na do użytku sala gimnastyczna przy 
Szkole Podstawowej w Gostwicy. No-
woczesny obiekt sportowy jakiego 
dotąd nie ma w powiecie nowosądec-
kim. Obiekt wyjątkowy pod wzglę-
dem innowacyjności, bo budowa-
ny w technologii pasywnej. Oprócz 
ograniczonej emisji dwutlenku wę-
gla do atmosfery ograniczone zo-
staną straty ciepła w budynku. Za-
instalowano w nim bowiem między 
innymi pompy ciepła, potrójne szyby 
w oknach, solary. Dzięki temu utrzy-
mywanie sali gimnastycznej zwłasz-
cza zimą będzie o wiele tańsze niż 
w tradycyjnych obiektach.

Sala gimnastyczna wraz z zaple-
czem sanitarnym na 120 uczniów ma 

kosztować ponad 2,4 mln złotych. 
595 tys. złotych wyniosło dofinanso-
wanie budowy z pieniędzy Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej. Co warto 
podkreślić to wielozadaniowy obiekt. 
Bo oprócz funkcji sportowych będzie 
to ogólnodostępna sala na potrzeby 
kulturalno – społeczne mieszkań-
ców Gostwicy.

W planie inwestycyjnym jest rów-
nież budowa chodników przy dro-
gach od Brzeznej do Poświątnego, 
w Olszance, Olszanie, Mokrej Wsi. 
Te inwestycje drogowe prowadzone 
będą wspólnie przez gminę i powiat 
nowosądecki. 

– Dzięki bardzo dobrej kondycji 
finansowej, pilnowaniu wydatków, 
pozyskiwaniu pieniędzy pozabudże-
towych możemy podejmować różno-
rodne działania, realizować projekty 
inwestycyjne poprawiające miesz-
kańcom warunki życia – dodaje wójt 
Małgorzata Gromala. (KAN)

Inwestycje ku wygodzie mieszkańców

Druhowie 
z długą 
tradycją

Obchody jubileuszowe rozpoczęte

Wyjątkowa budowla wzbudza ciekawość
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Wszyscy znają zalety sportu warto 
jednak wspomnieć o zorganizowanej 
rywalizacji sportowej, która zastępuje 
niezdrową rywalizację w pracy i jest 
dobrze wpływającym na samopoczu-
cie wysiłkiem fizycznym. 

Tenis jest jedną z najpopularniej-
szych dyscyplin na świecie, atrak-
cyjną formą kontaktów między-
ludzkich i doskonała zabawą. Ważne 
jest, aby wprowadzać do tej zabawy 
element rywalizacji, który w spo-
rcie jest nieunikniony.

Co to jest Grand Prix Nowego 
Sącza w tenisie?

To cykl 8 turniejów rozgrywa-
nych od kwietnia do października, 
z których do generalnej klasyfika-
cji liczonych jest 5 najwyżej punk-
towanych dla danego zawodnika. 
Są to jedyne tego typu rozgrywki 
na Sądecczyźnie i jednocześnie jed-
ne z dwóch rozgrywanych w Ma-
łopolsce. Grając w GP NS spełnia-
my naturalną potrzebę rywalizacji 
sportowej. Rywalizując w zorgani-
zowanych rozgrywkach możemy 
pokonywać własne słabości (tak-
tyka, psychika, fizjologia, techni-
ka) ponieważ widzimy co może-
my poprawić, czego nam brakuje 

do osiągnięcia pełnej formy. Tego 
nie da się dostrzec grając sparrin-
gi klubowe czy też odbijając piłkę 
z kolegą na korcie. 

Każdy z uczestników GP NS ry-
walizuje w grupie osób grających 
na zbliżonym poziomie zaawan-
sowania. Grając np. w kategorii 
„C” nie jest klasyfikowany w niż-
szej lidze, lecz zdobywa punkty 
do wspólnego rankingu, w któ-
rym klasyfikowani są wszyscy 
zawodnicy.

Jakie są kategorie GP NS i dla 
kogo przeznaczone?

Kategoria A przeznaczona jest 
dla czynnych zawodników (oso-
by grające wyczynowo) byłych za-
wodników (bez względu na okres 
karencji), trenerów i najlepszych 
amatorów. 

Kategoria B przeznaczona jest 
dla amatorów grających na pozio-
mie średnio zaawansowanym i za-
awansowanym, a także dla junio-
rów i młodzików. 

Kategoria C przeznaczona jest dla 
graczy rekreacyjnych. Są to oso-
by, które grają nieregularnie, mło-
dzież ze szkółek tenisowych grająca 
na poziomie amatorskim, a tak-
że osoby starsze (tzw. weterani), 

którzy ze względu na różnice wie-
kowe nie chcą rywalizować w ka-
tegoriach wyższych.

Kto wprowadza i zatwierdza 
zmiany w regulaminie?

Komisja Regulaminowa to or-
gan nadzorujący przebieg rozgry-
wek zgodnie z regulaminem. Od-
powiada także za przestrzeganie 
zapisów regulaminu gwarantując 
ich niezmienność. Komisje Regu-
laminową powołuje Organizator 
GP NS. W skład komisji wchodzą 
dyrektorzy poszczególnych tur-
niejów, przedstawiciel zawodni-
ków oraz przewodniczący komisji, 
który mianowany jest przez orga-
nizatora GP NS.

Aktualny skład komisji:
Przewodniczący – Jerzy Jurczak, 

członkowie; Janusz Stanek, Bogu-
sław Czerwiński, Edward Olek-
sy zawodnik zajmujący I miejsce 
w rankingu.

Kalendarium GP NS
Otwarcie sezonu o Puchar Firmy 

Stanek. Finał damsko męski. Młody 
zawodnik Konrad Konopacki wy-
grywa z równie młodą i na doda-
tek piękną Klaudią Borek. 

Turniej BZ WBK. Piknikowa at-
mosfera, a na korcie zacięta walka. 
Najlepszym zawodnikiem turnieju 
zostaje Krzysztof Oleksy.

O Puchar Ryterskiego Raju. Ob-
fite opady deszczu utrudniają gry. 
Niespodziewanie najlepszym za-
wodnikiem turnieju zostaje Kon-
rad Konopacki.

Grand Prix w Muszynie. Młodzi 
zawodnicy górą, najlepszym zosta-
je Piotr Bukowiec.

Turniej klasyfikacyjny GP NS. Bez 
fajerwerków. Najlepszym zawod-
nikiem turnieju zostaje Oskar Mi-
chałek. Pierwszą czwórkę stanowią 
Krzysztof Oleksy, Krzysztof Ber-
kowicz, Mariusz Gosik. Ten ostat-
ni trenował kiedyś dwóch pierw-
szych. Trzeci przybiegł po maratonie 
na kort i mimo zmęczenia wywalczył 
wysokie miejsce w turnieju.

Puchar Ziemi Sądeckiej. Krzysz-
tof Berkowicz pokonuje najlepsze-
go tenisistę w Polsce.

Mistrzostwa Nowego Sącza o Pu-
char Prezydenta Miasta. Ponownie 
zwycięża Oskar Michałek. Drugi 
raz zdobywa ten tytuł. Kiedyś kil-
kukrotnie to trofeum wywalczył 
bardzo dobry już wtedy Marcin 
Gawron, obecnie obok Jerzego Ja-
nowicza jeden z najlepszych pol-
skich tenisistów. 

Kolejny turniej klasyfikacyjny 
GP NS był wyjątkowy, bo kończący 
sezon 2013. Zawodnicy są już zmę-
czeni turniejami. Większość z nich 
to amatorzy. Najlepszym zawod-
nikiem turnieju zostaje Bogusław 
Kmak. Premia punktowa nie po-
zwala mu jednak znaleźć się wśród 
trójki najlepszych tenisistów na Są-
decczyźnie. (GEM)

Trzeba znaleźć choć trochę czasu na sport
DLACZEGO GRAJĄ 
W TENISA?

Janusz Stanek Krzysztof Bekowicz Krzysztof Oleksy

Janusz Stanek, właściciel 
fermy drobiu:

– Dla mnie to jest coś pięk-
nego. Spotykamy się na turnie-
jach z przyjaciółmi, rywalizuje-
my i tenis nas jednoczy. Oprócz 
tego, że zdobywamy punkty, 
to ta walka wnosi coś do na-
szego życia. Taka waleczność 
i twardość przydaje się w ży-
ciu. Zachęcam każdego, żeby 
spróbował. Znam panią, któ-
ra ma ponad 70 lat i wciąż tre-
nuje, doskonali swoją techni-
kę, bo w tenisie zawsze trzeba 
się doskonalić.

Oskar Michałek, maturzysta:
– Tenis jest moją pasją 

od dzieciństwa. Od 8. roku ży-
cia trenuję z różnymi trenera-
mi i zwiedziłem cały świat. Każ-
dego dnia, kiedy wstaję rano 
myślę, co zrobić, żeby się po-
prawić. Mam indywidualny tok 
nauczania w szkole, bo trenuję 
trzy razy dziennie. Wkroczy-
łem już w wiek dorosły, skoń-
czyłem 18 lat i powoli będę się 
wdrażał w zawodowe turnieje. 
W czerwcu wystartuję w Polsce 
w turnieju, w którym punkty li-
czą się do rankingu światowego.

Andrzej Sadowski, dyrektor 
oddziału Banku BZWBK

– Moje zainteresowanie 
wzięło się stąd, że zaprowadzi-
łem moją najstarszą córkę Anitę 
do trenera Andrzeja Chowańca. 
Rozmawialiśmy i zachęcił mnie 
do gry, trenowałem wcześniej 
siatkówkę, a tam jest podob-
ny charakter ruchu. Przez dwa 
lata pod okiem trenera ćwi-
czyłem regularnie, żeby ułożyć 
rękę. Później grałem w turnie-
jach, poznałem wielu fajnych 
ludzi. Pomyślałem, że dobrze 
byłoby zorganizować turniej, 
w maju zeszłego roku przyje-
chało 50 zawodników – profe-
sjonalnych i amatorów. W tym 
roku również zagramy o Puchar 
Dyrektora 2 Oddziału BZWBK.

Katarzyna Celewicz, 
notariusz:

– Zwiększa się liczba kobiet 
trenujących tenisa. W sezonie 
zimowym gra w Nowym Sączu 
liga kobieca. Zachęcam do tre-
ningu, bo nie jest to zwykłe 
przebijanie piłki przez siatkę. 
Tenis zapewnia trening ogól-
norozwojowy. Sama doce-
niłam lata ćwiczeń, gdy roz-
poczęłam pracę zawodową. 
Kiedyś był to sport elitarny, 
a teraz jest popularny. Mamy 
piękne korty, są instruktorzy 
i powszechne zainteresowanie 
rozgrywkami, każdy śledzi grę 
Agnieszki Radwańskiej, ale nie 
tylko, bo wzrasta zaintereso-
wanie całą dyscypliną.

 (JUR)
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OSOBOWOŚCI .  Na swoim koncie ma 
Puchar Świata w Szeged w kick light 
w kategorii wagowej 63 kg, brąz wywal-
czony na Mistrzostwach Europy w full 
contact. Ale 15–letni Konrad Garncar-
czyk, choć nominowany do plebiscy-
tu Sportowiec Sądecczyzny 2013, za-
służył na publikację nie tylko ze względu 
na sportowe osiągnięcia. – Nie chcę 
z niego robić ideału, ale tacy uczniowie 
zdarzają się dziś bardzo rzadko – mówi 
Alicja Gałęziowska, wychowawczyni 
Konrada i nauczycielka języka polskiego 
w Gimnazjum nr 2 w Nowym Sączu. 

To ona zgłosiła Konrada do plebiscy-
tu, organizowanego przez Stowarzy-
szenie Dla Miasta. 

– W jakiś sposób chcę go wyróż-
nić. A DTS znany jest z tego, że pisze 
o osobach, które wyróżniają się nie 
tylko na polu skandalu – Alicja Ga-
łęziowska przekonuje nas, że warto 
zaprezentować kandydata. – Pewnie 
to, co prezentuje sobą Konrad, po-
winno być normą, ale zarówno na-
uczyciele, jak i uczniowie potwier-
dzą, że takich 15–latków to ze świecą 
szukać – dodaje.

***
Nie od zawsze był miłym i szar-

manckim chłopcem. W podstawówce 
należał do tych uczniów, którzy raczej 
ciągną koleżanki za warkocze. 

– Chodziliśmy wówczas do równo-
ległych klas. Przyjaciółki żaliły mi się, 
że Konrad jest okropny zarówno dla 
nich, jak i nauczycieli. W ogóle się też 
nie uczył – wspomina Małgorzata Ma-
zur, koleżanka z klasy Konrada. – Dziś 
mam wrażenie, że to zupełnie innych 
chłopak – dziewczyny za nim przepa-
dają. Po jego podejściu do matki, wi-
dać, jakim szacunkiem darzy kobiety. 
Niedawno czytał na lekcji o niej pięk-
ny wiersz, który sam napisał. 

– Kiedy wie, że nie będzie go 
w szkole, bo wyjeżdża na zawody, 
a akurat w tych dniach nauczyciel 
zapowiedział sprawdzian, zalicza go 
nie po przyjeździe, a przed wyjazdem 
– dodaje Patrycja Kosal. – Nie wiem, 
kiedy on znajduje na to wszystko 
czas. Po cichu mu zazdroszczę, że jest 
taki zorganizowany, i podziwiam. 
Ma średnią zawsze powyżej 5,0.

Konrad trenuje sześć razy w tygo-
dniu. Cztery razy w klubie pod okiem 
Krzysztofa Bulandy – należy do KS 
Evan w Nowym Sączu – i dwa razy 
w swojej piwnicy, którą sam zaadap-
tował na salę do ćwiczeń. Poza osią-
gnięciami sportowymi ma także kilka 
naukowych. Jest między innymi fina-
listą Konkursu Małopolskiego Kurato-
ra Oświaty z Fizyki. To właśnie z fizy-
ką, a nie kulturą fizyczną, wiąże swoją 
przyszłość. 

– Myślę o inżynierii. Lubię się 
uczyć i staram się wywiązywać 
ze swoich szkolnych obowiązków 
dobrze, bo dzięki temu mogę też re-
alizować swoje pasje – kwituje krót-
ko Konrad. 

– To mój przyjaciel. Łączy nas 
sport i zamiłowanie do książek fan-
tasy. Cenię w nim najbardziej to, 
że choć ma wiele osiągnięć na swo-
im koncie, nigdy się z tym nie ob-
nosi i nikogo nie traktuje z góry. 
Choć mógłby – przekonuje Kacper 
Mikulski. 

Dodaje, że na Konrada zawsze 
może liczyć i w każdej sytuacji wy-
kazuje ponadprzeciętną dojrzałość. 

– Ostatnio poważnie pokłóci-
łem się z przyjaciółką. Konrad do-
radził mi, żebym tak sprawy nie zo-
stawiał, a zwyczajnie porozmawiał 
z nią i wyjaśnił sporną kwestię. Pew-
nie, gdyby poradził mi to ktoś doro-
sły, średnio bym posłuchał. Nawet 
jeśli okazało się to bardzo skuteczne 
– stwierdza 15–latek. 

***
– Muszę przyznać, że wszyscy moi 

uczniowie zasługują na uwagę, ale 
pewnie nie obrażą się, jeśli powiem, 
że Konrad jest jednak wyjątkowy 
– uważa Alicja Gałęziowska. 

Zgłaszając go do plebiscytu, chce 
mu pomóc, choćby w zdobyciu spon-
sorów. Jego trener Krzysztof Bu-
landa w rozmowie z nami również 
zaważa, że mając takich zawodni-
ków jak Konrad, łatwiej przekonać 
przedsiębiorcę, iż warto inwestować 
w klub. Bo w sporcie najwięcej zale-
ży od wysiłku włożonego w trenin-
gi, ale też pewna część – od szczęścia 
i… pieniędzy. 

– Konrad ma świadomość, jakie 
możliwości daje mu sport. Jest bar-
dzo zdyscyplinowany i dzięki temu 
łatwo się z nim współpracuje – chwa-
li go trener. 

Na pytanie, dlaczego sam nie zgło-
sił 15–latka do plebiscytu, odpowiada: 
– Dziś prawie każda gazeta czy or-
ganizacja ma swój plebiscyt. A ja nie 
chcę, by moim zawodnikom uderzy-
ła woda sodowa do głowy.  (PEK)
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REKLAMA

ROZMOWA/PASJA. 
Jeździ na motorze od 15 lat. 
Zdobył tytuł II wicemistrza 
Polski Super Enduro. Teraz 
ma szansę na więcej. 
PAWEŁ KAIM ze Słopnic 
został powołany do kadry 
narodowej. 

– Ta nominacja to duży sukces dla Cie-
bie, ale i regionu. Kiedy otrzymałeś 
informację?

– Powołanie dostałem 8 stycznia. 
Wtedy dowiedziałem się, że Polski 
Związek Motorowy chce, abym re-
prezentował nasz kraj w wyjazdach 
międzynarodowych.
– Duże zaskoczenie? 

– Nie spodziewałem się tego. 
Nawet nie brałem pod uwagę, 
że w tym roku czeka mnie kadra. 
Planowałem jedynie starty na mi-
strzostwach Polski Super Enduro, 
do których cały czas się przygoto-
wuję. To była niespodzianka. 
– Czym właściwie jest Enduro?

– Jeżdżę na motocyklu crosso-
wym, przystosowanym do jazdy 
w terenie. Nie jest to asfalt i prosta 
droga. To tor naszpikowany prze-
szkodami: balami drzew, oponami, 
głazami. Jest to jazda na czas, więc 
kto pierwszy na mecie, ten wy-
grywa. Żeby dobrze jeździć, trze-
ba mieć spore umiejętności tech-
nicznych – trzeba po prostu umieć 
opanować motocykl. Ważna jest 
też siła. Dobra kondycja gwaran-
tuje sześćdziesiąt procent sukcesu.
 – Od jak dawna jeździsz?

– 15 lat.
– Kawał czasu. Skąd takie zamiłowanie 
do motoru?

– Zawsze chciałem jeździć na mo-
tocyklu. Od małego zbierałem wy-
cinki z gazet z różnych zawodów. 
W końcu rodzice kupili mi pierwszy 
motocykl – i tak się zaczęło. Na po-
czątku była to bardziej jazda ama-
torska z kolegami, później założyli-
śmy klub Freestylowo–Motocykowy 
Flow. Zaczęły się zawody, znalazłem 
sponsora, w końcu przyszły wyjazdy 
na krajowe zawody. Tak się to toczy. 
– Jazda na motorze do bezpiecznych 
nie należy. Czujesz strach, gdy na nie-
go wsiadasz?

 – [Śmiech] Strachu nie czuję. Za 
to, gdy wsiadam na motor podnosi 
się adrenalina. Niemniej niepewność 
towarzyszy zawsze. Nigdy nie moż-
na wykluczyć wypadku. Stopień 

ryzyka na pewno jest wysoki, ale tak 
to już jest w sportach zawodowych. 
 – Zdarzyły się już wypadki? Kontuzje?

– Były, były... Każdy sportowiec 
musi je zaliczyć.
– Wracając do powołania do kadry. 
Wiesz już, co Cię czeka na zawodach?

– Szczegółów jeszcze nie znam, 
bo cały czas trwa zbieranie zawod-
ników do kadry narodowej. Jestem 
dopiero przed rozmowami. Nawet 
nie wiem, ilu zawodników będzie 
reprezentować Polskę.
 – Ale nie ulega wątpliwości, że je-
steś jednym z najlepszych zawodni-
ków w kraju...

– Bardzo mi miło z tego powodu. 
Fajnie, że jestem wśród nich.

– Dalej planujesz starty w Super 
Enduro?

– Tak, w tym roku wystartuję tyl-
ko w Super Enduro. W tym sezonie 
jest sześć eliminacji polskich. Pierw-
sze zawody będą w maju w Ryma-
nowie, później w Łodzi, w Oborni-
kach, Gdyni, Lidzbarku Warmińskim 
i na koniec w Tymbarku – 24 sierpnia.
– Wiążesz swoją przyszłość z mo-
torem, czy traktujesz ten sport jako 
przygodę młodości? 

– Hmmm... Jeżdżę już na nim 15 
lat, ciężko by było nagle to wszystko 
odrzucić i robić co innego. Na pew-
no nie planuje rychłego zerwania 
z motocyklem.

Rozmawiała MARTA TYKA

Ale jazda! Takich nastolatków 
ze świecą szukać
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