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Bezpieczeństwo rodziny spoczywa 
na Twoich barkach?
Zapewnij ochronę bliskim przed 
wypadkami losowymi z ubezpieczeniem 
„Grupa otwarta Alwis&Secura”
Już za 25 zł miesięcznie!
• szeroki zekres świadczeń - 9 wariantów do wyboru
• wysokie sumy ubezpieczeń
• dostępne także dla osób bez stałego zatrudnienia
• i osób po 65 roku życia

tel. 18 262 00 60

Oferta dostępna tylko u agentów Alwis&Secura 
Zadzwoń i zapytaj o szczegóły

www.alwis.pl

Gródek nad Dunajcem
Jakub Tobiasz
698-641-381

Szczawnica
Czesława Zachwieja
691-739-603

Ropa
Jan Krzeszowski
508-154-429

Nowy Sącz - Libartowa
Małgorzata Bomba
502-627-126

Grybów
Bogdan Święs
601-150-203

Stróże
Dariusz Krok
509-384-404

Nowy Sącz - Gwardyjska
Lippa Wojciech
606-669-834

Nowy Sącz - Węgierska
Alfa
(18) 442-31-57
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domagała się licencji na kabanosy
– rozmowa z Kazimierzem Pazganem, 
prezesem Konspol Holding  L str. 3

HISTORIA. Pierwsze jabłko 
zerwano w raju, drugie 

niedaleko nas L str. 8

RAPORT.  Rządowi urzędnicy, którzy tworzą przepisy w oderwaniu 
od rzeczywistości, czy samorządy, które zbyt pochopnie pozwalają 
na budowę domów w pobliżu rzek – kto odpowiada za dramat 
powodzian? L POWÓDŹ – BILANS I WNIOSKI  str. 4-7 

Wybory do Europarlamentu 
– przywilej, nie obowiązek 

Gazeta 
pociągu dodo

FO
T.

 K
U

BA
 T

O
PO

RK
IE

W
IC

Z 
LI

M
AN

O
W

A.
IN

Dziś Dziś 
w numerze w numerze 

specjalny specjalny 
dodatekdodatek

– str. 11-14– str. 11-14

LUDZKIE 
HISTORIE
Znachor 
wahadełkiem 
wykrywał 
choroby
 L str. 10

POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI  L str. 17-20

FO
T.

 P
SP

 W
 N

O
W

YM
 S

ĄC
ZU



DOBRY TYGODNIK SĄDECKI   22 maja 20142 Z DRUGIEJ STRONY

DZIEŃ

NOC

23

16

24

16

24

14

23

14

24

14

24

15

22

13

CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODANOWY SĄCZ

Żródło: pogodynka.pl, IMiGW

TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

REKLAMA

Alarmy na fali 
W Nowym Sączu działa automatycz-
na stacja pogodowa wysyłająca gło-
sowe komunikaty między innymi 
przez CB radio. Zawierają dane o za-
grożeniach meteorologicznych oraz 
informacje o przekroczeniach stanów 
alarmowych i ostrzegawczych rzek 
w naszym regionie i są przeznaczo-
ne dla ogółu ludności.

– Pomimo tego, iż informacje po-
godowe są dostępne w internecie 
i można je pobierać na smartfony, 
to jednak komunikaty podawane 
przez radio są dobrą alternatywą, 
na przykład dla kierowców. Do-
datkowo z tych informacji mogą ko-
rzystać służby ratownicze w terenie 

podczas planowania i prowadze-
nia akcji ratunkowych oraz osoby 
mieszkające w miejscach, w któ-
rych występują trudności w do-
stępie do internetu – mówi Paweł 
Ostolski, krótkofalowiec, który zaj-
muje się utrzymaniem i konserwa-
cją stacji. Dodaje, że stacja posia-
da awaryjne zasilanie i jest czynna 
24 godziny na dobę, więc podczas 
awarii sieci energetycznej kontynu-
uje pracę. Swoim zasięgiem pokry-
wa obszar o promieniu około 20km 
w paśmie CB (kanał 9 AM) i 40km 
w paśmie krótkofalarskim (często-
tliwość 144.950MHz), której można 
słuchać za pomocą dowolnego ska-
nera, pokrywającego ten zakres.

(G)

Jazda i rehabilitacja 
Pięcioro niepełnosprawnych dzieci 
z Nowego Sącza i okolic będzie mo-
gło jednocześnie uprawiać sport i re-
habilitować się. Fundacja Eco Te-
xtil, która współpracuje z Urzędem 
Miasta w Nowym Sączu kupiła dla 
nich specjalne, trójkołowe rowery. 
– Długo marzyłam o takim rowe-
rze. Miałam sześć lat, gdy zachoro-
wałam – mówi 14–letnia Mariola. 
– Dla dziecka z zaburzeniami rów-
nowagi jest to prezent nie z tej ziemi. 

Koszt zakupu takiego sprzętu prze-
kracza możliwości finansowe wie-
lu rodziców. Chciałbym podzięko-
wać wszystkim, dzięki którym syn 
ma ten rower – dodaje ojciec Miło-
sza. Rower rehabilitacyjny kosztuje 
ok. 1,6 tys. zł.  (PAS)

„Kiedy kręcono film 
„Warszawa 1935”, 
trójwymiarową re-
konstrukcję wyglądu 
przedwojennej stolicy 
potrzebne było wspar-
cie Centrum Informa-
tycznego „Świerk” 
będące częścią Naro-
dowego Centrum Ba-
dań Jądrowych. W ca-
łym kraju trudno było 
znaleźć serwery, które dyspono-
wałyby wystarczającą mocą obli-
czeniową zdolną do obróbki cy-
frowego obrazu 3D. Już niedługo 

przy kręceniu podobnych produk-
cji filmowcy nie będą musieli pro-
sić naukowców o pomoc. Zwrócą 
się do Miasteczka Multimedialnego 

Brainville – napisa-
ła wyborcza.biz tuż 
po otwarciu Parku 
Te c h n ol o g i c z n e g o . 
Na razie jego ser-
ce – czyli właśnie ser-
werownia – jeszcze 
nie bije. Miejmy na-
dzieję, że gdy zacznie, 
to z równie widowi-
skowym efektem, jak 
pokaz multimedialny 

i fajerwerki podczas uroczystego 
otwarcia Brainville 16 maja. 

Zobacz Brainville od środka 
na dts24.pl 

Juwenalia dłuższe o tydzień
Koncerty zaplanowane 17 i 18 

maja w ramach Juwenaliów, 
z uwagi na warunki pogodowe 
nie odbyły się. Organizatorzy zo-
stali zmuszeni przesunąć ich ter-
min na 24 i 25 maja. – To oznacza, 
że bawimy się na Juwenaliach o ty-
dzień dłużej – cieszą się studenci.

Galicyjskie biesiadowanie 
Smakołyki prosto z ognia, 

koncert muzyki biesiadnej, do-
bra zabawa i wspólne śpiewy 
do dźwięków góralskiej kape-
li, nauka tańców integracyjnych 
oraz konkurs z nagrodami na naj-
śmieszniejszy dowcip – to główne 

atrakcje przygotowane na 24 maja 
z okazji otwarcia sezonu letnie-
go w C.K. Gospodzie Galicyjskiej 
w Miasteczku Galicyjskim w No-
wym Sączu. Wielkie biesiadowa-
nie rozpocznie się o godz. 14. 

25 lat wolności 
25 maja, o godz. 12 w kościele 

o. jezuitów Parafii Ducha Świętego 

w Nowym Sączu, odbędzie się 
msza święta w intencji żyjących 
i zmarłych, przygotowujących 
i uczestników wyborów z ramie-
nia Komitetu Obywatelskiego „So-
lidarność”, w 25. rocznicę wybo-
rów 4 czerwca 1989 r. – Po mszy 
zapraszam do bursy jezuickiej przy 
ulicy Ducha Świętego na spotka-
nie i symboliczną lampkę szam-
pana – mówi Krzysztof Pawłow-
ski, senator I kadencji Senatu RP. 

Informacje o najbliższych impre-
zach i wydarzeniach w regionie, 
zamieszczamy na www.dts24.pl 
w zakładce NA AFISZU. Z nami, nic 
ważnego Cię nie ominie. 

A TO CIEKAWE

W LICZBACH

ZATRZYMANE W KADRZE 

Miasteczko Multimedialne zastąpi naukowców
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– Jak Pan zareagował na informację 
o przyznaniu Panu tytułu Honorowe-
go Obywatela Nowego Sącza?

– Prędzej spodziewałbym 
się piątego zawału, niż tego 
wyróżnienia. Notabene 
dowiedziałem się o nim 
z mediów. Próbowałem 
później interweniować 
w tej sprawie, przeko-
nywać radnych, by się 
z tego pomysłu wycofali, 
ale bezskutecznie.
– Nie chce Pan tego tytułu?

– To nie o to chodzi. Ja 
po prostu uważam, że ni-
czym szczególnym się nie 
wyróżniam spośród sądeczan. 
Jestem zdania, że każdy, kto 
tu mieszka jest honorowym obywa-
telem Nowego Sącza. Dla mnie wia-
domość o tym wyróżnieniu, była 
raczej okazją do spojrzenia za sie-
bie, na to, co robiłem przez ostatnie 
42 lata jako przedsiębiorca.
– I co Panu wychodzi z tego bilansu?

– Gdybym miał odpowiedzieć 
jednym zdaniem, to brzmiało-
by ono: niczego nie żałuję! Ale nie 
umiem w prosty sposób odpowie-
dzieć na to pytanie. Z jednej strony 
uhonorowano mnie najwyższym 
wyróżnieniem w Nowym Sączu 
za moje zasługi dla rozwoju mia-
sta i to jest bardzo miłe, a nawet 
wzruszające. Z drugiej strony sły-
szę czasami takie opinie, że skoro 
zaczynałem w poprzednim syste-
mie, to musiałem być pieszczochem 
tamtych władz. Nie umiem się dziś 
już nawet zdenerwować takimi 
ocenami i nie bardzo wiem – śmiać 
się z nich czy płakać? No, ale tak 
wygląda życie – jeśli jedni cię na-
gradzają, to drudzy atakują.
– Są Panu obojętne takie oceny?

– Żadne oceny nie są mi obojęt-
ne, bo z każdych płynie jakaś nauka, 
ale z niektórymi nie potrafię nawet 

dyskutować. Jeśli tak dobrze było 
mi w poprzednim systemie, to dla-
czego moją drogę do wolnego ryn-
ku i sukcesu Konspolu opłaciłem 
czterema zawałami serca? Dlaczego 
przyszłość firmy wiele razy wisiała 
na włosku, np. z powodu „domia-
rów”, jakie chciała mi zafundo-
wać poprzednia władza? Dlaczego 
na biurku ówczesnego wojewody 
nowosądeckiego leżała decyzja o li-
kwidacji Konspolu?
– A może sam Pan prowokował skoja-
rzenia z poprzednim systemem, ota-
czając się ludźmi z PZPR?

– Nigdy nie oceniałem ludzi we-
dług przynależności partyjnej. Ani 
przed laty, ani dzisiaj. Powiem 
to wyraźnie i dobitnie: mam wie-
lu przyjaciół, którzy kiedyś należe-
li do PZPR, a nawet pełnili wysokie 
w niej funkcje. Moimi przyjaciół-
mi byli i są nadal Józef Oleksy czy 
były wojewoda Antoni Rączka. Nie 
ukrywałem tego nigdy.
– Najczęściej jest Panu wypomina-
ny Antoni Rączka i fakt, że ostatni 

wojewoda z nadania PZPR znalazł bez-
pieczne schronienie w Konspolu.

– Mam nadzieję, że zna-
lazł. W 1989 r. wszedł w ży-

cie przepis, że była nomen-
klatura partyjna nie ma 
prawa znaleźć zatrud-
nienia. Przypadek Anto-
niego Rączki był jeszcze 
trudniejszy, bo również 
jego żona nauczyciel-
ka straciła pracę i obo-
je pozostali bez środ-

ków do życia. Wówczas 
zadzwonił do mnie mój 

przyjaciel Julek Kietliń-
ski – były pierwszy sekre-

tarz Komitetu Miejskiego PZPR 
w Krynicy, wyrzucony z partii za 

kontakty z Konspolem – i zapy-
tał czy pomogę człowiekowi, któ-
ry nie ma z czego żyć. Moja odpo-
wiedź była krótka: niech przyjdzie 
jutro. Antoni Rączka przez tych 25 
lat pracy w Konspolu wielokrot-
nie udowodnił, że jako fachowiec 
zasłużył na moje zaufanie. To był 
człowiek instytucja. Prywatnie do-
dam, że kiedyś ja pomogłem jemu, 
ale to on pomaga każdemu, kto się 
do niego zwróci.

Pamiętajmy, że przed 1989 r. 
całe życie publiczne i – nazwij-
my je górnolotnie – biznesowe, 
znajdowało się pod kontrolą PZPR 
i Służby Bezpieczeństwa. Nie dzia-
łaliśmy w próżni, byliśmy uwa-
żani za zagrożenie dla socjalizmu, 
bo produkując wyroby z kurczaka 
dokonywaliśmy sztuki, która się 
państwowym zakładom nie uda-
wała. Państwo reglamentowało to-
war na kartki żywnościowe, a nasz 
był dostępny bez kartek. To musia-
ło ich boleć, więc do wszechmoc-
nego pierwszego sekretarza KW 
PZPR Józefa Brożka zwrócono się, 
by zlikwidował Konspol. Musieli-
śmy im bardzo przeszkadzać, ale 

właśnie wojewoda Rączka popro-
szony przez Radę Państwa o opi-
nię, napisał, że Konspol działa zgod-
nie z prawem.
– Czyli parasol ochronny ówczesnej 
nomenklatury?

– Powiedziałbym raczej: nor-
malne reakcje przyzwoitych ludzi. 
Nie przetrwałbym najtrudniejszych 
czasów, gdyby nie przyzwoici lu-
dzie z PZPR. Nie wszyscy byli źli 
w tamtym systemie. To był cud, 
że wówczas przetrwałem! Szkoda, 
że nie zachowałem gazet z tamte-
go okresu, bo nikt by nie uwierzył, 
co wówczas pisała o mnie „Try-
buna” czy „Prawo i Życie”. To był 
czas nieustannych nalotów na Kon-
spol, donosów i kontroli, a ja byłem 
głównym problemem ideologicz-
nym PZPR, bo pierwszy sekretarz 
partii zadeklarował publicznie, 
że nowosądeckie będzie pierwszym 
w pełni socjalistycznym wojewódz-
twem w Polsce. Założenie ambitne, 
tylko Konspol stawał temu na dro-
dze. To był zresztą czas, kiedy zna-
jomi na mój widok przechodzili 
na drugą stronę ulicy, bo już sama 
znajomość z Pazganem nie była do-
brze widziana.
– Ludzie PZPR chcieli Pana zniszczyć 
czy Pana ochraniali?

– W partii byli bardzo różni lu-
dzie, dlatego – powtórzę – nie oce-
niam nikogo według przynależno-
ści partyjnej. To był zresztą czas 
przedziwnych paradoksów. PZPR 
chciała nas zlikwidować, ale kie-
dy pojechałem na targi żywności 
do Moskwy z naszym kabanosem 
i skosztowali go towarzysze ra-
dzieccy, to natychmiast chcieli wy-
budować u siebie sto fabryk na na-
szej licencji. Ich nie interesowało, 
że jesteśmy prywatną firmą, tylko 
chcieli mieć takie kabanosy w ca-
łym Związku Radzieckim. Komplet-
ne szaleństwo!

– Tacy ludzie jak Pan byli dla władzy 
szczególnie cenni również ze względu 
na posiadaną wiedzę.

– Dlatego bardzo uważnie mi się 
przyglądano, już od czasu działal-
ności w związku hodowców dro-
biu. Byłem pod oficjalną i stałą ob-
serwacją SB, czego zresztą nikt nie 
zamierzał ukrywać. Ciągle przy-
chodził ktoś z SB, przedstawiał 
się i interesował tym, co robimy 
jako hodowcy. Nigdy jednak nie 
dostałem propozycji współpracy, 
ani tajnej, ani jawnej. Jak mogli 
mi to zaproponować, skoro uwa-
żali, że rozwalam socjalizm. Mia-
łem przecież w ręku strategiczną 
broń tamtych czasów, czyli mię-
so. Jestem przekonany, że każdą 
naszą rozmowę wykorzystywa-
li do swoich celów, bo w czasach 
amerykańskiego embarga na pa-
sze dla drobiu, wiedza o sytuacji 
na tym rynku była pewnie równie 
cenna, jak informacje o rakietach 
dalekiego zasięgu.
– Ale niedługo potem został Pan mo-
delowym przykładem polskiego 
przedsiębiorcy.

– Bez przesady, ale po 1988 r. sy-
tuacja faktycznie się diametralnie 
zmieniła. Media, które mnie wcze-
śniej niszczyły, teraz mnie rato-
wały. W szczególności telewizja, 
dla której byłem miernikiem re-
form gospodarczych, które zaczęto 
wprowadzać. Jak podnoszące gło-
wę media chciały skontrolować, 
jak władza wdraża zapowiadane 
reformy, to sprawdzały co dzieje 
się w Konspolu. To nam pomagało 
działać, bo każdy, kto chciałby nam 
przeszkodzić, naraziłby się na mia-
no przeciwnika reform. Zresztą 
na przykładzie Konspolu można 
byłoby opowiedzieć całą współcze-
sną historię Polski ostatnich trzy-
dziestu lat.
Rozmawiał WOJCIECH MOLENDOWICZ

PZPR chciała nas zlikwidować, a Moskwa 
domagała się licencji na kabanosy
ROZMOWA  z KAZIMIERZEM PAZGANEM, prezesem Konspol Holding
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INTERWENCJA DTS.  W całym po-
wiecie remontują kanalizację, 
a w Chełmcu ścieki wylewają się kil-
ku rodzinom do ogródków, piwnic 
i – co gorsza – studni.

Tak jest przy ul. Batalionów Chłop-
skich oraz Magazynowej. 

– Wszystko się zaczęło, kiedy 
do naszej kanalizacji podłączy-
li Biczyce. Włączyli je do odno-
gi zrobionej na pięć domów. Całe 
Biczyce! – mówi Jan Krzak, który 
od kilku dni wdycha fetor. Ścieki 
wylały w czwartek (15 maja), kiedy 
zaczął mocniej padać deszcz. – Ale 
i w zeszłym roku wylało, przy dużo 
mniejszych opadach. Coraz czę-
ściej to się zdarza – dodaje.

Jego sąsiad Jan Konar również 
ma problem. On właściwie miesz-
ka tam, gdzie połączono obie ka-
nalizacje. Studzienka wyrzuca mu 
fekalia zaraz przy domu, zalewając 
podwórko. Niedaleko jest studnia.

 – Jak pić taką wodę? Przecież 
to wszystko, co wypłynie, wsiąka 
do ziemi, przedostając się do stud-
ni. Sprawą powinien zająć się sa-
nepid – mówi. – Żyjemy otoczeni 
fekaliami. Wójt chwalił się wyko-
naniem kanalizacji – tylko czyim 
kosztem mieszkańcy Biczyc mogą 
się nią cieszyć? – pyta.

Krzak, jak opowiada, był 
w sanepidzie. 

– Bo przecież tam są uję-
cia wody. Ale sanepid nie bada, 
bo wojewoda zwolnił pracowni-
ków. Odesłali mnie do wodocią-
gów, oni zbadają, ale chcą zlecenie 
gminy. A tu pracownicy powie-
dzieli, że nie dadzą, bo im nie 
udowodnię, że mnie zanieczyści-
li – dziwi się mieszkaniec Chełm-
ca. Poprosił więc policję o sporzą-
dzenie protokołu. 

– I jeszcze trzeba to oczyścić 
potem. Dlaczego mamy ciągle za 
to płacić? – pyta.

W zeszłym roku mieszkańcy na-
pisali do wójta i przewodniczącego 

Rady Gminy Chełmiec. Odpowie-
dział Zakład Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu: 
„[…] w chwili obecnej trwają prace 
nad projektem budowlanym doty-
czącym przebudowy istniejącej sie-
ci. Po uzyskaniu pozwolenia na bu-
dowę Gmina Chełmiec rozpocznie 
realizację inwestycji”. 

– Do dzisiaj nic nie zrobione, 
tylko geodeta przyszedł pomierzyć 
– mówi Krzak.

Bernard Stawiarski, wójt Chełm-
ca, zapewnia, że problem zostanie 
rozwiązany. 

– Ta kanalizacja była wykonana 
w latach 90., a nawet przy dobrej 
kanalizacji przy ulewnych desz-
czach wszędzie są problemy. Te-
raz robimy modernizację, remont 

oczyszczalni i ważnego odcinka 
między przepompownią w Biczy-
cach a Chełmcem. Obejmie też Ba-
talionów Chłopskich. W ramach 
pieniędzy, które dostaliśmy z UE, 
modernizujemy wszystko, co jest 
możliwe. Będzie ten temat zała-
twiony – deklaruje wójt.

Przetarg został ogłoszony, w lip-
cu mają ruszyć prace.

– Są przypadki ekstremalne, jak 
w Dąbrowej, zalanych 22 miesz-
kańców, dom starców. Będziemy 
się teraz starać, żeby poszkodowa-
ni dostali od Enionu odszkodowa-
nia, część gmina pomoże. Poma-
gamy wypompować wodę, dajemy 
suszarki. Mnie na działce też drze-
wa wyrwało i co mam zrobić? Ży-
wiołom się nie da przeciwstawić, 
woda wylewa się nawet studzienka-
mi. A przy takim nawale nie wszyst-
ko naraz da się zrobić – dodaje Ber-
nard  Stawiarski.

(BEKA) 

Tylko w SKLEPACH Z REKOMENDACJĄ FISHER-PRICE®

produkty FISHER-PRICE® 

w specjalnej cenie

ACH Z RE

p
w
p

®

e
SPRAWDŹ

Mały Robinson 
- Galeria Szubryt
Nowy Sącz 
ul. Tarnowska 169,
tel. 18 441 60 06

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

ceramika)
•  CHEMIA samochodowa

MIESZALNIK FARB I TYNKÓW

•  akrylowych, 
•  silikonowych, 

•  mozaikowych.

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

REKLAMA

REKLAMAOGŁOSZENIA DROBNE
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W ogródku mają... fekalia

Wszystko się zaczęło, kiedy do naszej kanalizacji 
podłączyli Biczyce. Włączyli je do odnogi zrobionej 
na pięć domów. Całe Biczyce!

mówi Jan Krzak

POTRZEBUJESZ PIENIĘDZY?! WEJDŹ: www.daiglob.pl; Zakładka daiglob a–count.

SZYBKA POŻYCZKA do 1500zł od ręki. Zadzwoń 18 334 80 37.

KUPIĘ STARY MOTOCYKL, stan obojętny. Tel. 507 187 349

ZATRUDNIĘ kelnera/kę i pomoc kuchenną. N. Sącz, 503 080 192.

KOREPETYCJE Z MATEMATYKI I FIZYKI na wszystkich szczeblach edukacji. 
Tel. 504 699 482

LUDZKIE  DRAMATY.  Trudno so-
bie wyobrazić, z jakim stresem i szo-
kiem musieli zmierzyć się pensjonariu-
sze Domu Seniora „Pogodne Dni”, gdy 
ewakuowano ich z czwartku na piątek. 
Teraz jednak, obok ustalenia winnych 
dramatu, najważniejsze jest umoż-
liwienie im jak najszybszego powro-
tu do siebie. 

W środku nocy, w strugach desz-
czu strażacy i policjanci pontonami 
przewozili seniorów kolejno na su-
chy brzeg, a stamtąd na noc do ośrod-
ka PTTK w Nowym Sączu, a po-
tem, rano, już karetkami do DPS 
w Klęczanach. 

– Część z tych osób to ludzie na-
prawdę chorzy, cierpiący na de-
mencję starczą. Bardzo ciężko im 
się w tej sytuacji odnaleźć, są w ob-
cym miejscu. Chcą po prostu wrócić 
do domu. A my nic nie możemy zro-
bić, bo Warta, nasz ubezpieczyciel, 
ma zamiar przysłać do nas likwi-
datora dopiero w piątek, czyli osiem 
dni po zalaniu! – tak, we wtorek, nie 
ukrywając emocji, mówiła o kon-
sekwencjach dramatu Aleksandra 
Hajnosz–Michalik, współzałożycielka 

FO
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placówki. Mimo że woda już ze-
szła, budynek nadal stał pełen bło-
ta, wilgotny. Chociaż „Pogodne Dni” 
to prywatny ośrodek, wójt gminy 
Chełmiec Bernard Stawiarski, z racji 
funkcji, jaką pełni placówka, natych-
miast zadecydował o użyczeniu spe-
cjalnych osuszaczy. Te jednak stoją 
bezczynnie. 

Marcin Jaworski, rzecznik praso-
wy Grupy Warta był w swoich oficjal-
nych tłumaczeniach bardzo enigma-
tyczny: – Ze względu na tajemnicę 
ubezpieczeniową nie możemy od-
nosić się w szczegółach do tego kon-
kretnego przypadku. 

Przybliżył natomiast procedu-
ry, jakimi kieruje się Warta w po-
dobnych sytuacjach: – Po zgłoszeniu 
szkody i telefonicznym uzgodnieniu 

z likwidatorem, poszkodowani 
nie muszą wstrzymywać działań 

polegających na usuwaniu zniszczeń 
do czasu przybycia rzeczoznawcy. 

Wystarczy opisać straty, sfotogra-
fować zniszczenia, a zdemontowa-
ne uszkodzone elementy zgromadzić 
w jednym miejscu. Na tej podstawie 
rzeczoznawca będzie w stanie oce-
nić rozmiary szkody. 

Jaworski twierdzi wręcz, że kon-
sultanci z Biura Obsługi Klienta in-
formują o tym już na etapie zgłosze-
nia szkody. – Jednocześnie chciałbym 
podkreślić, że w związku ze spo-
dziewaną większą liczbą zgłoszeń 
skierowaliśmy w tamten rejon do-
datkowych rzeczoznawców, żeby 
w miarę możliwości skrócić czas 
oczekiwania na oględziny – dodał 
na zakończenie.

Dla nas jednak najważniejsze jest 
to, co rzecznik zrobił, a nie napisał 
po naszej interwencji. Okazało się, 
że likwidator stawił się w Domu Se-
niora o dwa dni wcześniej niż to było 
wcześniej umówione. Telefon o zmia-
nie terminu, prowadzące placówkę 
odebrały jeszcze zanim e–mail z War-
ty trafił na naszą skrzynkę. Jest szan-
sa, że równie sprawnie pójdą proce-
dury rozliczeniowe.

Ciągle natomiast nierozwiązana 
zostaje kwestia odpowiedzialności za 
dramat pensjonariuszy. Monika Szu-
fa, dyrektor placówki, twierdzi z ca-
łym przekonaniem: – Tu zadziałał 
czynnik ludzki a nie natura. RZGW 
z Krakowa nie pozwoliło na spusz-
czenie wody na tamie w Rożno-
wie. Na naszej wysokości Dunajec 
skręca, na odcinku 800 metrów nie 
ma wału. To było jedyne miejsce, 
gdzie w takim wypadku woda mo-
gła się wylać. Nikt nas nie ostrzegł, 
nikt nie uprzedził. Hojnosz–Micha-
lik dodaje: – Chcielibyśmy się do-
wiedzieć, dlaczego sztab kryzysowy 
nie powiadamiał wcześniej zagrożo-
nych mieszkańców o nadchodzącej 
fali. Można by było przeprowadzić 

ewakuację naszych podopiecznych 
w normalnych, suchych warun-
kach, a nie na pontonach, oraz mo-
glibyśmy zabezpieczyć budynek 
przed dostaniem się wody. Wor-
ki z piaskiem zabezpieczające bu-
dynek były ustawiane w momen-
cie, kiedy woda była już w budynku. 
Zastanawiamy się, czy nie wystąpił 
błąd w koordynacji pomiędzy zaporą 
w Czorsztynie i Rożnowie, gdyż z in-
formacji udzielonych przez sąsia-
dów i świadków wiemy, że przelanie 
wałów nastąpiło nagle i trwało sto-
sunkowo krótko i po przejściu gwał-
townej fali Dunajec wrócił do swo-
jego koryta.

Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej do czasu zamknięcia składu 
gazety nie odpowiedział na zarzuty. 
Stanowisko Szufy podzielają urzędni-
cy z gminy Chełmiec, którzy oficjalnie 
będą domagać się od RZGW zabezpie-
czenia zalanego terenu na przyszłość. 

Teraz jednak wszyscy skupiają się 
nad tym, by seniorzy jak najszybciej 
wrócili do siebie.

 – W sytuacji, w jakiej się zna-
leźliśmy, potrzebujemy każdej po-
mocy i to pilnie. Potrzebujemy fir-
my budowlanej świadczącej usługi 
remontowe, potrzebujemy kogoś 
do dezynfekcji i odgrzybiania, po-
trzebujemy środków dezynfekcyj-
nych. Jeśli ktoś może udostępnić 
taniej różne materiały budowla-
ne, będziemy bardzo wdzięczni. 
Potrzebujemy ludzi do sprzątania, 
gdyż zależy nam na czasie, bo nasi 
podopieczni bardzo tęsknią za Do-
mem i swoimi pokojami. Jesteśmy 
otwarci na każdą propozycję pomo-
cy – apeluje pani Aleksandra. Z pra-
cownikami „Pogodnych Dni” można 
się kontaktować e–mailowo: pogod-
nedni@op.pl 

(TISS)

REKLAMA

Fundacja „Pomyśl o Przyszłości”
zaprasza dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów przedszkoli i szkół podstawowych 

działających na terenie Gminy Chełmiec, Grybów i Kamionka Wielka 
do udziału w projekcie pt.

PIENIĄŻEK
A Ma alucha ak d iem

Projekt przewiduje cykl pięciu, bezpłatnych, warsztatów  
dla dzieci w wieku od 5-12 lat, które w jasny i prosty sposób 
pomogą zrozumieć trudne podstawy ekonomii.  

Na spotkaniach dzieci dowiedzą się skąd się biorą pieniądze, 
jak stworzyć firmę,  od czego zależą wynagrodzenia, dlaczego 
warto kupować polskie produkty. 

Szkoły/ przedszkola zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zgłoszenie uczestnictwa  
do dnia 30 maja 2014 roku na adres biuro@pomysloprzyszlosci.org lub pod nr tel. 18 444 0 304. 
Ilość miejsc ograniczona.

Dodatkowo zapewniamy:
• zestaw 6 komiksów o przygodach Przyjaciół z Łąki
• materiały szkoleniowe
• quizy i zabawy 
• ciekawe upominki
• miłą atmosferę 
• świetną zabawę
• a na koniec... 
Konkurs z atrakcyjnymi nagrodami ,, Kupuj u sąsiada”

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. • Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi IV „LEADER”, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”  z zakresu małych projektów Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. • Instytucja odpowiedzialna za treść publikacji: Fundacja „Pomyśl o Przyszłości” • Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

PIENIĄDZ
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BUDŻET 

PAŃSTWA

PODATKI

tnictwa 
4 0 304. 

EKSPORT

POJEDYNEK JEDYNEK Z REGIONU S DECKIEGO 
Odbezpieczamy broń a na liniach frontu 

ustawiamy polityków!

Już w najbliższy czwartek! Na żywo! 
Wielka debata z udziałem kandydatów 

do Parlamentu Europejskiego.

Masz pytanie do kandydatów? 
Zadzwoń 18 521 11 57

lub napisz 

sacz@rdn.pl, redakcja@rtk.pl, redakcja@dts24.pl
W roli sekundantów dziennikarze radia RDN, RTK i DTS 
Specjalna debata na żywo na antenie RDN Nowy Sącz 

i Regionalnej Telewizji Kablowej w czwartek od 12 do 14.

W samo po udnie, na s deckim rynku!
OGŁOSZENIE

Seniorzy chcą powrotu do Pogodnych Dni

- Bardzo nam potrzebna w tej chwili powierzchnia magazynowa do przewiezienia 
wszystkich rzeczy i sprzętu z zalanego parteru budynku. Musimy mieć tam pusto 
aby rozpocząć remont i osuszanie - mówi Monika Szufa, dyrektor „Pogodnych Dni”
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KONTROWERSJE.  – Brak odwa-
gi samorządu terytorialnego w ogra-
niczaniu możliwości zabudowy 
na terenach zalewowych jest igra-
niem z bezpieczeństwem obywateli 
– to słowa Krzysztofa Kwiatkowskie-
go, prezesa Najwyższej Izby Kontro-
li, które padły podczas ostatnich kry-
tycznych dni, gdy Polska południowa 
mobilizowała siły przed nadejściem 
wielkiej wody. Rządowi urzędnicy, 
którzy tworzą przepisy w oderwaniu 
od realiów, czy samorządy, które zbyt 
pochopnie pozwalają na budowę do-
mów w pobliżu rzek – kto odpowiada 
za dramat powodzian? 

W naszym regionie już od lat toczą się 
dyskusje na ten temat. Mimo drama-
tów, które rozgrywały się tu już nie-
raz, ciągle powstają nowe zabudowa-
nia w miejscach, gdzie na pierwszy 
rzut oka urąga to zdrowemu roz-
sądkowi. Najlepiej widać to w gmi-
nach Stary Sącz, Rytro i Piwniczna. 
Jak tutejsze samorządy zapatrują się 
na krytykę szefa NIK?

Bojaźń rządowa
– To totalna bzdura i dowód 

na kompletną nieznajomość re-
aliów. Przecież gminy nie dostają 
planów przestrzennego zagospoda-
rowania w prezencie. Wszystkie za-
pisy w planie konsultowane są z kil-
kudziesięcioma instytucjami w tym 
rządowymi takimi jak RZGW. Kon-
sultacje trwają nawet rok – komen-
tuje zarzuty Kwiatkowskiego Włady-
sław Wnętrzak, wójt gminy Rytro. 
Samorządowiec podkreśla, że plan 
w gminie Rytro został uchwalony 
w 2004 roku. RZGW opierało się 
wtedy na starych szacunkach ry-
zyka zalania. Kilka lat temu prze-
pisy obostrzono z uwzględnieniem 
bardziej rygorystycznych kalkula-
cji. – Teraz rząd chce wprowadzić 
do ustawy o ochronie środowiska 
przepis, według którego będzie obo-
wiązywał zakaz zabudowy w odle-
głości stu metrów od cieków wod-
nych. Na Sądecczyźnie już się toczy 
dyskusja w tej sprawie. Bo gdyby 
te realia przenieść choćby na Żegie-
stów, to okazałoby się, że trzeba by 
było wyburzyć całe uzdrowisko. Nie 

można tworzyć na poziomie War-
szawy sztywnych zapisów odnośnie 
takich rzek jak Dunajec czy Poprad. 
Przecież tuż nad brzegiem Popradu 
mamy miejscami mur oporowy wy-
soki na kilka metrów i tory kolejowe, 
a potem kolejny mur i drogę w odle-
głości zaledwie kilkunastu metrów 
od rzeki. Z drugiej strony patrząc 
na Wisłę na wysokości Warszawy 
czy Krakowa, tam woda wylewa 
się czasem na szerokość 200 a na-
wet 300 metrów. 

Ale to niejedyne zastrzeżenia 
Wnętrzaka. Wójt zarzuca, że to rząd 
boi się działać, bo na przykład 
zamiast likwidować namuli-
ska i sztucznie uformowane wy-
spy w korytach rzek i tym samym 
umożliwić wodzie bardziej swo-
bodny przepływ, ogląda się cią-
gle na opinie ekologów i związ-
ków wędkarskich. – U nas chroni 
się ślimaczki i pajączki, a czło-
wieka na samym końcu – twierdzi 
samorządowiec. 

Zwraca też uwagę na zupełnie inny 
problem. W ciągu ostatnich opa-
dów deszczu to wcale nie Poprad czy 
Dunajec, a górskie i leśne strumie-
nie były prawdziwym zagrożeniem. 
I tu rzeczywiście można mówić o wi-
nie zwykłych obywateli, którzy bru-
kując i asfaltując swoje podwórka, 
obejścia i podjazdy uniemożliwia-
ją ziemi wchłanianie wody opado-
wej. Przy czym problemowi można 
zaradzić, wystarczy uprościć i skró-
cić procedury niezbędne do szybkiej 
budowy nowej infrastruktury wod-
nej w postaci choćby zapór rumoszo-
wych, czyli przeciwrumowiskowych. 
– Wezbrane potoki porywają ogrom-
ne ilości głazów i kamieni. Te niszczą 
przepusty, a po dotarciu do rzek blo-
kują odpływ wód – mówi wójt Rytra. 

Przepisy zza biurka
– Mam u siebie kilka domów 

na lewo od mostu zaraz w pobliżu 
torów, które zawsze przy powodzi 
zalewa. Rzeczywiście, są na terenie 
zalewowym. Mało tego, są w strefie 
kolejowej. Nie wiem, kto tu wydał 
zezwolenie na budowę. Jak przy-
szedłem do urzędu w 1998 roku, 
to te domy już stały. Przecież ich 
teraz nie rozbierzemy. Wszyscy 
u góry głupa rżną i zwalają na sa-
morządy, wójtów, burmistrzów 
– Edward Bogaczyk, burmistrz 

REKLAMA

Ul. Nawojowska 160 Nowy Sącz

Kom. 510 510 119, Tel. 18 546 19 00

www.salon-beautyart.pl

SALON FRYZJERSKI

• Nowość – keratynowe prostowanie włosów 

• Strzyżenie damskie i męskie

• Strzyżenie dziecięce 

• Modelowanie, prostowanie włosów 

• Fryzury okazjonalne, loki

• Koloryzacja farbami L`oreal INOA , Montibello 

• Pasemka, Baleyage 

• Trwała ondulacja

•  Zabiegi regeneracyjne i wzmacniające włosy 

zniszczone i farbowane

SALON KOSMETOLOGICZNY 

• Nowość - Mezoterapia igłowa 

• Fale Radiowe (RF) 

• Mikrodermabrazja  

• Kwasy AHA, BHA 

• Zabiegi pielęgnacyjne 

• Dermomasaż – masaż próżniowy ciała 

• Makijaż, Henne, depilacja 

• Pedicure, Manicure

• Drobna Kosmetyka

STYLIZACJA PAZNOKCI 

• Pielęgnacja dłoni i stóp 

• Manicure, żele hybrydowe

•  Przedłużanie paznokci 

metoda żelowa 

• Żelowanie płytki paznokciowej 

• Kącik dla Maluszka

NOWOŚĆ!!! KERATYNOWE PROSTOWANIE WŁOSÓW
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Utopią 50 
milionów?
DTS CZYTELNIKÓW. Kontrowersje 
wokół planów budowy Sądeckiej We-
necji nie milkną. Okazuje się, że mia-
sto może mieć problem z ubezpie-
czeniem inwestycji przed zalaniem. 

– Miasto wyda miliony na budowę 
Sądeckiej Wenecji. Pięknie. Tylko 
kto to ubezpieczy? Przecież Dunajec 
to nie rów melioracyjny, tylko jedna 
z najbardziej kapryśnych i niebez-
piecznych rzek w Polsce. Wystar-
czy jedna solidna powódź i Wene-
cja zniknie a z nią 50 milionów 
– twierdzi nasz Czytelnik (nazwisko 
do wiad. red.). W kontekście tego, 
co działo się w ciągu ostatnich kil-
ku dni, skonfrontowaliśmy wątpli-
wości Czytelnika z trzema najwięk-
szymi firmami ubezpieczeniowymi 
w Polsce. 

– PZU, kalkulując możliwość 
ubezpieczenia danej inwestycji, 
bierze pod uwagę i ocenia szereg 
czynników, w tym oczywiście moż-
liwość wystąpienia zjawisk powo-
dziowych – komentuje Maciej Bucz-
kowski, główny specjalista z zespołu 
PR PZU. – Jeśli jest ono realne, wów-
czas może się zdarzyć, że nie podej-
mujemy się ubezpieczenia tego ro-
dzaju inwestycji – zastrzega.

– W oparciu o tak skąpe infor-
macje nie jestem w stanie wypowie-
dzieć się na ten temat – odpowiedział 
z kolei Arkadiusz Bruliński, specjali-
sta ds. Mediów STU Ergo Hestia SA.

Najbardziej interesująca była dla 
nas opinia Grupy Warta, z którą 
miasto współpracuje już od dłuż-
szego czasu. – Samorząd jest na-
szym klientem i w tym wypadku 
obowiązuje nas tajemnica ubez-
pieczeniowa i nawet nie wypada 
nam komentować sprawy. Lojal-
ność wobec partnerów jest dla nas 
pierwszorzędną sprawą – wyjaśnił 
dyplomatycznie Marcin Jaworski, 
rzecznik prasowy spółki.

Podobne wątpliwości pojawiły się 
przy okazji budowy kompleksu base-
nów w Piwnicznej. Jednak, jak za-
pewnił nas wójt Edward Bogaczyk, 
inwestycja została odpowiednio 
ubezpieczona już na etapie realizacji. 

(TISS)

Żabki ważniejsze od ludzi

Rządowi urzędnicy, którzy tworzą przepisy w oderwaniu od realiów, czy 
samorządy, które zbyt pochopnie pozwalają na budowę domów w pobliżu 
rzek – kto odpowiada za dramat powodzian? 
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Piwnicznej, nawet nie sili się na dy-
plomację. – Na dziś lekką ręką mam 
już dwa miliony strat. Woda ze-
rwała nam kilka mostków, niedu-
żych, ale za każdy 200, 300 tysięcy 
będziemy musieli dać. 2 czerw-
ca mamy spotkanie z wojewodą, 

na którym dopiero będzie można 
złożyć oficjalny raport o stratach. 
Pieniądze przy optymistycznych 
szacunkach może dostaniemy we 
wrześniu lub październiku, a rozli-
czyć je trzeba będzie do końca roku. 
Mało tego, wojewoda zapowiedział, 

że pieniądze da tylko tym, którzy 
będą mieli projekty budowlane. 
Wyjaśnijcie mi państwo, skąd ja 
mogłem wiedzieć, że akurat wła-
śnie te mosty mi zerwie? Jak ja 
teraz mam mieszkańcom w oczy 
popatrzeć? 

Bogaczyk podkreśla też, że nikt 
nie liczy się z realnymi możliwo-
ściami gmin w sytuacjach kryzyso-
wych. W Piwnicznej z puli na zarzą-
dzanie kryzysowe nie starczyłoby 
nawet na zakup wystarczającej ilości 
worków na piasek. – Jak mi w Łom-
nicy woda zaczęła koryto zabierać, 
zadzwoniłem do szefa kamienioło-
mów i powiedziałem, że potrzebu-
ję kamieni. Od razu kilka ciężaró-
wek mi przywiózł. Ale to są układy 
koleżeńskie, a i nie każda gmina ma 
u siebie kamieniołom. A jak potrze-
buję żwiru z rzeki na budowę dro-
gi, bo ją trzeba na przykład po po-
wodzi naprawić, to mi szanowny 
pan profesor mandat od razu wle-
pia, że koparką wjeżdżam w kory-
to. To niech sobie sam spróbuje ło-
patą załadować ciężarówkę. U nas 
jaszczurka, żabka i żuczek ważniej-
sze są od ludzi. 

Najpierw działanie, później 
myślenie

Trochę inaczej patrzy na temat 
Jacek Lelek, burmistrz Starego Są-
cza. – Możliwości wydania zgody 
na zabudowę w terenie zalewowym 

nie ma, bo tu przepisy są już bar-
dzo rygorystyczne i precyzyjne. Jest 
natomiast problem właściwego za-
gospodarowania cieków wodnych 
biegnących przez gospodarstwa. 
Ostatnie powodzie pokazały, że naj-
większe zagrożenie jest ze strony 
strumieni, które czasem lata całe 
były suche, a po intensywnych opa-
dach deszczu po prostu zalewają 
i podtapiają domy. 

Lelek uważa, że trzeba pomyśleć 
nad zmianami w systemie praw-
nym, które wymuszą przygotowanie 
odpowiedniej infrastruktury wod-
nej, kanalizacyjnej czy energetycz-
nej jeszcze przed zabudową działki. 
– A u nas najpierw przekształca się 
działkę z rolnej w budowlaną, a po-
tem dopiero myśli o prądzie czy wo-
dzie – zaznacza burmistrz. 

A jaki jest bilans strat w Starym 
Sączu? – Mamy zerwane dwa mosty. 
W pierwszym wypadku sprawa jest 
bardzo poważna, bo od świata od-
ciętych jest dwanaście gospodarstw. 
Mamy też odcięte jedno gospodar-
stwo w Barcicach, gdzie potok ze-
rwał mniejszy z mostów – relacjo-
nuje Lelek.  (TISS)

FO
T.

 P
RI

N
TS

CR
EE

N
 M

AT
ER

IA
ŁY

 B
ES

KI
DT

V

INWESTYCJA.  Gdyby ulewa trwała 
dobę dłużej, mogłoby dojść do osu-
nięcia się wałów w Nowym Sączu 
i zalania okolicznych osiedli. 

Wały Dunajca w Nowym Sączu 
wymagają natychmiastowej in-
terwencji. Zostały uszkodzo-
ne w jednym miejscu. Eksperci 
oszacowali, że na błyskawicz-
ną naprawę potrzeba ok. 450 
tys. zł. Zagrożone są także: ujęcie 
wody pitnej i elektrownia wodna 
w Świniarsku. Pismo w tej spra-
wie powinno już dotrzeć do cen-
trali Zarządu Melioracji i Urzą-
dzeń Wodnych.

Decyzję o jak najszybszym dzia-
łaniu podjęli jednogłośnie na spe-
cjalnym spotkaniu pracownicy 
Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej, sądeckiego inspektoratu 
ZMiUW w Krakowie, a także Są-
deckich Wodociągów i Elektrow-
ni Wodnej w Świniarsku. Werdykt 
był oczywisty. Stan wałów gro-
zi katastrofą budowlaną. Gdyby 

ulewy trwały dobę dłużej, umoc-
nienia zostałyby przerwane.

– Jest duże zagrożenie osunię-
cia się wałów. Oszacowaliśmy 
środki na doraźne zabezpiecze-
nie tego miejsca. W przypadku, 
gdyby przyszła duża fala powo-
dziowa, zostałoby ono zniszczone 
– przyznaje Wiesław Przyborow-
ski, kierownik sądeckiego Inspek-
toratu ZMiUW w Krakowie. – Ni-
gdy nie mieliśmy takiej sytuacji 
– dodaje.

Kwestia naprawy wałów nie jest 
taka prosta, bo w tym miejscu znaj-
dują się ujęcie Sądeckich Wodocią-
gów i elektrownia wodna w Świniar-
sku. Gdyby chodziło o same wały, 
te mogłyby zostać naprawione za kil-
kadziesiąt tysięcy złotych. 

– O losie umocnień mogłaby 
przesądzić doba intensywnych 
opadów – uważa Marian Kulig wi-
ceprezes Sądeckich Wodociągów…

Więcej na ten temat przeczytasz 
na www.dts24.pl. 

(PAS)

Stan wałów Dunajca 
grozi katastrofą

WARTO WIEDZIEĆ

Trwa szacowanie 
szkód 
46 ewakuowanych osób, 11 osuwisk 
zagrażających domom, 35 tys. wor-
ków z piaskiem użytych do ochrony 
przed wielką wodą. To dopiero wstęp-
ny  bilans powodzi na Sądecczyźnie. 
W regionie trwa wielkie szacowanie 
szkód. Poszkodowani przez żywioł 
mogą zgłaszać informacje o  stratach 
bezpośrednio do samorządów. W No-
wym Sączu zainteresowane osoby, 

proszone są o telefoniczny kontakt z 
Miejskim Centrum Zarządzania Kry-
zysowego tel. 18 443-57-02, 18 448-
66-81. - Powołane zostały komisje 
złożone z pracowników Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 
Wydziału Zarządzania Kryzysowe-
go i Ochrony Ludności, które oceniać 
będą wyrządzone szkody – informu-
je Małgorzata Grybel, rzecznik sądec-
kiego magistratu.

O sytuacji w regionie informujemy 
na bieżąco na www.dts24.pl 
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HISTORIA/ŚLADEM NASZYCH 
PUBL IKACJ I .  Łącko od lat słynie 
z jabłek. Jak daleko sięga ta tradycja? 
Kilkadziesiąt kilometrów dalej arche-
olodzy wykazali, że mieszkańcy tych 
terenów już kilka tysięcy lat temu 
mieli jabłka w swoim jadłospisie. 

„Dla jabłek z rejonu Dunajca powin-
na być specjalna ochrona ze strony 
Unii Europejskiej!!! Jabłko powinno 
być tu uznane jako dobro regional-
ne. Powód? Oto pod Nowym Sączem, 
choć już za granicą powiatu, archeolo-
dzy odkryli jedno z pierwszych stałych 
osiedli ludzkich w Europie Środko-
wej, należących do kultury ceramiki 
wstęgowej (liniowej) rytej. Sięga ona 
lat 5,700 przed Chrystusem. Osadni-
cy byli pierwszymi osiadłymi rolnika-
mi w tej części Europy; przybyli z po-
łudnia (znad Dunaju i Cisy) szlakiem 
Popradu i Dunajca. Wśród wykopa-
nych zabytków było i jabłko oraz kil-
ka nasion jabłoni” – to fragment ko-
mentarza, który pojawił się na naszej 
stronie internetowej www.dts24.pl 
pod publikacją „Jabłka na cenzuro-
wanym”. W artykule przybliżaliśmy 
Czytelnikom stanowisko sadowników 
z Łącka, którzy martwią się o rynek 
zbytu dla swoich produktów w ślad 
za decyzją o wstrzymaniu importu 
jabłek przez Rosję. Strona rosyjska 
twierdzi, że w części naszych owo-
ców badania wykazały przekroczenie 
norm zanieczyszczeń. Starosta sądecki 
Jan Golonka nie zgadza się z tą opinią 
w odniesieniu do łąckich produktów, 
bo przecież te w dużej mierze wyko-
rzystywane są do produkcji przetwo-
rów dla dzieci choćby przez firmę Ger-
ber, co jest najlepszym gwarantem ich 
jakości. Okazuje się, że i nasi Czytel-
nicy podzielają stanowisko starosty, 
ale czy rzeczywiście są przesłanki, by 
uznać jabłka za nasze dziedzictwo?

Kilometry od Łącka
Postanowiliśmy pójść tym tropem. 

W pierwszej kolejności skontaktowa-
liśmy się z Agnieszką Kukułką, która 
kierowała pracami archeologicznymi 
przywołanymi przez naszego Czytel-
nika. – Stanowisko w Gwoźdźcu poło-
żone jest w zachodniej części miejsco-
wości, w zasadzie przy samej granicy 
z Niedźwiedzą. Gwoździec należy 
do gminy Zakliczyn w powiecie tar-
nowskim, a Niedźwiedza – to gmina 
Dębno w powiecie brzeskim. Odkry-
to je w trakcie badań powierzchnio-
wych w ramach Archeologicznego 

Zdjęcia Polski w 1986 roku. Odnale-
zione wówczas zabytki, fragmenty 
ceramiki, krzemienie, które można 
było z całą pewnością wiązać z osad-
nictwem wczesnoneolitycznym. Wy-
niki sondażu oraz fakt, że stanowisko 
ulegało niszczeniu na skutek silnej 
erozji gleby oraz orce, skłoniło nas 
do podjęcia dalszych badań – rela-
cjonuje archeolog. 

W latach 1997–2001 naukow-
cy podjęli badania wykopaliskowe, 
w trakcie których odkryto kilka-
dziesiąt obiektów – głównie jam go-
spodarczych oraz pozostałości po tak 
zwanym długim domu. Oprócz ce-
ramiki i krzemieni znalezione zosta-
ły także przedmioty związane z tkac-
twem – przęśliki, ciężarki tkackie, 
narzędzia kamienne i fragment an-
tropomorficznej plastyki figuralnej 
w postaci glinianej nogi. W sezonie 
2006 odkryte zostały pozostałości 
po kolejnym długim domu.

– Z przeprowadzonych badań wy-
nika, że istniały tu dwie fazy osad-
nicze związane z kulturą ceramiki 
wstęgowej rytej – starsza z naczy-
niami w stylu zofipolskim i cechami 
wschodniolinearnymi i młodsza, nu-
towa. Na wyżej położonej, młodszej 
części stanowiska, odkryte zosta-
ły ślady po dwóch tak zwanych dłu-
gich domach o konstrukcji słupowej, 
z ciągami jam budowlanych wzdłuż 
dłuższych boków. Oznaczać to może, 

że wioska miała charakter osady 
stałej, a nie sezonowego obozowi-
ska – podkreśla Kukułka. – Miesz-
kańcy osady potrafili wytwarzać 
nici, a następnie tkaniny, o czym 
świadczą znaleziska glinianych 
przedmiotów związanych z tkac-
twem. Z analizy materiału zabytko-
wego wynika również, że mieszkań-
cy osady w Gwoźdźcu mieli kontakty 
z ośrodkami wschodniokarpackimi 
i dorzeczem Cisy. Przeprowadzo-
ne analizy paleobotaniczne wyka-
zały obecność wielu roślin zarówno 
uprawnych, jak i towarzyszących 
uprawom. W jednej z jam odkryte 
zostały szczątki jabłek.

Jabłoń była dzika
Badania w Gwoźdźcu prowadzone 

były przez Muzeum Okręgowe w Tar-
nowie. O analizę wykopalisk roślin-
nych poproszono dr hab. Marię Li-
tyńskę–Zając, prof. IAE PAN Ośrodek 
Archeologii Gór i Wyżyn przy Instytu-
cie Archeologii i Etnologii PAN. – Sta-
nowisko badane przez Agnieszkę 
Kukułkę to osada z początku neoli-
tu – kultura ceramiki wstęgowej ry-
tej. Wtedy na naszych ziemiach za-
częła się uprawa roślin zbożowych: 
pszenicy płaskurki i jęczmienia 
zwyczajnego, co poświadczone jest 
znaleziskami archeobotanicznymi. 
Na stanowisku w Gwoźdźcu zacho-
wały się fragmenty jabłek oznaczone 

jako Malus sylvestris, czyli gatunku 
dzikiej jabłoni. Nasiona natomiast, 
ze względu na brak dobrych cech 
diagnostycznych oznaczane są tyl-
ko do poziomu rodzaju, czyli jabłoni 
Malus. Nie możemy w tym przypad-
ku mówić o drzewie uprawianym, 
hodowanym – wyjaśnia dr hab. Ma-
ria Lityńska–Zając. – Jabłoń dzika jest 
gatunkiem rodzimym, występują-
cym do dzisiaj w naszych lasach. 
Pewnie wcześni rolnicy zbierali ją 
w celach spożywczych i dlatego za-
chowała się na stanowisku archeolo-
gicznym. Ślady sadownictwa z tere-
nu Polski pochodzą dopiero z okresu 
wczesnego średniowiecza, a więc 
warstw znacznie, bo o kilka tysięcy 
lat, młodszych – dodaje. 

Zapytana, jak to się dzieje, że na-
siona są w stanie przetrwać tyle se-
tek, a czasem tysięcy lat tłumaczy: 
– Wszystko zaczyna się w przeszło-
ści, człowiek je zbierał, gromadził za-
pasy, przechowywał. Czasem nastę-
pował kataklizm, który zmieniał jego 

plany i tak na przykład plony z pól czy 
też zebrane dzikie rośliny uległy spa-
leniu, ale nie całkowitemu, to zna-
czy nie rozpadły się w popiół. Można 
powiedzieć, że, to, co było klęską dla 
rolnika lub zbieracza, jest radością 
dla botanika, archeologa, archeobo-
tanika. Tym sposobem mamy dowo-
dy na użytkowanie konkretnych ro-
ślin. W takim stanie konserwacji, 
który w archeobotanice nazywamy 
spaleniem, mogą spokojnie „czekać” 
w ziemi do momentu odsłonięcia. Nie 
podlegają też procesom chemicznym, 
zachodzącym w glebie. Inny rodzaj 
konserwacji szczątków roślinnych, 
w naszym klimacie, zachodzi na tzw. 
stanowiskach wilgotnych, gdzie do-
chodzi woda gruntowa. Tam niespa-
lone nasiona ulegają przemianie che-
micznej i też „czekają” w depozycie. 
Takie depozyty to na przykład torfy. 

Kilkadziesiąt kilometrów od Łącka, 
tysiące lat temu ludzie jedli i groma-
dzili owoce dzikiej jabłoni. Czy cenili je 
tak wysoko, by współcześni mogli na-
zwać te owoce dobrem regionalnym? 
A może samo odkrycie powinno zna-
leźć odbicie w pieczołowitym pielę-
gnowaniu tradycji?  (TISS)

PRODUCENT:
SKILLEDBIKE  Sp. z o.o.
Olszanka 109
33-386 Podegrodzie 
784 010 088
18 447 95 86

SKLEPY PATRONACKIE
JM BIKE SERVICE
ul. Cesarczyka 2
Stary Sącz 
tel. 18 446 24 06

SKLEP „AGAT”
ul. Paderewskiego 40
33-300 Nowy Sącz
tel. 18 4414718

WIOSNĄ PRZESIĄDŹ SIĘ NA ROWER!

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu 
ogłasza, przetarg na sprzedaż  lokalu mieszkalnego :

Nowy Sącz ul. Tuwima 3/16 IIp, - lokal wolny do remontu, 
pow. 36,80 m2, 2 pokoje,  kuchnia, p. pokój, łazienka, 

cena wywoławcza 95.200,- zł,  wadium 4.800,-

Nowy Sącz ul. Bat. Chłopskich 22/2 par. - lokal wolny 
do remontu, pow. 35,33 m2, 2 pokoje,  kuchnia, p. pokój, łazienka, 

wc, cena wywoławcza 75.000,- zł,  wadium 4.000,-

Nowy Sącz ul. Lwowska 122/19 IVp. - lokal zamieszkały, 
(zameldowanych jest 8 osób) do remontu, pow. 60,32 m2, 3 pokoje,  

kuchnia, p. pokój, łazienka, wc, cena wywoławcza 
75.000,- zł,  wadium 4.000,-

Stary Sącz Oś. Słoneczne 7/41 IIIp. - lokal zamieszkały, 
(zameldowana jest 1 osoba do remontu, pow.37,62 m2, 2 pokoje,  

kuchnia, p.pokój, łazienka, cena wywoławcza 
76000,- zł,  wadium 3.800,-

Przetarg odbędzie się w dniu 29 maja 2014r. o godz. 10-tej 
w siedzibie GSM w Nowym Sączu przy ul. Grodzkiej 30 .

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

REKLAMA

REKLAMA

Jabłka w parze ze śliwowicą?

Miejsce, w którym znaleziono 
osadę z zachowanymi nasionami 
jabłoni sprzed tysięcy lat, 
zaznaczone jest zieloną kropką.
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„Lawina bieg od tego zmienia,
Po jakich toczy się kamieniach.”
                     Czesław Miłosz, Traktat moralny

Czasem wydaje się nam, że nie mamy 
wpływu na otaczającą nas rzeczywistość. 

Właśnie mamy – 25 maja tego roku. 
Proszę Państwa o udział 

w niedzielnych wyborach.

Ludomir Handzel  
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Marek H. w piątek został tymcza-
sowo aresztowany. Usłyszał zarzut 
sprawstwa kierowniczego i nie-
umyślnego spowodowania śmier-
ci półrocznej Madzi z Brzeznej oraz 
leczenia bez uprawnień w celu osią-
gnięcia korzyści majątkowej. 

Rozmawiamy z matką Kasi. Gdy 
dziewczynka w wieku dwóch lat 
zachorowała, lekarze bezradnie 
rozkładali ręce. Ratunkiem okazał 
się pseudolekarz z Nowego Sącza. 
Co takiego się stało, że rodzice zre-
zygnowali jednak z jego usług? Mat-
ka Kasi ujawnia DTS metody „lecze-
nia” Marka H. 

– Jak to się stało, że trafiła Pani 
do „znachora”?

– Wszystko zaczęło się w mo-
mencie, kiedy dziecko skończy-
ło dwa latka. Córka zachorowa-
ła, miała guza w kolanie. Lekarze 
byli bezradni. Szukaliśmy pomocy 
wszędzie, gdzie się dało. Pewne-
go dnia mąż wrócił z pracy i mówi: 
– Chodź, pakuj się, jedziemy. Mam 
pewien adres. Dojechaliśmy do jego 
domu, bardzo długo czekaliśmy za-
nim nas przyjął. Podeszła do nas ja-
kaś pani. Nie wiem, kim była. Po-
wiedziała, że kiedy pacjenci wyjdą 
z gabinetu, musimy się go najpierw 
zapytać, czy w ogóle nas przyjmie. 
Wydało mi się to bardzo dziwne. 
– Dlaczego miałby nas nie przyjąć? 
– zapytałam. – Bo on wyczuwa, czy 
nadajemy się do leczenia – odpo-
wiedziała pani. Weszliśmy do środ-
ka. W pokoju stał starszy, siwy pan, 
bardzo szczupły. Uderzające było 
to, że papieros nie odrywał mu się 
od ręki. Była tam jakaś mała leżan-
ka, tak jakby szpitalne łóżeczko. 
Usiedliśmy na krzesłach. Pan kazał 
wziąć dziecko na kolana. Nie zapytał 
nawet, co się dzieje. Miał wahadeł-
ko i pudełko z jakimiś małymi bu-
teleczkami. Córka chciała go nawet 
dotknąć, ale powiedział, że nie wol-
no, bo to bardzo drogi przedmiot, 
w którym są cenne pierwiastki. 
Później zaczął kręcić wahadełkiem 

wokół dziecka i stwierdził, że jest 
bardzo źle, że śledziona jest w opła-
kanym stanie, wątroba zresztą też. 
Bardzo mnie to zaskoczyło, w koń-
cu przyszliśmy do niego z zupełnie 
czymś innym. – Co z nogą? Tam 
jest przecież guz w kolanie – za-
pytałam. Wziął więc znów waha-
dełko, pomachał nim przed nogą 
i mówi, że rzeczywiście jest tam 
guz. Po chwili znów pomachał wa-
hadłem nad nogą i mówi, że guza 
już nie ma. 
– Cudotwórca?

– Dokładnie tak. Pomachał wa-
hadełkiem, wymienił kilka nazw 
pierwiastków i mówi, że trzeba się 
teraz zająć śledzioną, bo jest w opła-
kanym stanie. Cały czas powoływał 
się na wiarę, że trzeba wierzyć, trze-
ba być dobrej myśli. Bardzo najeż-
dżał na lekarzy. Mówił, że nie wolno 
im wierzyć i żeby nie leczyć u nich 
dziecka. Kazał przyjechać za ty-
dzień, żeby zająć się chorą wątrobą.
– Była tu jakaś sugestia z jego strony 
dotycząca zmiany sposobu żywienia?

– Nie. Powiedział tylko, że te cho-
roby, to wszystko przez złe karmie-
nie. – To są te wasze jogobelle – tak 
dokładnie powiedział. 
– Czy poprosił o wyniki badań córki? 
Państwo przecież konsultowaliście się 
z lekarzami...

– Nie chciał od nas żadnych wyni-
ków. Nawet nie zapytał, co się dzie-
je dziecku. Od razu stwierdził, że ma 
chorą wątrobę i śledzionę, a badania 
ewidentnie wskazywały, że coś jest 
nie tak z nóżką. Na koniec pytamy, ile 
się należy. Bardzo mnie zaskoczyło, 
że zaczął nam mówić na „Ty”. – A daj 
150 zł – powiedział. Miałam przy so-
bie pieniądze, ale wręczyłam mu tyl-
ko 50 zł. Kazał dać tyle, ile mamy, 
resztę mieliśmy wyrównać przy na-
stępnej wizycie. Tak wyglądała nasza 
rozmowa. Wróciliśmy do domu i mąż 
mówi tak: – Wielki mi znachor, cu-
dotwórca, a na dziecko dmuchał pa-
pieros za papierosem. 

Jak wyszliśmy, cali śmierdzieli-
śmy papierosami.

– Marek H. nie zrobiła na Was dobre-
go wrażenia?

– Nie. My byliśmy od razu zdecy-
dowani, że nie pójdziemy na drugą 
wizytę. Wiadome, że w takich sy-
tuacjach człowiek szuka ratunku, 
ale na szczęście mąż trzeźwo myślał 
i to on zdecydował, że dajemy sobie 
z nim spokój i jedziemy do normal-
nych lekarzy. Na szczęście wszyst-
ko skończyło się dla nas pozytyw-
nie. Minęło dziewięć lat, a córka 
jest zdrowa. 
– Skąd dowiedzieliście się o „znacho-
rze”. Jak zdobyliście na niego namiar?

– Mąż dowiedział się o nim 
od kolegi z pracy. Jak usłyszał, 
że chodzimy od lekarza do leka-
rza i nikt nie wie, co dziecku jest, 
dał nam adres. Lekarze napraw-
dę nie wiedzieli, co się dzieje. Jak 
się okazało, żadnego guza w nodze 
nie było. Był jakiś ropny stan za-
palny, który zoperowano w Krako-
wie w Prokocimiu. Lekarz z 30–let-
nim stażem potrafił mi powiedzieć 
po operacji, że nie wie, co to było 
i najprawdopodobniej nigdy się nie 
dowiemy. Chirurg–ortopeda po-
trafił się przyznać, że nie wie. Pan 
z Radzieckiej wiedział wszystko.

– Czy po wizycie u „znachora” poszli-
ście do lekarza, żeby sprawdzić czy 
z wątrobą i śledzioną coś jest nie tak?

– Nie byliśmy u lekarza. Cór-
ka miała konkretne badania, któ-
re zrobiliśmy w Krakowie i nic nie 
wskazywało, żeby dziecko było 
chore w tym kierunku. A miała 
szczegółowe badania, bo była przy-
gotowywana do operacji. Dziś ma 11 
lat i jest okazem zdrowia.
 – Nie wróciliście już do „znacho-
ra”, bo, jak Pani powiedziała, „zadzia-
łał tu zdrowy rozsądek męża”. A gdyby 
tak męża nie było wówczas na wizycie?

– Nie wiem, co bym zrobiła, 
miałam bardzo mieszane uczucia 
po tej wizycie. 
– Po tym, jak dowiedziała się Pani 
o śmierci małej Madzi z Brzeznej, 
o tym, że też była leczona u „znacho-
ra” wróciły wspomnienia sprzed lat?

– Niestety tak. Kiedy zobaczy-
łam tę tragedię w telewizji, od razu 
skojarzyłam to z tym panem. Nawet 
zadzwoniłam do męża zapytać, czy 
myśli podobnie. Moje przypuszcze-
nia potwierdziły się, kiedy zobaczy-
łam dom na Radzieckiej. Jak dobrze, 
że coś tchnęło wtedy mojego męża. 
I jeszcze sugestia tej pani, która nas 

przyjmowała, która powiedziała, 
że musimy zapytać, czy w ogóle nas 
przyjmie. Teraz z upływem czasu 
wnioskuję, że ten pan leczył tylko 
ludzi naiwnych, tych którzy dali się 
wciągnąć w jego machinę.
 – Robił wstępną selekcję i spraw-
dzał, którzy ludzie byli mu w stanie 
zaufać...

– Tak, przyjmował tylko osoby 
łatwowierne, szukające pomocy. 
My też byliśmy w desperacji, nie 
wiedzieliśmy, co robić i gdzie iść. 
Lekarze rozkładali ręce. Człowiek 
w takich sytuacja wszędzie szuka 
pomocy. Ten pan powinien teraz 
odsiedzieć za to, co zrobił ludziom.

Rozmawiała MARTA TYKA
Imiona bohaterów 
zostały zmienione.

REKLAMA

Skład kamienia w Rytrze
www.erakamienia.pl, biuro@erakamienia.pl 
Tel. 18 44 69 201, 509 469 948

REKLAMA

Znachor wahadełkiem wykrywał choroby
LUDZKIE  H ISTORIE .  – Ten człowiek leczył ludzi naiwnych, łatwowiernych i szukających pomocy. Przyjmował tylko tych, 
którzy dali się wciągnąć w jego machinę – mówi nam sądeczanka, która leczyła swoje dziecko u sądeckiego „znachora”. 

Rodzice Kasi, choć mocno zde-
terminowani, by szukać za wszel-
ką cenę pomocy dla swojej córki, 
potrafili trzeźwo spojrzeć na me-
tody „leczenia” znachora. Sio-
strzenica pani Heleny poddała się 
im bez sprzeciwu. Zmarła... z gło-
du. Jej historię można przeczytać 
na dts24.pl 
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5 LAT NOWOSĄDECKIEGO 
STOWARZYSZENIA 
MIŁOŚNIKÓW KOLEI!

Nowosądeckie Stowarzysze-
nie Miłośników Kolei to energicz-
na grupa młodych ludzi pasjonu-
jących się wszystkim, co wiąże się 
z koleją. Interesuje nas kolej jako 
instytucja, pociągi, rozkłady jazdy, 
stacje i przystanki kolejowe, zabyt-
ki, eksponaty i pamiątki, wreszcie 
historia kolejnictwa. Miłośnicy Ko-
lei w Nowym Sączu opiekują się Izbą 
Tradycji Kolejowego Węzła Nowosą-
deckiego, którą przejęli od Zakła-
du Linii Kolejowych PKP w Nowym 
Sączu. Od czterech lat organizują 
wycieczki pociągiem retro – „Ko-
lej na majówkę! – Parowozem przez 
Galicyjską Kolej Transwersalną”. 

JAK TO SIĘ ZACZĘŁO, CZYLI MIŁE 
DOBREGO POCZĄTKI

Nowosądeckie Stowarzyszenie 
Miłośników Kolei obchodzić będzie 
w tym roku 5–lecie swojego istnie-
nia, formalnie bowiem zawiązało się 
w maju 2009 roku. Jednak na samym 
początku koleją fascynowała się mała 
grupka kolegów, zapoznana pod-
czas wspólnych wypadów „na ko-
lej”, najczęściej po szkole. Warto 
zauważyć, że próbę zorganizowa-
nia stowarzyszenia podjęli się ludzie 
bardzo młodzi. – Gdy zaczynaliśmy 
naszą działalność mieliśmy zaled-
wie po 16 – 17 lat, formalnie byli-
śmy zbyt młodzi żeby zarejestrować 
stowarzyszenie, śmieje się Łukasz 
Wideł, wiceprezes NSMK. Fotogra-
fowanie pociągów, śledzenie tras ko-
lejowych, lektura ciekawostek, licz-
ne przejażdżki pociągiem w urokliwe 
miejsca naszego kraju, spotkania 
i dyskusje, także na specjalnym ko-
lejowym forum prowadzonym przez 
Stowarzyszenie – takie były głów-
ne przejawy kolejowej pasji grupy 
młodych ludzi. W zasadzie niewiele 
się od tej pory zmieniło. Od czterech 

lat należy jednak jeszcze dodać orga-
nizację przejazdów pociągiem retro 
– „Kolej na Majówkę! – Parowozem 
przez Galicyjską Kolej Transwersal-
ną”. Na początku nikt z kolejowych 
zapaleńców nie myślał o wydarze-
niu na dużą, bądź co bądź, ska-
lę. Jednakże po nawiązaniu współ-
pracy z Zakładem Linii Kolejowych 
PKP PLK w Nowym Sączu oraz inny-
mi, kolejowymi i nie kolejowymi in-
stytucjami, Stowarzyszenie dojrzało 

do takiego pomysłu, który spotkał 
się z ogromnym zainteresowaniem 
szerokiego grona zainteresowanych. 
Nie tylko z Sądecczyzny, ale także 
z innych, dalszych regionów a na-
wet odległych krajów. – Do naszej 
izby tradycji jak i na samą kolejową 
majówkę przybywają goście z całej 
Polski i zza granicy. Pamiętam pana, 
który specjalnie na nasze „retro” 
przyleciał aż z USA. Była też gru-
pa z Czech, są goście ze Słowacji nie 
wspominając już o naszych miastach: 
Warszawie, Białymstoku, Poznaniu, 

Gdyni, można ich naprawdę wiele 
wymienić – mówi Kamil Filipow-
ski, prezes NSMK. I tak od czterech 
lat amatorzy wycieczek retro, im-
prez plenerowych, spotkań z histo-
rią, wręcz wypraw w czasie, mogą 
za stosunkowo niewielkie pieniądze 
odbyć wycieczkę przez wyjątkowo 
urokliwą i malowniczą trasę Nowy 
Sącz – Chabówka, otwartą w roku 
1884 za panowania cesarza Austro–
Węgier Franciszka Józefa I. On to bo-
wiem zainicjował budowę tej pięknej 
trasy, po której jeszcze nie tak daw-
no, 30–40 lat temu, jeździły pociągi 
parowe, takie jak słynne „tekatki”. 
Jeden z nich, dokładnie TKt48–177, 

zdobi teren przed nowosądeckim 
dworcem kolejowym. Ciemnozielo-
ny, ważący kilkadziesiąt ton pomnik 
kolejarskiej tradycji stanął na swym 
miejscu we wrześniu 1987 roku. Ta-
bliczka umieszczona obok lokomo-
tywy głosi: „Nowy Sącz 1876–1986. 
Dla upamiętnienia wjazdy pierw-
szego pociągu elektrycznego, w 110–
lecie wybudowania linii kolejowej 
Tarnów – Leluchów”. Ale wróćmy 
do samych miłośników. Czas mija, 
ale osób pasjonującej się koleją przy-
bywa. Stowarzyszenie tworzą osoby 

z Nowego Sącza i okolic: Stróż, Kry-
nicy, Muszyny, Gorlic. W 2008 roku 
grupa pasjonatów pomagała przy or-
ganizacji I Dni Techniki Kolejowej. 
Była to impreza, podczas której dla 
zwiedzających udostępniono m.in. 
lokomotywownię i teren Newag–u, 
dawnych Zakładów Naprawczych 
Taboru Kolejowego. Zainteresowa-
nie wzbudzały nowoczesne pociągi, 
urządzenia przekaźnikowe, kolejo-
we nowinki techniczne, elementy 
taboru. Była możliwość obejrzenia 
wagonów i lokomotyw od środka, 
nadania komunikatu przez megafon 
a także przejażdżki nowoczesnym 
składem. Liczni goście odwiedzali 
również Izbę Tradycji. Dni Techni-
ki Kolejowej miały na celu prezen-
tować kolej od wewnątrz i pokazy-
wać to, co na ogół jest niedostępne. 
W maju 2009 roku grupa zarejestro-
wała się w KRS pod nazwą Nowosą-
deckie Stowarzyszenie Miłośników 
Kolei i od tej pory działa jako oficjal-
na organizacja non – profit zajmująca 
się oprócz propagowania kolejnictwa 
i jego tradycji, również promowa-
niem lokalnej turystyki. 

IZBA TRADYCJI KOLEJARZY
 WĘZŁA SĄDECKIEGO 
– KOLEJOWE MUZEUM!

Od 2009 roku NSMK sprawu-
je pieczę nad Izbą Tradycji Koleja-
rzy Węzła Sądeckiego znajdującą się 
na końcu peronu I na dworcu PKP, 
przy ul. Kolejowej 21. Izba to jed-
nocześnie siedziba Stowarzyszenia 
oraz miejsce spotkań i zebrań człon-
kowskich. Mieszczą się w niej liczne 
urządzenia oraz pamiątki z przeszło-
ści związane z kolejnictwem. Zosta-
ła utworzona w 2006 roku z inicjaty-
wy dyrekcji Zakładu Linii Kolejowych 
w Nowym Sączu z okazji obchodów 
rocznicy 130–lecia kolei w Nowym 
Sączu a także 130–lecia linii kolejowej 

Do tego składu osobom, które nie pomyślały 
wcześniej o bilecie, wsiąść się już nie uda. Miej-
scówki do pociągu retro odjeżdżającego z są-
deckiego dworca w najbliższą niedzielę o godz. 
10:45 rozeszły się w siedem minut! I to na mie-
siąc przed odjazdem pociągu! Trudno się dzi-
wić – następna okazja trafi się nieprędko, o ile 
jeszcze kiedykolwiek pociąg wyruszy na trasę 
do Chabówki.

Kolejny raz mówi się, że jedna z najpięk-
niejszych tras klejowych w Polsce może zostać 

definitywnie zlikwidowana. To byłaby katastro-
fa i strata nie do naprawienia dla całego regionu. 
Szwajcarzy, choć nie chcemy Beskidu Wyspo-
wego porównywać do Alp, z kolei uczynili jedną 
z najważniejszych atrakcji turystycznych swo-
jego kraju, a słynny Ekspres Bernina kursujący 
z częstotliwością krakowskich tramwajów, nigdy 
nie narzeka na brak pasażerów. U nas przeciw-
nie – posiadając zapierającą dech w piersiach 
podróżnych górską trasę kolejową, spisujemy 
ją na straty, bo nie potrafimy na niej zarobić.

Przy okazji czwartego już majówkowego 
przejazdu pociągu retro przygotowaliśmy spe-
cjalnych dodatek „gazeta do pociągu”. Chcemy, 
by stał się on okazją do promowania tego wy-
jątkowego szlaku kolejowego i naszym wkładem 
w próbę ratowania go. Przede wszystkim jednak 
o linię kolejową Nowy Sącz – Chabówka walczy 
Nowosądeckiego Stowarzyszenia Miłośników Ko-
lei – organizator niedzielnej imprezy. Szukamy 
sojuszników w tej walce!

– Z myślą o osobach, którym nie udało się 
zdobyć biletu zostanie udostępniony skład po-
ciągu jadący rano do Nowego Sącza. Pociąg od-
jedzie z Chabówki o 6, a do Nowego Sącza przy-
jedzie o 9.16. Bilety będą do nabycia u obsługi 
pociągu. Rano do Chabówki można dojechać 
bezpłatnym autobusem podstawionym przez 
organizatora – zapewnia Łukasz Wideł, wice-
prezes NSMK.

(CIUF)

Wsiąść do pociągu nie byle jakiego

Dokończenie na str. 13
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97-500 Radomsko, ul. Sucharskiego 49, 

tel.: +48 44 682 34 68, fax: +48 44 682 34 68 

www.skb.net.pl

Spó ka SKB specjalizuje si  w:
•  Precyzyjnej obróbce skrawaniem metali – wspierana przez FON 

(Fabryka Osi Nap dowych) 
• Us ugach ogólnobudowlanych 
•  Wykonaniu i monta u 

konstrukcji stalowych 
• Zarz dzaniu nieruchomo ciami 
• Energetyce 
• Wypo yczaniu sprz tu 
• Systemie Design & Build

PROFESJONALIZM PRZEDE WSZYSTKIM

W ka dej bran y SKB oferuje klientom us ugi charak-
teryzuj ce si  profesjonalnym wykonawstwem oraz 
ciekawymi rozwi zaniami.
SKB posiada nowoczesny park maszynowy, który 
wp ywa na szybko  wykonywanych us ug oraz na ich 
wysok  jako . SKB stosuje nowoczesne materia y po-
siadaj ce odpowiednie atesty i certy  katy dostarczone 
przez zaufanych dostawców. Gwarancj  najwy szej ja-
ko ci s  uzyskane przez  rm  SKB certy  katy ISO.  

Zadowolenie naszych Klientów 
jest dla nas najlepsz  rekomendacj

TAK ZMIENIA SIĘ SĄDECKI DWORZEC PKP
nr 96 Tarnów–Leluchów. Izba Tra-
dycji – niewielkie kolejowe muzeum 
– składa się z trzech pomieszczeń, 
w których urządzono wystawy za-
bytkowych urządzeń, książek, bi-
letów, tablic i znaków. Znaleźć tam 
możemy również: semafor, lampy 
sygnalizacyjne, aparaty telefonicz-
ne i maszyny do pisania, mundury 
i czapki kolejowe, elementy sprzętu 
kolejowego, dawne instrukcje z lat 
trzydziestych, zabytkową bileter-
nię. Część eksponatów Izba Tradycji 
przejęła po likwidowanym w 2005 
roku Technikum Kolejowym Mini-
sterstwa Komunikacji. Były to naj-
częściej prace absolwentów szko-
ły. „Kolejówka” przy ul. Ducha Św. 
w latach 1952–2005 wykształciła kil-
ka pokoleń znakomicie wykwalifiko-
wanych pracowników kolei. Szkołę 
reaktywowano w 2013 roku, urucha-
miając czteroletnie kierunki w dzie-
dzinie transportu kolejowego, tech-
ników dróg i mostów kolejowych 
oraz techników automatyków ste-
rowania ruchem kolejowym. W Izbie 
są też bilety, tablice, znaki kolejo-
we, urządzenia dyspozytorni, środki 
łączności itp. Ciekawostką jest funk-
cjonująca makieta kolejowa w skali 
TT oraz imponujące, ponad metrowej 
długości kartonowe modele polskich 
parowozów. Podczas np. Dni Techni-
ki Kolejowej, Dni Otwartych Kolei, 
czy majowej imprezy Izba jest otwar-
ta dla zwiedzających i na własne oczy 
można obejrzeć wspomniane wyżej 
kolejowe skarby, które dzięki po-
mysłowości pewnych ludzi, uniknęły 
wyrzucenia ich na złom. Teraz z pa-
sją i zaangażowaniem dbają o nie mi-
łośnicy. Gdyby udało się zdobyć od-
powiednie fundusze, Izba Tradycji 
po odświeżeniu i rozbudowie wy-
glądałaby jeszcze bardziej imponu-
jąco. Dodajmy, że wszystkie prace 
konserwatorskie i naprawcze wy-
konują w wolnym czasie i zupełnie 
bezinteresownie sami członkowie 
stowarzyszenia. 

GALICYJSKI POCIĄG RETRO 
– POCIĄG DO HISTORII 
I KOLEJARSKIEJ TRADYCJI!

Od czterech lat wszyscy ama-
torzy kolei retro, historii, im-
prez plenerowych, a także w ogó-
le transportu kolejowego, mają 

Dokończenie ze str. 9

Dokończenie na str. 14
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niepowtarzalną okazję odbyć wy-
cieczkę zabytkowym parowozem 
z Nowego Sącza do Chabówki. No-
wosądecki secesyjny dworzec ko-
lejowy budowany w latach 1908–
1909, aktualnie remontowany, 
od 2011 roku w jeden majowy po-
ranek w roku, zapełnia się zainte-
resowanymi koleją retro. Oczom 
zebranych ukazuje się obrazek jak 
sprzed stu lat, kiedy to dworce Ga-
licji tętniły życiem: po I peronie 
przechadzają się damy w dużych 
kapeluszach i sukniach z minionej 
epoki w towarzystwie eleganckich 
kawalerów, pasjonaci insceniza-
cji historycznych z nowosądeckie-
go oddziału Polskiego Towarzystwa 
Historycznego pokazują uzbroje-
nie i prezentują na sobie mundury 
żołnierzy Armii Cesarsko–Królew-
skiej, w czasie podróży insceni-
zują krótkie scenki historyczne, 
raz po raz strzelając z karabinów 
oraz strzegą bezpieczeństwa za-
branych, członkowie NSMK w ko-
lejarskich mundurach sprawdza-
ją bilety, wpuszczają podróżnych 
do zabytkowych wagonów, wypo-
życzanych specjalnie na kolejową 
majówkę ze Skansenu Taboru Ko-
lejowego w Chabówce. Ów skansen 
to teren parowozowni z pierwszej 
połowy XX wieku, gdzie w la-
tach późniejszych zorganizowa-
no muzeum kolejnictwa. Spraw-
ne parowozy można także oglądać 
w Wolsztynie w Wielkopolsce. Do-
dać trzeba, że nie jest to muzeum, 

lecz stale czynna lokomotywow-
nia, z której to po dziś dzień paro-
wozy prowadzą pociągi pasażerskie 
do Poznania. 

Gdy już ostatni podróżny zaj-
mie swe miejsce w wagonie, 
a maszynista w kabinie dopnie 
wszystko na przysłowiowy ostat-
ni guzik, rozlega się nagle – gwizd! 
Nagle – świst! Para – buch! Koła 
– w ruch! Najpierw powoli jak żółw 
ociężale, ruszyła maszyna po szy-
nach ospale. Szarpnęła wagony 
i ciągnie z mozołem, I kręci się, 
kręci się koło za kołem, I biegu 
przyspiesza, i gna coraz prędzej, 
I dudni, i stuka, łomoce i pędzi. Jak 
mówią słowa popularnego wier-
sza. Zaczyna się „Kolej na Majów-
kę! – Parowozem przez Galicyjską 

Kolej Transwersalną”. Ciuchcia je-
dzie urokliwą górską trasą Nowy 
Sącz–Chabówka, gwizdując i po-
zdrawiając ciekawskich tej atrak-
cji obserwatorów, zatrzymując 
się na pikniki regionalne na sta-
cjach poszczególnych miejscowo-
ści: Klęczan, Męciny, Limanowej, 
Dobrej, Kasiny Wielkiej – tam pod-
czas postoju możliwość przejaz-
du kolejką linową na górę „Śnież-
nica” (1007 m n.p.m.), – Mszany 
Dolnej, Rabki Zdrój. Na postojach 
podróżnych witają lokalne orkie-
stry, kiermasze ze sztuką ludową, 
stoiska z przysmakami kuchni re-
gionalnej. Zatem coś dla ciała i dla 
ducha. Wszystkim zawsze towa-
rzyszy charakterystyczny zapach 
parowozowego dymu i niezwykły 

– retro! – klimat imprezy. Dzieci 
chętnie korzystają z okazji oglądają 
z bliska pracę maszynisty oraz ro-
bią sobie pamiątkowe zdjęcia z żoł-
nierzami Armii C.K. W każdym 
z wagonów przewodnicy z sądec-
kiego oddziału Polskiego Towarzy-
stwa Turystyczno – Krajoznawcze-
go raczą słuchaczy opowieściami 
dotyczącymi naszego regionu i są-
deckimi ciekawostkami. Cało-
dniową wycieczkę pociągiem re-
tro kończy przyjazd do Chabówki 
i zwiedzanie tamtejszego Skanse-
nu Taboru Kolejowego. 

Potem następuje powrót wyna-
jętymi autobusami do Nowego Są-
cza. Parowóz zaś wraca „do domu”, 
czyli na swe miejsce w skansenie, 
by za rok znów zabrać uczestników 
„Koleją na Majówkę”.

Przejażdżkę pociągiem retro 
w 2014 roku współorganizują: Po-
wiat Nowosądecki, Urząd Miasta 
Nowego Sącza, Muzeum Okręgo-
we w Nowym Sączu, PKP Polskie 
Linie Kolejowe, Przewozy Regio-
nalne, grupa rekonstrukcyjna z no-
wosądeckiego oddziału Polskie-
go Towarzystwa Historycznego, 
Pałac Młodzieży i zespół „Sąde-
czoki”, Muszynianka, Pensjonat 
Szczebel w Mszanie Dolnej, Urząd 
Gminy Dobra, Urząd Miasta Rab-
ka – Zdrój. Do tej pory zabytko-
we wagony z lat 1920 – 1963 pro-
wadziły parowozy: w 2011 roku 
– Ty2–953 (to polskie oznaczenie 
niemieckiej, wojennej serii BR 52 
budowanej w latach 1942 – 1945), 
w 2012 roku – Ty2–911. Podczas 
tegorocznego przejazdu funkcję 
„wehikułu czasu”, który zabie-
ra podróżnych w czasy świetno-
ści kolei, pełni parowóz typu Ty42–
107 wyprodukowany w Zakładach 
Hipolita Cegielskiego w Poznaniu 
w 1946 roku. Uczestnicy zasiądą 
w wagonach 2 klasy z drewnianymi 
lub pół miękkimi siedzeniami oraz 
w odrestaurowanym wagonie po-
spiesznym z 1939 roku. Historyczny 
pociąg, historyczne wagony, histo-
ryczne pokazy grup rekonstrukcyj-
nych w historycznych strojach… 
historia w żywym wydaniu! Pięk-
no regionu sądeckiego obserwo-
wane z okna zabytkowego pociągu? 
W sam raz na majówkę! Jak co roku 
Galicyjska Kolej Transwersalna cze-
ka na podróżnych! 

AGNIESZKA MAŁECKA

REKLAMA

Dokończenie ze str. 13
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Sądecczyzna. Tu się urodziłem, 

wychowałem i kształciłem. 

Wiele osób jest niezadowolonych 

z jakości życia w naszym regionie.

Zmieńmy to.

Ludomir Handzel
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GOSPODARKA/POD NASZYM 
PATRONATEM. Ekonomiści, 
naukowcy i entuzjaści techni-
ki zebrali się w Krynicy Zdroju. Ci 
ostatni zaprezentowali gazyfika-
tor, czyli urządzenie produkujące 
energię z odpadów organicznych. 
Konstrukcja jest udostępniana za 
darmo!

W uzdrowisku pod Górą Parko-
wą odbyło XXXIX Sympozjum 
Katedry Gospodarki i Admini-
stracji Publicznej Uniwersyte-
tu Ekonomicznego w Krako-
wie. Owi entuzjaści techniki 
to tzw. makersi, którzy swo-
je pomysły przekazują bezpłat-
nie, w ramach otwartej licen-
cji, do dalszych udoskonaleń, 
modyfikacji i użytkowania. Tak 
jak tzw. otwarte oprogramowa-
nie. Ostatnia faza budowy i uru-
chomienie ich gazyfikatora to-
warzyszyło dyskusji pod hasłem 
„Świat – zrób to sam”.

Urządzenie powstało w łódz-
kiej pracowni makersów Co-
habitat. Stworzono je w pra-
cowni sfinansowanej przez 
jej użytkowników, tzw. hac-
kerspace’sie. – Wokół hacker-
space’ów kręci się grupa en-
tuzjastów techniki, która jest 
w stanie dzięki swojej wiedzy 

Z  L ISTÓW DO REDAKCJ I .  Z wiel-
kim oburzeniem przeczytałam ar-
tykuł autorstwa Jerzego Widła, za-
mieszczony w „Dobrym Tygodniku 
Sądeckim” Nr 19 z 15 maja 2014 r. pt. 
„Kowal zawinił, Cygana powiesili”.

Interesujący jest tutaj fakt, dlaczego 
autor występuje w obronie prezesa 
Grodzkiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej w Nowym Sączu Pana Jarosława 
Iwańca i usiłuje z oskarżonego uczy-
nić niewinnego „Cygana”.

Szanowny Panie, problem, któ-
rego Pan dotyka jest bardzo istot-
ny i ważny dla właścicieli mieszkań 
w budynku przy ul. Korzeniowskie-
go 10 w Nowym Sączu, dlatego też 
nie wolno sobie z niego kpić, pisać 
opowiadań satyrycznych, niczym 
nieuzasadnionych opowiastek. Wy-
ciąga Pan „z kapelusza” jakieś nie-
dorzeczności, a nie fakty, o których 
nie ma Pan, lub nie chce mieć poję-
cia. To czy Prezes Jarosław Iwaniec 
podpisał umowę, czy też zlecił jej 
podpisanie komuś innemu nie ma 
znaczenia, ponieważ to Prezes Spół-
dzielni jest ostatecznym decyden-
tem w każdej sprawie.

Zadziwiający jest też fakt, że ar-
tykuł Jerzego Widła pojawia się 
w krótkim czasie po niekorzystnym 

dla Zarządu orzeczeniu Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego 
w Krakowie, tuż przed mającą się 
odbyć rozprawą przed Sądem Re-
jonowym w Nowym Sączu, czyżby 
autor artykułu chciał mieć wpływ 
na decyzję Sądu? – ciekawe.

Prezes Spółdzielni posiadał 
wiedzę o istniejącym problemie, 
a mimo to nie zawiesił prac do-
ciepleniowych. Na moją i sąsiada 
prośbę w sprawie usunięcia weł-
ny mineralnej, którą został docie-
plony strop, odpowiedział: „Idźcie 
do Sądu”.

I oto Wojewódzki Sąd Admini-
stracyjny w Krakowie orzekł mię-
dzy innymi:
X Na wykonanie docieplenia stropu 

wymagane było zezwolenie wy-
dane przez Wydział Architektury 
i Budownictwa w Nowym Sączu.

X Konieczna była także zgoda wła-
ścicieli mieszkań, tylko oni mogą 
decydować o wykonaniu prac 
dociepleniowych.

X Materiał dociepleniowy nie może 
być źródłem emisji do środowi-
ska, a jest.

X Zlecenie w/w prac przekroczyło 
zakres zwykłego zarządu nieru-
chomością itd. (jak w orzeczeniu 
WSA–Kraków).

[…] Szanowny Panie Wideł, bro-
niąc Prezesa Spółdzielni, występuje 
Pan przeciwko mieszkańcom (wła-
ścicielom mieszkań), od których wy-
muszono zapłatę na pokrycie kosz-
tów nielegalnego wysypiska wełny 
mineralnej na stropie IVp., a prze-
ciwko odmawiającym zapłaty skie-
rowano pozew do Sądu. Tylko w jed-
nym bloku przy ul. Korzeniowskiego 
aż 53 osoby nie stać na zapłatę czyn-
szu (tj. prawie połowa mieszkańców).

Przypominam, że strop był już 
kompleksowo docieplony papą para-
izolacyjną i dwoma warstwami mate-
riału z wełny mineralnej przykrytych 
wylewką betonową. Nikt też nie zgła-
szał potrzeby kolejnego docieplenia 
stropu na IVp., a tym bardziej miesz-
kańcy niższych pięter.

Natomiast co do Prokuratury 
Apelacyjnej w Krakowie wyjaśniam, 
że w/w organ państwowy w piśmie 
do mnie przekazał informację, że w tej 
sprawie należy zwrócić się do Sądu.

Z artykułu wynika, że ktoś tutaj 
najwyraźniej boi się, że „Kowal zawi-
nił i Kowala, a nie Cygana powieszą”. 
Tak można by sparafrazować tytuł ar-
tykułu Jerzego Widła. […] 

Z poważaniem CZYTELNICZKA 
(Imię i nazwisko do wiadomości 

redakcji)

Kowal zawinił, Cygana nie powieszą

Od autora
Warto czasami czytać teksty ze zrozumieniem. A więc nie bronię prezesa GSM Jarosława Iwańca, co wyni-
ka jasno z felietonu. Nie wnikam też w inne problemy związane z dociepleniem bloku. Chodzi mi jedynie 
o sformułowany zarzut Prokuratury Rejonowej wobec prezesa – „oskarżony o to, że podpisał umowę z wy-
konawcą…”. A przecież nie podpisał, co później stwierdziła sama Prokuratura. Więc, jak to w końcu jest? 
I o to mi chodziło w tekście. Nic więcej! JERZY WIDEŁ

REKLAMA

Pomysły przekazywane bezpłatnie
i umiejętnościom konstruować 
urządzenia, bardzo drogie albo 
trudno dostępne na rynku – mó-
wił Paweł Smoczyński, założyciel 
Cohabitat.

Gazyfikator zaprojektowała gru-
pa mniej lub bardziej anonimowych 
osób z całego świata. Projekt udo-
stępniono w internecie i od tego 
momentu technicy z całego świa-
ta dodają swoje innowacje. Takie 
możliwości daje dziś www. Kilka 
podobnych urządzeń i budowli za-
prezentowano w Krynicy w ramach 
publikacji „Habitat. StartUp KIT”, 
wydanej przez Fundację Gospodar-
ki i Administracji Publicznej. Poza 
gazyfikatorem są w niej m.in. silnik 
cieplny napędzany energią solarną, 
hydrauliczna prasa do produkcji ce-
gieł, turbiny wiatrowe czy dom na-
turalny o powierzchni 80 metrów 
kwadratowych.

Sympozjum od lat organizu-
je kierownik Katedry Gospo-
darki UE Jerzy Hausner, członek 

Rady Polityki Pieniężnej. Już kil-
ka razy odbywało się w Rytrze, 
teraz – w Krynicy. Do uzdrowi-
ska przyjechał m.in. pełnomoc-
nik rządu ds. polityki energetycz-
nej Marcin Korolec, który mówił 
o światowym szczycie klimatycz-
nym ONZ w Paryżu w 2015 r. Ko-
misja Europejska zaproponowała, 
by do 2030 r. nastąpiły 40–proc. 
Redukcja emisji dwutlenku wę-
gla (CO2) oraz podniesienie do 27 
proc. udziału energii ze źródeł 
odnawialnych.

Sam Hausner, były wicepremier 
ds. gospodarki i pracy, ocenił pod-
czas sympozjum, że Polska gospo-
darka weszła w fazę znaczącego 
ożywienia, a wzrost PKB w latach 
2014 i 2015 roku powinien wy-
nieść 4 procent. – Polska gospo-
darka ma się dobrze – uznał, choć 
jego zdaniem nie poprawi się wy-
raźnie wskaźnik zagrożenia upa-
dłością przedsiębiorstw.

(BW)

Szczególna 
wartość obrazu

KULTURA.  To niezwykła wysta-
wa, bo prezentująca twórczość nie-
zwykłych artystów. Warto wybrać się 
do Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu, 
by ją zobaczyć.

Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęcio-
wej w Gostwicy – podopieczni Stowa-
rzyszenia Rodziców Przyjaciół Dzieci 
i Osób Niepełnosprawnych w Pode-
grodziu – ujawnili kolejne swoje ta-
lenty. Po niedawnych sukcesach te-
atralnych – w marcu teatr „Psotnik” 
WTZ został laureatem 14.Ogólno-
polskiego Festiwalu Twórczości 

Teatralno–Muzycznej Osób Niepeł-
nosprawnych Intelektualnie „Alber-
tiana” – w Dziecięcej Galerii im. S. 
Szafrana w Pałacu Młodzieży zapre-
zentowali prace plastyczne wykona-
ne przeróżnymi technikami: od haftu 
gobelinowego (autorzy: Robert Wójs, 
Rafał Pietrucha), przez matematycz-
ny (Zofia Brdej, Ewa Wiktor) koloro-
wą mozaikę z kulek zwiniętych z bi-
buły (Marianna Wójcik), wypalanki 
(Monika Smoter, Wojciech Szewczyk) 
do techniki usypywania z kolorowych 
ziaren (Dawid Tenerowicz). 

Więcej na dts24.pl
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POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI
Dobry dodatek wiedzy o gospodarce (14)

W najbliższy weekend odbędą się wybory 
do Europarlamentu. Pójście do głosowa-
nia jest ważnym wydarzeniem, w któ-
rym decydujemy o naszej przyszłości. 
Wybieramy osoby, które będą reprezen-
towały nas, czyli Polskę, nasze proble-
my i nasze plany na lepsze jutro. Poprzez 
media i działania promocyjne usłysze-
liśmy o wielu kandydatach. W naszym 
kolejnym dodatku znajdziecie Państwo 
rozmowy z dwoma, których materiały 
i opracowania Fundacji zainspirowały, 
aby w swoich programach uwzględnić 
zagadnienia gospodarcze.

Bogdan Wenta – polski piłkarz ręcz-
ny, trener. W latach 2004–2012 był se-
lekcjonerem reprezentacji Polski w Pił-
ce Ręcznej. Jako były zawodnik wystąpił 

w siedmiu finałach europejskich pucha-
rów, uważany za jednego z najwybit-
niejszych zawodników w historii pol-
skiej piłki ręcznej. 

Jako trener reprezentacji Polski zdo-
był w 2007 roku wicemistrzostwo świa-
ta, 2009 roku 3. miejsce Mistrzostw 
Świata, a w kolejnych latach: 4. miej-
sce na Mistrzostwach Europy, 8. miejsce 
na Mistrzostwach Świata. Prowadzo-
ny przez niego zespół Vive Targi Kiel-
ce czterokrotnie zdobywał tytuł mi-
strza Polski.

Zasłużony dla polskiego sportu i pro-
mocji polskich sukcesów na arenie 
międzynarodowej postanowił repre-
zentować Polskę w Europarlamencie. 
Zainspirowany lekturą raportu Fundacji 

Pomyśl o przyszłości pt. „Dlaczego 
w Polsce zarabiamy cztery razy mniej 
niż w bogatych krajach Europy Zachod-
niej?” przyjechał do Nowego Sącza, aby 
z zespołem Fundacji i jej założycielem 
dyskutować o gospodarce. 

Kolejnym kandydatem na europosła, 
który kontaktował się z Fundacją, aby 
porozmawiać o barierach i szansach dla 
rozwoju polskiej gospodarki był Jan Pu-
chała. Doświadczony menadżer, który 
od 30 lat nieprzerwanie piastuje stano-
wiska kierownicze. Autor i współau-
tor wielu publikacji naukowych m.in. 
„Znaczenie funduszy unijnych dla roz-
woju lokalnego na przykładzie powia-
tu limanowskiego”. Obecnie Jan Pucha-
ła jest starostą limanowskim, którego 

powiat w roku 2011 został wybrany za 
najlepiej kierowany w Polsce, a on sam 
został wybrany człowieka roku polskie-
go samorządu w 2012 roku.

Ponadto w naszym specjalnym do-
datku przybliżymy Czytelnikom struk-
tury Europarlamentu. Co może, a czego 
nie może europoseł, kto jeszcze re-
prezentuje Polskę w Brukseli. Wszyst-
kie te informacje potrzebne są, aby 
świadomie uczestniczyć w wyborach. 
Mamy tylko jeden głos, więc przydziel-
my go świadomie i odpowiedzialnie. 
Nasz udział w wyborach potraktujmy 
jako przywilej, a nie obowiązek. To wy-
borcy decydują, jak silną i skuteczną re-
prezentację będzie miała Polska na are-
nie międzynarodowej.

ROZMOWA  z BOGDANEM WENTĄ, 
polskim piłkarzem ręcznym, trene-
rem, który w latach 2004–2012 był 
selekcjonerem reprezentacji Pol-
ski w Piłce Ręcznej. Jako były za-
wodnik wystąpił w siedmiu finałach 
europejskich pucharów, uważany 
za jednego z najwybitniejszych za-
wodników w historii polskiej pił-
ki ręcznej. 

Zasłużony dla polskiego spor-
tu i promocji polskich sukcesów 
na arenie międzynarodowej po-
stanowił reprezentować Polskę 
w Europarlamencie. Zainspiro-
wany lekturą raportu Fundacji 
Pomyśl o przyszłości pt. „Dla-
czego w Polsce zarabiamy cztery 
razy mniej niż w bogatych kra-
jach Europy Zachodniej?” przy-
jechał do Nowego Sącza, aby z ze-
społem Fundacji i jej założycielem 
dyskutować o gospodarce. 
– Dlaczego zdecydo-
wał się Pan na kandydowanie 
do Europarlamentu?

– Moje doświadczenie w bu-
dowaniu zespołów, zarządzanie 

kapitałem ludzkim, znajomość ję-
zyków obcych i doświadczenie 
w działalności społecznej, to ele-
menty, które mogę wykorzystać 
także w polityce. Reprezentowanie 
swojego kraju na arenie międzyna-
rodowej nie jest mi obce, a tym jest 
Parlament Europejski , natomiast 
walka dla ludzi, których repre-
zentujesz, to obowiązek i zaszczyt. 
Oczywiście jeśli wyborcy obdarzą 
mnie tak wielkim zaufaniem.

– Jakie mamy obszary w kraju, które 
wymagają poprawy?

– Kluczowe słowo to na pew-
no zatrudnienie. Wiąże się z nim 
przedsiębiorczość, podatki, in-
nowacje, komunikacja, inwesty-
cje, rozwój biznesu pierwotnego 
i jego bezpośredni wpływ na biz-
nes wtórny.

– Jakie działania chciałby Pan podjąć 
na rzecz kraju?

– Wyrównanie szans: warun-
ków pracy, startu zawodowego, 

Udział w wyborach do Europarlamentu 
– przywilej, a nie obowiązek

Potrzeba nam jednej wspólnej autostrady

Dokończenie na str. 19
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Podobne pytania zadaliśmy drugie-
mu kandydatowi do Europarlamentu, 
JANOWI PUCHALE – staroście lima-
nowskiemu, który również prowa-
dził dyskusje na gospodarcze tematy 
naszej polskiej wspólnoty ekono-
micznej z zespołem Fundacji Pomyśl 
o Przyszłości.

– Dlaczego zdecydował się Pan 
na kandydowanie do Europarlamentu?

– Od 2006 r. pełnię urząd sta-
rosty limanowskiego. Funkcja 
ta przynosi mi wiele satysfakcji, ale 
czuję, że mógłbym spróbować po-
lityki na wyższym szczeblu. Jestem 
osobą ambitną, która lubi wyzwa-
nia i tak też traktuję start w wybo-
rach do Parlamentu Europejskiego. 
Myślę, że lata doświadczeń w mar-
ketingu i praca z ludźmi, dają mi 
szansę, bym spełnił oczekiwana 
wy–borców. 

– Co może europoseł? 
– Misja europosła polskiego nie 

jest łatwa i to nie tylko ze względu 
na problemy gospodarcze. Trzeba 
bowiem pogodzić dobro własnego 
kraju z dobrem Unii, jako wspólno-
ty. Jest to niezwykle trudne i wy-
maga dobrej woli. Jako europoseł 
chcę zabiegać o podniesienie pre-
stiżu Polski na arenie europejskiej 
i walczyć o rzeczywiście odczuwal-
ne dla zwykłego obywatela równe 
prawa naszego kraju w UE.

– W jaki sposób może się Panu przydać 
w nowej roli doświadczenie bycia go-
spodarzem powiatu limanowskiego?

– Praca dla społeczeństwa daje 
mi wiele satysfakcji. Cele, jakie 
zrealizowałem dotychczas, pełniąc 
urząd starosty, bardzo motywują 
mnie do dalszego działania. Zwróć-
my uwagę, że w czasie trudnym 
dla naszego kraju, powiat lima-
nowski dynamicznie się rozwija, 
wiele spraw zostało uporządkowa-
nych. Codziennością jest dla mnie 
nieustanne zabieganie o realizację 
przedsięwzięć, pozyskiwanie środ-
ków, wspieranie prężnego rozwoju 
naszego regionu. Jeżeli moje plany 
by się powiodły, chciałbym konty-
nuować swoją pracę, ale na więk-
szą skalę.

Co ważne, cały czas towarzyszy 
mi świadomość, że nie mogę za-
wieść swoich wyborców i muszę 
zrobić wszystko, aby swoje obiet-
nice realizować. 

– Jakie działania chciałby Pan podjąć 
jako europoseł na rzecz rozwoju kraju?

– Jeżeli wyborcy na to pozwo-
lą, w PE będę pracował nad pro-
pagowaniem prorodzinnych roz-
wiązań podatkowych tzn. 0% VAT 
w unijnych przepisach na ubra-
nia i produkty dla dzieci. Zajmę 
się też odpowiednim lokowaniem 
środków unijnych, które powinny 

być przeznaczane w dużej mie-
rze na tworzenie nowych miejsc 
pracy. Chcę również, aby prze-
strzegano zasady wolnego prze-
pływu towarów, a ryzyko stosowa-
nia nieformalnych blokad dostępu 
do rynków zachodnich dla polskich 
towarów było zminimalizowane. 
W Parlamencie Europejskim będę 
też pracował nad promocją i pod-
niesieniem prestiżu polskich ma-
rek, bo uważam, że stanowią one 
poważną konkurencję dla produk-
tów europejskich. Trzeba wspie-
rać przedsiębiorstwa produkcyj-
ne z naszego regionu, tak żeby ich 
oferta, jak i jakość produktów nie 
mogła być kwestionowana przez 
konsumentów w całej Unii Europej-
skiej. Jestem przeciwny temu, żeby 
polskie popularne, tradycyjne mar-
ki przechodziły w ręce zagranicz-
nych producentów, a jest to zja-
wisko coraz bardziej powszechne. 
Polscy producenci powinni mieć 
odpowiednie warunki do rozwija-
nia swoich działalności u nas w kra-
ju, bo wtedy prężnie rozwijają się 
inne gałęzie gospodarki wykorzy-
stywane w produkcji, a także two-
rzy się nowe miejsca pracy. Także 
w tym aspekcie, uważam, że war-
to się starać o środki unijne na ba-
dania i innowacje technolo–giczne. 

– A w jaki sposób Sądecczyzna na tym 
skorzysta?

– Jako europoseł mogę lobbo-
wać za naszym województwem. Nie 
ukrywajmy, Unia daje nam wie-
le możliwości finansowego wspar-
cia dla Polski. Powinniśmy tę szansę 
wykorzystać, a potem odpowiednio 
lokować środki finansowe tak, aby 
miały realne przełożenie na popra-
wę szeroko rozumianej infrastruk-
tury, nowe miejsca pracy i rozwój 
przedsiębiorczości w naszym re-
gionie. Myśląc o regionie, muszę 
wspomnieć tu o koncepcji budowy 
tzw. drogi uzdrowiskowej, łączącej 
Rabkę, Porębę Wielką, Szczawę, Za-
brzeż, Szczawnicę, Nowy Sącz, Piw-
niczną, Muszynę, Krynicę, a następ-
nie obszary powiatu gorlickiego. 
Dzięki niej będziemy mogli świad-
czyć kompleksowe usługi uzdro-
wiskowo–turystyczno–rekreacyj-
ne, ale także znacząco poprawią się 
walory komunikacyjne na w/w ob-
szarach. Taka koncepcja daje moż-
liwości wyboru pomiędzy tężniami 
solankowymi, kąpieliskami i zabie-
gami leczniczymi, czy też korzysta-
niem z dobrodziejstw leczniczych 
wód mineralnych proponowanych 
w Szczawie. Sama trasa przebiegać 
będzie przez malowniczo położone 
regiony. Za tym przedsięwzięciem 

idzie następnie uruchomienie li-
nii transportowych (kolei Podłę-
że – Piekiełko – granice państwa 
– Europa południowa), moderni-
zacja połączeń komunikacyjnych 
już istniejących – drogi popular-
nie nazywanej Zakopianką i drogi 
krajowej nr 28 oraz budowa drogi 
ekspresowej Nowy Sącz – autostra-
da A4. Na to wszystko potrzebne 
są ogromne środki, ale liczę że przy 
odpowiednim wsparciu środkami 
unijnymi będziemy w stanie sfina-
lizować te przedsięwzięcia.

Jako eurodeputowany, będę się 
starał rozwiązywać te problemy, 
z którymi boryka się również kilka 
innych unijnych regionów. W tym 
celu będę szukał porozumienia z eu-
roposłami innych państw członkow-
skich. Jako europoseł mogę też sa-
morządom próbować ułatwić dostęp 
do unijnych instytucji, organizować 
spotkania, pomagać w nawiązaniu 
współpracy. Jestem osobą, której 
chce się angażować.

– Spotkaliśmy się w ramach projektu 
„Gospodarcze lokomotywy Sądecczy-
zny” i rankingu 100 największych firm 
napędzających sądecką gospodar-
kę. W tym również firm z powiatu li-
manowskiego. Czy uważa Pan, że takie 
rankingi służą gospodarce czy są „listą 
potencjalnych sponsorów”?

– Tego rodzaju rankingi są nie 
tylko formą promocji przedsię-
biorstw, ale także często bywają 
motorem niezbędnych dla naszego 
regionu inicjatyw gospodarczych. 
Każdy lubi być doceniany, a wyróż-
nienia zdobyte w tego rodzaju ran-
kingach stanowić mogą motywacje 
do dalszego rozwoju przedsiębior-
czości w naszym regionie i poszu-
kiwania innowacyjnych rozwiązań. 

– Czytał Pan również opracowanie 
Fundacji „Dlaczego zarabiamy czte-
ry razy mniej niż w bogatych krajach 
Europy Zachodniej?”. Jakie ma Pan 
wnioski po przeczytaniu tej lektury? 
Co możemy zrobić, aby w Polsce zara-
biać cztery razy więcej?

– Lektura ta ukazuje komplekso-
we podejście do problemów, z jaki-
mi dzisiaj zmaga się polskie społe-
czeństwo oraz przedsiębiorcy na tle 
Unii Europejskiej. Uwidacznia ona 
dysproporcje, z jakimi musimy się 
borykać ze względu na funkcjonu-
jące w społeczeństwie europejskim 
stereotypy, a także zawiera cieka-
we propozycje rozwiązań prawnych 
i instytucjonalnych, które są szansą 
na poprawę sytuacji w naszym kraju. 
Uważam, że jako swoisty „niezbędnik 
przedsiębiorcy” powinna ona stać się 
lekturą także dla ludzi rządzących 
naszym krajem na wszystkich szcze-
blach administracji publicznej oraz 
dla naszych przedstawicieli w Par-
lamencie Europejskim. 

Rozmawiała KATARZYNA TOMOŃ

Polityka na wyższym 
szczeblu

Polscy producenci 
powinni mieć 
odpowiednie warunki 
do rozwijania swoich 
działalności u nas 
w kraju, bo wtedy 
prężnie rozwijają się 
inne gałęzie gospodarki 
wykorzystywane 
w produkcji, a także 
tworzy się nowe 
miejsca pracy.
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W najbliższą niedzielę odbędą się 
w Polsce wybory do Parlamentu 
Europejskiego. Piszemy w Polsce, 
bo choć swoich reprezentantów 
wybiera cała Europa, to w niektó-
rych krajach głosowania zaczną 
się już 22 maja. U nas tradycyjnie 
dzień wyborów przypada na nie-
dzielę. Będzie to już dla nas trze-
cia okazja wybrania przedstawi-
cieli, którzy reprezentować będą 
nasze interesy w Europie. To do-
bra okazja, aby przybliżyć Czy-
telnikom jeszcze raz kompeten-
cje Parlamentu Europejskiego, jego 
kształt, zadania i miejsce wśród 
innych najważniejszych organów 
Unii Europejskiej. 

Niestety, jak pokazują dane do-
tyczące frekwencji w kolejnych 
wyborach, Polacy w dniu wy-
borów w dużej mierze pozosta-
ją w domach. O ile w wyborach 
do Sejmu i Senatu oraz prezydenc-
kich około połowa uprawnionych 
idzie głosować, tak w przypad-
ku wybierania eurodeputowa-
nych jedynie nieco ponad 20% Po-
laków decyduje udać się do urn. 
Ogólnie niska frekwencja może 
wynikać z utraty zainteresowa-
nia polityką i brakiem poczucia 
wpływu na otaczającą nas rzeczy-
wistość. Ważnym czynnikiem jest 
dość powszechne niezadowole-
nie Polaków z krajowej biurokra-
cji. Jednak, jak wskazują badania 
przedstawione przez portal eurac-
tiv.pl, zaufanie Polaków do Unii 
Europejskiej w 2011 roku wyno-
siło 56%, co plasowało nas w czo-
łówce euroentuzjastów, podczas 
gdy aż 75% Niemców negatywnie 
wypowiedziało się na temat Unii. 
Przekonanie naszych obywate-
li, że Unia jest lepszym gwaran-
tem postępu niż władze krajowe, 
nie przekłada się jednak na fre-
kwencję. W 2004 roku głosowało 
20,84% uprawnionych Polaków, 
zaś w 2009 odsetek ten wy-
niósł 24,53%. Oznaczać to może, 
że po prostu nie rozumiemy, czym 
dokładnie Parlament Europejski 
się zajmuje, jakie są jego kompe-
tencje, czym różni się od Rady czy 
Komisji. Wydaje się zatem, że wła-
dze krajowe powinny przykładać 
większą wagę do informowania 
wyborców o sposobie funkcjono-
wania Unii, podejmowanych tam 
decyzjach i korzyściach, jakie mo-
żemy osiągnąć, wybierając silną 
i kompetentną reprezentację.

Parlament Europejski 
w liczbach

W 1952 r. powstało Zgromadze-
nie Ogólne Europejskiej Wspól-
noty Węgla i Stali (EWWiS), które 
sześć lat później zmieniło nazwę 
na Europejskie Zgromadzenie Par-
lamentarne, by ostatecznie prze-
kształcić się w Parlament Euro-
pejski w 1962 r. Pierwsze wybory 
bezpośrednie odbyły się w 1979 r. 

Parlament Europejski jest je-
dyną instytucją UE wybieraną 
w sposób bezpośredni, a także 
jednym z największych demokra-
tycznych zgromadzeń parlamen-
tarnych na świecie. Zasiada w nim 
766 posłów, by reprezentować 500 
mln obywateli UE. Są oni wybiera-
ni co pięć lat przez wyborców z 28 
państw członkowskich.

Liczba przedstawicieli danego 
kraju w Parlamencie Europejskim 
uzależniona jest od liczby ludno-
ści w danym państwie. Polskę re-
prezentuje 51 posłów.

Oficjalną siedzibą Parlamen-
tu Europejskiego jest Strasburg 
i tu odbywają się raz w miesią-
cu czterodniowe sesje plenarne. 
Większość czasu posłowie spędza-
ją jednak w Brukseli, gdzie obra-
dują komisje i frakcje parlamen-
tarne oraz gdzie odbywają się co 2 
miesiące sesje plenarne. W Luk-
semburgu znajduje się Sekretariat 
Parlamentu Europejskiego, któ-
ry koordynuje prace legislacyj-
ne oraz organizuje sesje plenarne 
i inne spotkania PE.

Budżet Parlamentu Europej-
skiego stanowi około jednego 
procenta ogólnego budżetu Unii 
Europejskiej, lub inaczej: jedną 

piątą całkowitych kosztów admi-
nistracyjnych wszystkich insty-
tucji unijnych.

W roku 2014 wynosi on bli-
sko 1,756 mld euro, z czego 35 
proc. przeznaczone jest na pra-
cowników, głównie na wyna-
grodzenia dla 6000 osób pracu-
jących w administracji. Około 27 
proc. budżetu na 2014 r. prze-
znaczone jest na wydatki po-
słów, w tym koszty podróży, pro-
wadzenia biur i wynagrodzenia 
asystentów. Wydatki na budyn-
ki Parlamentu stanowią 11 proc. 
budżetu na 2014 r. W tej kwocie 
mieszczą się koszty wynajmu, 
budowy, utrzymania, bezpie-
czeństwa i eksploatacji obiek-
tów w trzech miejscach pracy 
Parlamentu: Brukseli, Strasbur-
gu i Luksemburgu oraz wydatki 
na prowadzenie biur informacyj-
nych w 28 państwach członkow-
skich. Wydatki administracyjne 
(np. związane z infrastrukturą in-
formatyczną i telekomunikacyj-
ną) oraz na politykę informacyjną 
pochłoną 21 proc. budżetu. Dzia-
łalność grup politycznych to dal-
sze 6 proc. budżetu.

Parlament Europejski 
– Wybory 25 maja 2014

alternatywnego zatrudnienia, 
przekwalifikowania zawodowe-
go, jak również tworzenia wa-
runków pobudzenia przedsię-
biorczości i wyrównania szans 
działania na rynku europejskim. 
Wzmocnienie roli edukacji, roz-
woju i wychowania młodzieży, 
także poprzez sport jako obszaru 
mającego wpływ na wzrost go-
spodarczy i zatrudnienia w Unii 
Europejskiej.

– Co może zrobić europoseł 
na rzecz rozwoju kraju?

– Przy Parlamencie Europej-
skim istnieją komisje. Chciałbym 
działać aktywnie w Komisji Za-
trudnienia i Spraw Socjalnych 
oraz Komisji Kultury i Eduka-
cji. W komisjach powstają pro-
jekty ustaw, które maja wpływ 
na naszą rzeczywistość, a do-
tyczą obszarów, które wyżej 
wymieniłem.

– W jaki sposób może się Panu 
przydać w nowej roli doświadczenie 
trenera Reprezentacji Polski w Pił-
ce Ręcznej?

– O doświadczeniach tak-
że jako trener odpowiedzia-
łem we wcześniejszym pytaniu. 
Mogę dodać, że podejmowanie 
trudnych decyzji zawsze na-
leży do trenera, a zdecydowa-
nie w takich sytuacjach kon-
kretną decyzję podejmowałem, 
opierając się na argumentach, 
analizach i propozycjach ludzi, 
którzy tworzyli mój sztab. Uwa-
żam, że jest to bardzo zbliżone 
do roli parlamentarzysty. Już te-
raz mogę powiedzieć, że możli-
wość spotkań z ludźmi różnych 
środowisk stało się źródłem wie-
dzy, która na pewno się przyda 
w pracy parlamentarzysty .

Także czas , który poświęci-
ły mi osoby związane z przed-
siębiorczością i ich spojrzenie 
na rzeczywistość – nie politycz-
ne, a praktyczne: na rozwój, ży-
cie i biznes – świadczy o po-
wadze wyborów do Parlamentu 
Europejskiego. Szczególnie gdy 
dotyczy to ludzi, którzy odno-
szą sukces nie tylko w kraju, ale 
i na rynkach światowych – jako 
polska firma, polski produkt, 
polska jakość. Codzienną walką 
rynkową utrzymują ten wysoki 
poziom, tak jak na przykład Ry-
szard Florek, prezes firmy Fakro.

– Czy jest szansa, by polscy eu-
roposłowie, reprezentujący różne 
ugrupowania polityczne stworzy-
li jedną spójną reprezentację Polski 
na arenie międzynarodowej?

– Jeżeli walczysz, szansa jest 
zawsze. To pokazał mi sport. 

Jeżeli mogę użyć języka spor-
towego, to chciałbym zacyto-
wać słowa pana prezesa Ryszar-
da Florka: Konkurencja globalna 
przypomina gospodarcze mi-
strzostwa świata. Kraje, które 
osiągają dobre wyniki, osiągają 
wyższy poziom życia. Aby dzia-
łać na sukces gospodarczy Pol-
ski, musimy być jedną drużyną 
– biało–czerwoną.

– Jako trener mieszkał Pan wiele 
lat w Hiszpanii i w Niemczech. Z tej 
perspektywy, jak postrzegana jest 
Polska w Europie? Czym różnimy 
się od innych europejskich krajów?

– Życie codzienne i proble-
my z nim związane w tych kra-
jach jest zbliżone do naszych. 
Przez te lata najczęściej zderza-
łem się z opinią, że ktoś z Polski 
to ktoś „inny”. Łamanie tej za-
sady w moim przypadku polega-
ło na osiąganiu sukcesów, dobrej 
postawie społecznej, fachowości 
i w promowaniu naszego kra-
ju codziennie i w każdej sytu-
acji, aby ludzie tam mieszka-
jący widzieli w nas nie tylko 
przybysza, ale partnera a na-
wet kogoś lepszego, silniejsze-
go, Polaka– Europejczyka.

– Skąd zainteresowanie materiała-
mi Fundacji Pomyśl o Przyszłości?

– Zbierając informacje i przy-
gotowując się do kampanii wy-
borczej do Parlamentu Europej-
skiego, dotarłem do materiałów 
Fundacji Pomyśl o Przyszłości.

Pozytywnym zaskoczenwiem 
było to, że informacje te uzy-
skałem właśnie w Strasburgu 
i Brukseli, czyli w Parlamen-
cie Europejskim. To pokazuje, 
że tam z zainteresowaniem pa-
trzą na Polskę, a przede wszyst-
kim na rozwijającą się przedsię-
biorczość, która ma propozycje 
poparte naukowym wsparciem, 
a dotyczącą rozwoju naszego 
kraju, co także wzmocni Unię 
Europejską. 

– Jakie ma Pan wnioski po przeczy-
taniu tej lektury? Co możemy zro-
bić, aby w Polsce zarabiać cztery 
razy więcej?

– Po zapoznaniu się z mate-
riałami Fundacji Pomyśl o Przy-
szłości, mogę powiedzieć, że lek-
tura ta pokazuje wiele „dróg”, 
które prowadzą do „celu”. Są-
dzę, że niezbędne jest stworze-
nie jednej „autostrady”, która 
pozwoli nam wszystkim osią-
gnąć „cel”, czyli rozwój gospo-
darczy naszego kraju i wiążą-
cą się z tym poprawę otaczającej 
nas rzeczywistości.

To tak jak potrzeba budowy 
drogi z Nowego Sącza do Brzeska. 

Rozmawiała KATARZYNA TOMOŃ

Potrzeba nam 
jednej wspólnej 

autostrady
Dokończenie na str. 17

LISTA KOMISJI STAŁYCH W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM

AFET Sprawy Zagraniczne

DROI Prawa Człowieka

SEDE Bezpieczeństwo i Obrona

DEVE Rozwój

INTA Handel Międzynarodowy

BUDG Budżet

CONT Kontrola Budżetowa

ECON Sprawy Gospodarcze i Monetarne

EMPL Zatrudnienie i Sprawy Socjalne

ENVI Ochrona Środowiska Naturalnego, Zdrowie Publiczne 
i Bezpieczeństwo Żywności

ITRE Przemysł, Badania Naukowe i Energia

IMCO Rynek Wewnętrzny i Ochrona Konsumentów

TRAN Transport i Turystyka

REGI Rozwój Regionalny

AGRI Rolnictwo i Rozwój Wsi

PECH Rybołówstwo

CULT Kultura i Edukacja

JURI Prawo

LIBE Wolności Obywatelskie, Sprawiedliwość i Sprawy 
Wewnętrzne

AFCO Sprawy Konstytucyjne

FEMM Prawa Kobiet i Równouprawnienie

PETI Petycje

Dokończenie na str. 20
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Aby wygrać nagrodę niespodziankę należy podać poprawną odpowiedź na pytanie 

Jaka jest propozycja Fundacji Pomyśl o Przyszłości 
na zwiększenie wspływów do Budżetu Unii Europejskiej?

Odpowiedź na pytanie znajdą Państwo na stronie internetowej Fundacji 
www.pomysloprzyszlosci.org 

Pierwsze pięć osób, które prześle nam poprawną odpowiedź na pytanie, otrzyma nagrodę.

Rozwiązania oraz dane do korespondencji prosimy przesyłać Fundacji 
e–mailem: biuro@pomysloprzyszlosci.org 

lub pocztą na adres „Pomyśl o przyszłości” ul. Węgierska 146c, 33–300 Nowy Sącz 
z dopiskiem „Konkurs”. Nagrody dla zwycięzców ufundowała firma FAKRO.

Kompetencje
Parlament Europejski jest 

przede wszystkim organem pra-
wodawczym. Wspólnie z Radą sta-
nowi akty prawne w toku różnych 
procedur legislacyjnych. Bierze 
udział w uchwalaniu budżetu Unii. 
Zatwierdza również Komisję Eu-
ropejską i jej przewodniczącego. 
Ma prawo zadawania pytań Ko-
misji, decyduje o jej absolutorium 
i ma prawo jej odwołania. 

Traktat lizboński nadał Par-
lamentowi Europejskiemu nowe 
kompetencje ustawodawcze: teraz 
decyduje on o większości unijne-
go prawa. Ponad 40 nowych ob-
szarów, między innymi rolnictwo, 
polityka energetyczna, imigra-
cja i fundusze unijne znalazło się 
w obrębie procedury współde-
cydowania, w której Parlament 
Europejski dzieli po równo wła-
dzę z Radą Ministrów. Parlament 
ma ostatnie słowo w sprawie bu-
dżetu UE.

Warto też wiedzieć, że Parla-
ment Europejski nie posiada ini-
cjatywy ustawodawczej. Kierunki 
uregulowań zarówno Parlamento-
wi, jak i Radzie przedstawia Ko-
misja Europejska. Parlament jed-
nak może się zwrócić do Komisji 
z rezolucją, w której przedsta-
wia problem, który jego zdaniem 
powinien zostać poddany regu-
lacji. Parlament zyskał ponadto 

prawo proponowania zmian 
traktatowych.

Komisje parlamentarne
Aby przygotować prace Par-

lamentu Europejskiego podczas 
posiedzeń plenarnych posłowie 

są przydzielani do stałych ko-
misji, z których każda specja-
lizuje się w odrębnej dziedzi-
nie. Parlament może w każdej 
chwili powołać komisje specjal-
ne, które zajmują się szczegóło-
wymi zagadnieniami. W komi-
sjach parlamentarnych, posłowie 
opracowują projekty legislacyjne 
i sprawozdania z własnej inicjaty-
wy, wprowadzają poprawki i gło-
sują nad nimi.

Analizują propozycje Komisji 
i Rady oraz, w razie potrzeby, 
sporządzają sprawozdania, któ-
re są przedstawiane na posiedze-
niach plenarnych.

Pracę komisji parlamentarnych 
należy uznać za szczególnie waż-
ną, gdyż to właśnie tam inicjaty-
wom zgłaszanym przez Komisję 

Europejską nadawany jest kształt, 
który następnie będzie głosowa-
ny na posiedzeniach plenarnych 
Parlamentu. To tu decyduje się, 
w jakim zakresie poddać dane za-
gadnienie regulacji. Komisje z za-
łożenia powinny skupiać posłów 

zainteresowanych daną dziedziną. 
Ponieważ reprezentują oni swo-
je kraje, to od ich doświadczenia, 
kompetencji, umiejętności budo-
wania sojuszy także z reprezen-
tantami innych krajów zależy, 

czy przyjęte rozwiązania będą ko-
rzystne dla ich własnego kraju.

Posłowie, obradując w komi-
sjach i prowadząc swoje gabinety, 
na co dzień spotykają się z przed-
stawicielami różnych grup inte-
resu. Zagadnienie lobbingu w Unii 
Europejskiej jest uregulowane 
i jest zjawiskiem akceptowanym 
i pożądanym, gdyż w ten sposób 
parlamentarzyści mogą zapoznać 
się z problemami różnych branż 
i propozycjami ich rozwiązania. 
Ponieważ jednak grupy lobby-
styczne są silne i są specjalistami 
we własnych dziedzinach, posło-
wie często przyjmują ich sugestie, 
nie badając, jaki wpływ dana re-
gulacja będzie miała na ich własny 
kraj i jego obywateli. 

Od doświadczenia i kompeten-
cji zależy więc, czy parlamenta-
rzyści będą w stanie rozpoznać 
zagrożenia, jakie mogą płynąć 

z nadmiernej regulacji, która dla 
jednych państw, zwłaszcza tych 
największych, może być korzyst-
na, zaś dla innych, może osłabiać 
konkurencyjność.

Dlatego ważne też jest, abyśmy 
wraz z decyzją o pójściu do wy-
borów postawili również na oso-
by przygotowane do pracy w Unii 
Europejskiej, a nie tylko na dzia-
łaczy partyjnych, którzy możli-
wość kandydowania traktują jako 
nagrodę i szansę poprawy swoich 
warunków materialnych.

Komisja, Parlament, Rada
Poniżej przedstawiamy ściągę 

dotyczącą najważniejszych unij-
nych instytucji. Nie zawsze umie-
my powiedzieć, czym zajmują się 
poszczególne organy i jakie są ich 
uprawnienia. Tabela w skrócie po-
kazuje, czym różnią się od siebie 
Parlament, Komisja i Rada.

Parlament Europejski – Wybory 25 maja 2014
Dokończenie na str. 19

Parlament Europejski Komisja Europejska Rada Unii Europejskiej

Rodzaj władzy Prawodawcza Wykonawcza Prawodawcza

Kto wybiera? Wybory bezpośrednie Parlament Europejski Członkami są z urzędu 
ministrowie państw 
członkowskich

Kogo reprezentuje? Posłowie reprezentują 
interesy obywateli swoich 
krajów

Komisja jest organem 
formalnie niezależnym 
od państw członkowskich

Członkowie reprezentują 
rządy państw 
członkowskich

Inicjatywa ustawodawcza nie tak nie

W przypadku wybierania 
eurodeputowanych jedynie nieco ponad 
20% Polaków decyduje udać się do urn

K O N K U R S
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– Nie ma od wielu lat roku, w którym 
przez krajowe środki przekazu co ja-
kiś czas nie przetaczałaby się dys-
kusja nad kształtem spółdzielczości 
mieszkaniowej.

– Dlatego tak się dzieje, gdyż 
wciąż w naszym kraju nie jest roz-
strzygnięta kwestia co do przyszło-
ści spółdzielczości mieszkaniowej. 
Są plany legislacyjne, by nawet zli-
kwidować spółdzielnie i zastąpić 
je wspólnotami mieszkaniowymi.
– Próby rozbicia GSM też czynione 
są co jakiś czas.

– Tak, są takie próby często po-
nawiane w dyskusjach, by na bazie 
Zespołów Administracji Budynków 
utworzyć mniejsze spółdzielnie.
– Jakich argumentów Pan używa bro-
niąc jedności obecnej spółdzielni?

– W przypadku takiej dużej 
spółdzielni jak nasza najważniej-
szym jest argument ekonomiczny. 

Po prostu w obecnej sytuacji kosz-
ty administrowania i zarządzania 
są o wiele niższe niż w przypad-
ku kilku małych spółdzielni, któ-
re ewentualnie mogłyby powstać.
– Z 30 tys. mieszkańców, jak wypada 
w skali kraju?

– Należy do grupy większych 
spółdzielni. Chociaż w Tarno-
wie, czy Rzeszowie są spółdziel-
nie znacznie większe od naszej, ale 
już w Krakowie dokonano podziału 
większych spółdzielni na mniejsze.
– W ostatnich kilku latach najwięk-
szymi problemami lokatorów GSM były 
stare okna, zimne mieszkania co wią-
zało się ze sporymi, dotyczącymi wy-
sokości opłat za centralne ogrzewanie.

– Jeśli chodzi o wymianę stolarki 
okiennej to zbliżamy się z rozwią-
zaniem tego problemu do końca. 
Docieplanie budynków na blokach 
mieszkalnych jest praktycznie za-
kończone. Jeśli chodzi zaś o roz-
liczanie się za korzystanie z cen-
tralnego ogrzewania to najemcy 
lokali, ich właściciele mają moż-
liwość rozliczania się w dwojaki 
sposób. Za pomocą podzielników 
i od powierzchni mieszkaniowej 

tzw. od jednego metra kwadra-
towego. Mieszkańcy częściej wy-
bierają podzielniki ciepła chociaż 
wiąże się to z większymi kosztami 
wynikającymi z tego, że rozliczają 
się przez firmy zewnętrzne.
– W jakiej kondycji finansowo–ekono-
micznej znajduje się obecnie GSM?

– Spółdzielnia jest w dobrej kon-
dycji, chociaż cały czas od kilku lat 
zadłużenie członków spółdzielni 
utrzymuje się mniej więcej na tym 
samym poziomie i wynosi śred-
nio około 4 mln złotych. Około 8 
proc. mieszkańców od lat ma pro-
blemy z płaceniem swoich zobo-
wiązań wobec GSM. W związku 
z tym, że nie ma mieszkań socjal-
nych mamy też problemy z eksmi-
sjami nierzetelnych lokatorów.
– Czy można już powiedzieć, 
że w spółdzielni zrodził się rynek han-
dlu mieszkaniami?

– Trudno mówić o rynku, 
bo i ruch na nim jest ograniczony. 
Owszem jest coraz więcej z roku 
na rok, pustych mieszkań, ale nie 
są wystawiane na sprzedaż, gdyż 
ich właściciele mimo że wyjecha-
li za pracą do innych miejscowości 
w kraju, czy za granicę regularnie 
opłacają czynsz, utrzymując swo-
je mieszkania.
– Skończyły się problemy z wymia-
ną okien, dociepleniem budynków. 
Z czym teraz mają problemy miesz-
kańcy osiedli GSM?

– Z panoszącym się coraz po-
wszechniej chuligaństwem i wan-
dalizmem. Dużym problemem jest 
brak miejsc parkingowych i przede 
wszystkim zadłużenie lokato-
rów wynikające w znacznej mie-
rze ze wzrostu kosztów mediów 
– wody, ścieków, gazu, prądu.

WOJCIECH KANIA

Nowy Sącz w latach 50–tych XX 
wieku wciąż był ubogim miestecz-
kiem galicyjskim, w którym jedynie 
centrum było zabudowane kamie-
nicami, a w okolicach dworca kole-
jowego, na Piekle kwitły łany zbóż. 

Mieszkańcy w większości żyli 
w drewnianych domach i miasto 
miało wręcz pół wiejski charak-
ter. W okresie powojennym pano-
wał prawdziwy głód mieszkaniowy. 
Jedynymi w miarę uprzywilejo-
wanymi w dobra mieszkaniowe 
byli kolejarze żyjący w starej i no-
wej kolonii. I to właśnie od kole-
jarzy z PKP i Zakładów Napraw-
czych Taboru Kolejowego wyszedł 
impuls powołania do życia spół-
dzielni mieszkaniowej. W sukurs 
im przyszedł Powiatowy Związek 
Gminnych Spółdzielni „Samopo-
moc Chłopska”.

17 października 1958 r. właśnie 
w budynku PZGS (obecnie przy-
chodnia lekarska przy Alejach Wol-
ności) wtedy był on parterowy, 
odbyło się zebranie założycielskie 
spółdzielni lokatorskiej. Powołano 
komitet organizacyjny spółdzielni 
mieszkaniowej. W jego skład wcho-
dzili – Jan Kalisz, Henryk Mizianty, 
Józef Sowiński, Stanisław Wojta-
szek, Alojzy Cybulak, Kazimierz Pę-
kała, Andrzej Piotrowski. Kolejnym 
etapem było powołanie spółdzielni 
przez walne zgromadzenie założy-
cieli. Było ich wtedy 112. Przewod-
niczącym rady nadzorczej został 
Henryk Bębenek. W skład histo-
rycznego, pierwszego zarządu spół-
dzielni weszli – Mieczysław Drzała, 
przewodniczący Jerzy Sowa, z–ca 
przewodniczącego, Janusz Ole-
siak, sekretarz, Stanisław Zieliń-
ski, członek i Wacława Korczyń-
ska, członkini zarządu. 9 stycznia 
1959 r. a więc 55 lat temu spół-
dzielnia uzyskała osobowość praw-
ną na podstawie wpisu do rejestru 

Sądu Powiatowego. Wszyscy człon-
kowie zarządu pracowali społecz-
nie. Pierwszą decyzją rady i zarządu 
był zakup od Prezydium Miejskie-
go Rady Narodowej budynku przy 
ul. Żółkiewskiego 25. 1 lutego 45 
rodzin „szczęśliwców” otrzyma-
ło przydział mieszkaniowy do tego 
spółdzielczego bloku. Pierwszy bu-
dynek wybudowany przez spół-
dzielnię oddany został do użytku 1 
kwietnia 1962 r. Tak narodziła się 
spółdzielnia, która swoją nazwę 
Grodzka Spółdzielnia Mieszkanio-
wa nosi od 1986 r.

Dzisiaj w zasobach spółdzielni 
jest 8833 mieszkania w tym 5800 
typu własnościowego, 268 typu lo-
katorskiego, 2765 na zasadzie pełnej 
własności. W GSM mieszka około 30 
tys. osób w pięciu zespołach Admi-
nistracji Budynków.

ZAB–y gospodarują na po-
nad 74 hektarach terenów, w tym 
54,7 ha stanowią własność spół-
dzielni.W zasobach GSM oprócz 
mieszkań są lokale użytkowe (han-
del, usługi), placówki kulturalne, 
administracyjne.

Tym średniej wielkości miastem 
w Starym i Nowym Sączu kieru-
je zarząd i rada nadzorcza wybrana 
przez Walne Zgromadzenie. W skład 
obecnej RN wchodzą – Andrzej Raj-
ca, przewodniczący, Marta Zu-
brzycka, z–ca przewodniczącego, 
Stanisła Antosz, sekretarz, Janusz 
Pocenty, przewodniczący Komi-
sji Rewizyjnej, Aleksandra Matu-
szewska, przewodnicząca Komisji 
Mieszkaniowo–Samorządowej, Ka-
zimierz Korczyński, przewodniczą-
cy Komisji Eksploatacyjno–Inwe-
stycyjnej, członkowie i członkinie 
RN GSM – Halina Hasior, Elżbieta 
Fiałek, Maria Piprek, Bogusław Kie-
blesz, Iwona Dynowska, Maja Sych–
Pabisz, Tadeusz Waśko.

(KAN)

Przed Walnym Zgromadzeniem 
Sprawozdawczym zarząd GSM zle-
cił firmie audytorskiej z Krakowa 
przygotowanie opinii i raportu za 
2013 r. Zbadano szczegółowo spra-
wozdanie finansowe. Biegły rewi-
dent w swoim raporcie stwierdza, 
że analiza rachunku zysków i strat 
wskazuje na nieznaczny wzrost 
przychodów ze sprzedaży oraz 
nieznacznie wyższy wzrost kosz-
tów działalności operacyjnej. 

W segmencie działalności fi-
nansowej GSM uzyskała zysk 
w wysokości ponad 643 tys. zło-
tych i wynik netto wyniósł blisko 
2 mln złotych. Wskaźniki rentow-
ności w 2013 r. przyjęły wartości 
dodatnie i utrzymują się na tym 
samym poziomie od 3 lat. Re-
wident krakowskiej firmy audy-
torskiej Zdzisław Chorążykiewicz 
szczególnie podkreślił w swoim 
raporcie wysoki poziom wskaź-
nika płynności, który świad-
czy o dobrej kondycji finansowej 
spółdzielni. A więc GSM kończąc 
swój jubileusz 55 lat jest w sile 
wieku i ma się dobrze na przekór 
malkontentom.

– Wyniki finansowe i rzeczo-
we za ubiegły rok potwierdzają 
prawidłowości funkcjonowania 
naszej spółdzielni – mówi Jaro-
sław Iwaniec, przewodniczący za-
rządu GSM. – Potwierdzają one 
skuteczność podjętych działań 
zmierzających do tego, aby spół-
dzielnia uzyskiwała przycho-
dy z działalności gospodarczej, 
niezależnej od obciążeń płaco-
nych przez członków spółdziel-
ni. Gospodarka finansowa jest 
stabilna a podejmowane zadania 
przyczyniają się do utrzymania 
i pomnażania majątku spółdziel-
czego. A nasze środki trwałe mają 
wartość blisko 135 mln złotych. 
Spółdzielnia terminowo reguluje 

zobowiązania wobec dostawców 
mediów – centralnego ogrzewa-
nia, ciepłej i zimnej wody, odpro-
wadzania ścieków, wywozu nie-
czystości jak również zobowiązań 
publiczno–prawnych. Dzięki 
temu spółdzielnia jest postrze-
gana jako wiarygodny partner 
w kontaktach gospodarczych.

Na koniec 2013 r. zadłużenia 
czynszowe wynoszą ogółem bli-
sko 3,8 mln złotych i zmniejszyły 
się w stosunku do 2012 r. o kwotę 
9.807 złotych.

Poszczególne ZAB–y tworzą 
wręcz swoje małe miasteczka. 
Największym jest ZAB–3, gdzie 
są 2853 mieszkania, najmniej-
szy ZAB–4 w Starym Sączu z 409 
mieszkaniami. Co ZAB to specy-
ficzne problemy dla danego śro-
dowiska. I tak np. w Starym Są-
czu wiele zrobiono pod względem 
estetyki osiedla modernizując pa-
wilon handlowy, chodniki i pla-
ce osiedlowe. Z kolei w ZAB–3 
lokatorzy domagają się placów za-
baw dla dziei. I słusznie. Przykła-
dem pięknie wyremontowanego 
placu zabaw jest choćby ogró-
dek jordanowski przy ul. Kołłą-
taja (ZAB–2). Ale w przypadku 
wspomnianego ZAB–3 problem 
w tym, że od 2004 r. tereny będące 

w użytkowaniu GSM zostały po-
dzielone na odrębne nieruchomo-
ści mieszkaniowe. Teraz jest taka 
sytuacja, że zgodę na remont, czy 
budowę placu zabaw muszą wy-
razić wszyscy współwłaściciele 
nieruchomości i ponosić koszty 
eksplotacyjne placów. Czy łatwo 
dojśc do porozumieni w tej spra-
wie? Lokatorzy najlepiej wiedzą, 
że nie jest łatwo.

To tylko niektóre problemy nie-
jako pierwsze z brzegu wzięte pod 
uwagę przez mieszkańców GSM. 
Zresztą, każdy dzień je niesie. Co-
raz większym problemem od lat 
stają się braki terenów pod parkin-
gi. Gdzie istnieją możliwości par-
kingi powstają, ale problem zdaje 
się nie do rozwiązania w najbliższej 
przyszłości. Problemy są też w in-
nych dziedzinach życia lokatorów. 
Dlatego powinna smucić niezbyt 
wysoka aktywność spółdzielców, 
jeśli chodzi o udział w zebraniach 
osiedlowych, czy udział w Wal-
nych Zgromadzeniach. A przecież 
tam rozstrzygają się najważniejsze 
sprawy dla spółdzielców, którym 
nieobojętny jest los GSM.

Zarząd GSM serdecznie zapra-
sza do wzięcia udziału w Walnym 
Zgromadzeniu w czerwcu 2014 r.

(KAN)

Spółdzielnia jest w dobrej kondycji
ROZMOWA  z JAROSŁAWEM IWAŃCEM, prezesem zarządu Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu

Historia i współczesność Spółdzielnia w sile wieku
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P R O M O C J A 
OKNA 7 KOMOROWE OOKNNAA 77 KOOMOOROOOWWE 

W  C E N I E W  C EE N II E 
5 KOMOROWYCH 5 KKKOMMORROWWYCCCH 

TYLKO U NASTTTYLKKO U NNASSS

OKNA DRZWI BRAMYOKNA DRZWI BRAMY
PRIME PRESTIGE

•  potrójny system uszczelnienia z uszczelką środkową idealnie chroni przed wilgocią i chłodem 

P R  O  M  O  C  J  E

www. tomexokna .p l 

2500x2100 kolor złoty dąb, orzech 

z automatem. 

2490 zł brutto VAT 8% 
z montażem

Paszyn 478
tel. 18 440 20 14, 

e-mail: biuro@tomexokna.pl

Nowy Sącz
ul. Zielona 45, tel: 018 444 11 27, 

e-mail: zielona@tomexokna.pl

ul. Jagiellońska 57, tel: 018 444 11 01, 

e-mail: jagiellonska@tomexokna.pl

Nowy Targ
ul. Kolejowa 59, 

tel. 18 264 88 59, 

e-mail: nowytarg@tomexokna.pl

Tarnów
ul. Krakowska 131, 

tel. 014 627 26 32, 

e-mail: tarnow@tomexokna.pl

Limanowa
ul. Kopernika 14, 

tel: 018 330 11 67, 

e-mail: limanowa@tomexokna.pl

Jasło
ul. Kościuszki 44, 

tel: 013 445 23 29, 

e-mail: jaslo@tomexokna.pl

Krosno
ul. Liniarska 10, tel: 013 432 39 45, 

e-mail: krosno@tomexokna.pl

Gorlice
ul. Biecka 40, tel/fax: 018 354 69 11, 

e-mail: gorlice@tomexokna.pl

Szafl ary
ul. Zakopiańska 18, tel: 018 275 40 64, 

e-mail: szafl ary@tomexokna.pl

z  tym KUPONEM –  20% RABATU NA PRODUKTY Z FIRMY PORTA KOLEKCJA PASSIVE

•  listwa podparapetowa pięciokomorowa

•  barwiona w masie ścianka profi lu w okleinach zewnętrznych to estetyka i trwałość na długie lata 

•  głębokość zabudowy 93 mm, to najszerszy system z dostępnych na rynku 
o współczynniku izolacyjności Uw=0,78W/m2K 

•  Ciepła ramka SWISSPACER w wersji HS

•  Pakiet 3-szybowy w współczynniku U=0,5W2mK

•  Cienki zgrzew

Charakterystyka
•  7 komorowy profi l klasy A z wysokogatunkowego, bezołowiowego PVC, zapewnia 

najlepszą izolacją termiczną i akustyczną oraz bezpieczeństwo użytkowania 

•  doskonałe parametry termiczne o charakterystyce 
odpowiadającej wymogom budownictwa pasywnego 

•  dostępny w 19 standardowych kolorach
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