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DWIE TWARZE
LEGENDY

Odkryj stylowego SUV’a

Suzuki Vitara
z opcjonalnym napędem
4x4 ALLGRIP

Poznaj też nową wersję

Suzuki Vitara S
z pakietem stylistycznym
oraz dynamicznym silnikiem

już od 61 900 zł
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AUTO-COMPLEX
Wielogłowy k/ Nowego Sącza 
ul. Wielogłowy 188, tel.: 18 443-23-91
www.autocomplex.suzuki.pl opcja 

Desant Lewandowskiego nad jeziorem

Wielki Konkurs 
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McDonald's 
w Nowym Sączu:

ul. Piłsudskiego 6

ul. Lwowska 80 

Iwan i Perfect
I jeszcze jeden sądecki akcent w piłkarskiej reprezentacji Polski. Jej dyrektor Tomasz Iwan, 
również od lat związany jest z Nowym Sączem, dzięki przyjaźni z sądeckim piłkarzem Piotrem 
Świerczewskim, w którego klubie World Undergrand spędzał w czasach piłkarskiej kariery upojne 
sylwestrowe bale. W redakcyjnych archiwach zachowały się zdjęcia!
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Uwaga Panie (ale Pano-
wie również) – jest na co 
popatrzeć! Student Instytu-
tu Kultury Fizycznej PWSZ 
w Nowym Sączu Tomasz 
Jagiełka zdobył 2. miejsce 
w Uniwersyteckich Mistrzo-
stwach Polski w Kultury-
styce i Fitness. Tomek ma 
22 lata, a kulturystykę tre-
nuje od 7.

Na zdjęciu Marek Świerczewski, Tomasz Hajto, Piotr Świerczewski, Tomasz Iwan
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Co w numerze
Ziemia kręci się wokół piłki

Naukowo zostało udowodnione, że Ziemia krę-
ci się wokół Słońca. Dzisiaj poddajemy to w wąt-
pliwość i stawiamy nową tezę: otóż przez najbliż-
szy miesiąc Ziemia kręcić się będzie wokół piłki. 
A my zawirujemy wraz z nią, byle nam się w gło-
wach nie zakręciło. Dlatego dzisiaj u nas wyjątko-
wo duża porcja materiałów piłkarskich i takich, 
które są z piłką jakoś związanych. Zapyta ktoś: co 
Nowy Sącz ma wspólnego z naszą reprezentacją? 
Otóż ma bardzo wiele i tego już naukowo nie trze-
ba udowadniać. Wystarczy przeczytać dzisiejszy 
DTS. Zapraszamy!

Lewandowski lepszy od UFO
Gdyby w minioną sobotę w Gródku nad Dunajcem 

wylądowało UFO, nie wzbudziłoby takiej sensacji. 
Ale wylądował Robert Lewandowski. Śmigłowcem 
Andrzeja Wiśniowskiego, na dodatek w towarzy-
stwie Wojciecha Szczęsnego. Zaskoczenie? Str. 5.

Nawałka pamięta o Sączu
Selekcjoner reprezentacji narodowej Adam Na-

wałka wielkim sentymentem darzy Nowy Sącz, są-
deckich kibiców i Czytelników DTS. Specjalnie dla 
Was przygotował kilka niespodzianek, ale o nich bę-
dzie nieco dalej. Na Nawałkę zawsze możemy liczyć. 
Trener nagrał nawet specjalne pozdrowienia dla są-
deczan, które można zobaczyć na portalu sacz.in 
oraz na naszym fanpagu na Facebooku. Str. 5.

Wielki konkurs
Dla nas piłkarskie Mistrzostwa Europy to – oprócz 

emocji na boiskach – nie mniejsze emocje związane 
z konkursami, jakie dla Was przygotowaliśmy. Wy-
syłajcie SMS-y i wygrywajcie bilety na jesienne me-
cze eliminacyjne mistrzostw świata, piłki z autogra-
fem Nawałki, oraz atrakcyjne zestawy pełne gadżetów 
kibica. Nagrody naprawdę są w zasięgu ręki! Str. 7.

Licytujemy koszulkę z autografami
Atrakcją specjalną tych ME w Nowym Sączu będzie 

licytacja oryginalnej, meczowej koszulki polskiej re-
prezentacji piłkarskiej, z podpisami wszystkich za-
wodników, którzy pojechali do Francji! To prawdziwa 
gratka! A dochód z aukcji wesprze program leczenia 
chorych i niepełnosprawnych „Na Ratunek” Stowa-
rzyszenia Sursum Corda. Kibice z wielkim sercem – 
organizatorzy liczą na waszą hojność. Dzięki temu 
chore dzieci zyskają niezbędną pomoc, a najbardziej 
hojnemu z Was pozostanie bezcenna pamiątka w po-
staci reprezentacyjnej koszulki. Str. 7.

Piłka i pieniądze
Pieniądze lubią ciszę, ale trudno wyobrazić sobie dzi-

siejszy sport bez nich. Dlatego rozmawiamy dziś o spon-
soringu. Nowy Sącz w sposób szczególny związany jest 
z reprezentacją Polski. Aż dwie sądeckie firmy zalicza-
ją się do grona sponsorów piłkarskiej kadry. Dlaczego 
postawili na biało-czerwonych i co z tego wynika dla 
ich przedsiębiorstw opowiadają dyrektorzy marketingu 

– Katarzyna Świderska (firma Wiśniowski) oraz Janusz 
Komurkiewicz (Fakro). Str. 9 i 11.

Dyrektor na balu
Bylibyśmy zapomnieli! Dyrektor reprezentacji To-

masz Iwan, również od lat związany jest z Nowym 
Sączem. Od dawna bowiem przyjaźni się z sądeckim 
piłkarzem Piotrem Świerczewskim, w którego klu-
bie World Undergrand spędzał w czasach piłkarskiej 
kariery upojne sylwestrowe bale. W redakcyjnych 
archiwach zachowały się zdjęcia! Str. 2.

I jeszcze deser
Wewnątrz gazety znajdziecie specjalny prezent od 

firmy Fakro – drabinkę meczową, gdzie można wpisy-
wać wyniki wszystkich meczów ME. Od pierwszego aż 
do finału. Przy tej okazji życzmy sobie, aby jedną z dru-
żyn, którą wpiszemy do ostatniej kratki tej układanki, 
była Polska!

Dwie pierwsze strony
Jeśli jednak nie samą piłką żyje człowiek, to znaj-

dziecie tu również inne treści. Przede wszystkim spe-
cjalny dodatek na XX Zintegrowaną Spartakiadę Osób 
Niepełnosprawnych w Stróżach. O idei tej rywalizacji, 
chęci pomagania innym opowiadają jej pomysłodaw-
cy i organizatorzy, m.in. senator Stanisław Kogut. Wy-
starczy odwrócić gazetę do góry nogami, by zacząć lek-
turę jeszcze raz i poczytać o sporcie od zupełnie innej 
pierwszej strony.
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Za 5 minut EURO

Lewandowski jak UFO, Nawałka dla sądeczan
Gdyby w minioną sobotę w Gródku nad Dunajcem wylądowało UFO, 
nie wzbudziłoby takiej sensacji. Ale wylądował Robert Lewandow-
ski. Śmigłowcem Andrzeja Wiśniowskiego, na dodatek w towarzy-
stwie Wojciecha Szczęsnego. Zaskoczenie?

To był prawdziwy desant nad Jeziorem Rożnowskim, a uży-
te do niego zostały jednostki powietrzne i pływające. Najpierw 
piłkarze w towarzystwie dyrektora reprezentacji Tomasza Iwa-
na dotarli do Gródka śmigłowcem, którego wcześniej widziano 
na niebie nad ośrodkiem w Arłamowie podczas zgrupowania 
kadry.  Dalszą drogę do Hotelu Heron w Siennej delegacja na-
szych kadrowiczów pokonała drogą wodną. Operację o krypto-
nimie Lewandowski udało się utrzymać w tak ścisłej tajemnicy, 
że nawet dwaj małoletni kibice w koszulkach reprezentacji cze-
kali na parkingu przed hotelem, spodziewając się, że ich idole 
po prostu przyjadą samochodem. Tymczasem właściciel hote-
lu Andrzej Wiśniowski, który w dniu dla kadrowiczów wol-
nym od piłki zaprosił Lewandowskiego i Szczęsnego do siebie 
na obiad, chciał pokazać swoim gościom, jak Heron prezentu-
je się od strony jeziora.

I nawet, jeśli Roberta Lewandowskiego w drodze z łódki 
do restauracji widzieli tylko hotelowi goście, to Andrzej Wi-
śniowski zamierzony efekt marketingowy osiągnął. Na tydzień 
przed Euro łatwiej pewnie do Siennej i Gródka byłoby  zaprosić 
wspomniane UFO, ale Wiśniowski pokazał, że nie ma rzeczy 
niemożliwych i oto pojawiła się u niego najbardziej rozpozna-
walna obecnie twarz w Polsce. Przy obecnym stanie nastrojów 
rodaków zainfekowanych piłkarską gorączką, na weekendo-
wym obiedzie chciano by gościć Lewandowskiego pewnie we 
wszystkich polskich domach. Jak jednak powszechnie wiado-
mo nawet Robert Lewandowski może zjeść tylko jeden obiad 
(na dodatek według wskazań diety żony Anny) i był to właśnie 
obiad u Wiśniowskiego. 

I nawet, jeśli Lewandowski szczelnie ukryty za ciemny-
mi okularami, nie powiedział choćby słowa w drodze do sto-
lika, to i tak sobotni obiad zapisze się wielkimi literami w hi-
storii Herona, który akurat w tych dniach obchodził pierwszą 
rocznicę działalności. Snajper Bayernu i reprezentacji właśnie 
otworzył galerię sław goszczących w Siennej.

A tydzień wcześniej w innym luksusowym hotelu, ale tym 
razem w Arłamowie, w zaciszu strefy przeznaczonej dla re-
prezentacji Polski, trener-selekcjoner Adam Nawałka cierpli-
wie podpisywał piłki, które właśnie dzisiaj trafiają na konkurs 
dla naszych Czytelników. Nawałka szczególnym sentymen-
tem darzy Nowy Sącz i sądeckich kibiców. Zawsze interesuje 
się bieżącymi wydarzeniami w naszym regionie, więc nawet 
podczas zgrupowania znalazł czas, by przejrzeć ostatni nu-
mer DTS. Za naszym pośrednictwem Adam Nawałka kazał po-
zdrowić wszystkich sądeckich kibiców piłki nożnej, co można 
nie tylko przeczytać obok, ale również zobaczyć w specjalnym 
nagraniu na portalu  sacz.in oraz naszym Facebooku. A na ko-
niec miłego spotkania z wysłannikami DTS do Arłamowa, se-
lekcjoner podarował dla Was – Szanowni Czytelnicy - koszul-
kę reprezentacji Polski z podpisami wszystkich zawodników. 
Problem w tym, że koszulka jest jedna, a sądeczan wielu, dla-
tego właśnie w tym momencie została wystawiona na licytację, 
z której dochód zostanie przeznaczony dla podopiecznych sto-
warzyszenia Sursum Corda wymagających leczenia i rehabili-
tacji. Życzymy emocjonującej licytacji! (MICZ)
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UWAGA KONKURS

Wysyłaj SMS-y, wygrywaj nagrody!
Chcesz grać jak Robert Lewandowski albo Grzegorz Krychowiak? Oczywiście, 

że chcesz, a my Ci w tym pomożemy! Zdobądź piłkę z autografem Adama Nawał-
ki, a poczujesz się, jakbyś grał pod kierunkiem selekcjonera polskiej reprezenta-
cji. Adam Nawałaka jest specjalistą od wyławiania piłkarskich perełek, daj sobie 
szansę i zagraj piłką od trenera naszej kadry!

Ale jeśli nie chcesz grać w piłkę, zagrać o wiele innych nagród, jakie przygoto-
waliśmy w naszym konkursie.

Wyślij SMS, a jedna z naszych atrakcyjnych nagród może być Twoja. Wystarczy, 
że w max 160 znakach prostego i krótkiego uzasadnienia przekonasz nas, iż bile-
ty na jesienny mecz eliminacji mistrzostw świata, piłki z autografem selekcjonera 
Adama Nawałki lub wypasione zestawy kibica trafią do Ciebie.
Co zrobić, by wygrać te atrakcyjne nagrody?

To bardzo proste! Wystarczy od 9 do 21 czerwca wysłać choćby tylko jeden SMS 
za 1,23 zł z VAT. Im więcej wysłanych SMS-ów i haseł, tym większa szansa wygrania.

Wyślij SMS na numer 71051 podając prefiks nagrody (GOL, BILECIK LUB ZE-
STAWY) i krótkie uzasadnienie, dlaczego to właśnie Ty masz wygrać w konkursie.

Jeśli chcesz wygrać jedną z 12 piłek z autografem trenera Adama Nawałki, wy-
ślij SMS o treści: GOL.oraz treść uzasadnienia maksymalnie 160 znaków (bez pol-
skich liter).  Koszt jednego SMS - 1,23 z VAT.

Jeśli chcesz wygrać jeden z biletów na mecz eliminacji MŚ 2018 wyślij SMS o tre-
ści: BILECIK. oraz treść uzasadnienia maksymalnie 160 znaków (bez polskich li-
ter). Koszt jednego SMS - 1,23 z VAT.

Jeśli chcesz wygrać jeden z 20 zestawów kibica (szalik, flaga, kubek, plecak) 
wyślij SMS o treści: ZESTAWY. oraz treść uzasadnienia, maksymalnie 160 znaków 
(bez polskich liter). Koszt jednego SMS - 1,23 z VAT.

Ze zwycięzcami skontaktujemy się telefonicznie do 30 czerwca, a pełną listę na-
grodzonych opublikujemy na sacz.in, Facebooku oraz w DTS – 7 lipca.

Koszt jednego SMS to 1,23 zł z VAT. Regulamin konkursu dostępny jest na stro-
nie internetowej Wydawnictwa DOBRE.

WYLICYTUJ KOSZULKĘ
Autografy na ratunek

Zanim rozstrzygną się sportowe pojedynki Euro 2016 koszul-
ka ma do spełnienia ważną misję: zdobyć jak najwięcej fundu-
szy dla podopiecznych programu 
Stowarzyszenia Sursum Corda 
„Na Ratunek”. Zgodnie z wolą 
darczyńcy – trenera piłkarskiej re-
prezentacji Polski Adama Nawał-
ki - wystawiamy ją na licytację, a 
dochód wesprze program lecze-
nia i rehabilitacji chorych i niepeł-
nosprawnych „Na Ratunek”.

Z każdym dniem na francu-
skich boiskach będzie coraz wię-
cej emocji, ale mamy nadzieję, że 
wielkie emocje będą również to-
warzyszyć naszej licytacji. Zanim 
12 czerwca nasi zmierzą się na 
boisku z Irlandią Północną, do-
bro, któremu dali początek już 
będzie się mnożyć… Oczywiście pod warunkiem, że pomo-
żecie. Informację o „koszulkowej” misji trzeba posłać jak naj-
dalej w świat z zaproszeniem do licytacji. Wierzymy, że efekt 
tej aukcji może dodać naszym piłkarzom skrzydeł nie tylko w 
meczach grupowych Mistrzostw Europy, ale i w następnych. 
Pomożecie wygrać biało-czerwonym i nam jednocześnie?

W naszym „meczu”, który trwa od 2007 r., kiedy to na-
rodził się projekt „Na Ratunek”, stawką jest zdrowie i życie 
kilkudziesięciu ludzi. Na razie wygrywamy ten mecz, ale - 

jak mawia trener Nawałka do pił-
karzy – ciągle musimy dawać z 
siebie maksimum możliwości! 
Do 2015 r. dzięki pomocy mnó-
stwa życzliwych osób udało nam 
się zdobyć 3,5 mln zł, które za-
inwestowaliśmy w bezpośrednią 
pomoc dla 107 podopiecznych!

Mocno wierzymy, że dzięki po-
darowanej przez trenera Nawał-
kę koszulce z podpisami całej 
reprezentacji Polski uda się po-
móc kolejnym dzieciom, a licz-
nik z sumą zebranych pieniędzy 
mocno ruszy do przodu.

Cena wywoławcza orygi-
nalnej koszulki (o nr seryjnym 
Z3B686470-2016) to 1000 zł.

Licytujemy od 10 do 21 czerwca na oficjalnym profili Stowarzy-
szeniu Sursum Corda na Facebooku (www.facebook.com/Sto-
warzyszenie.Sursum.Corda) oraz mailowo lictytacja@sc.ogr.pl

MARCIN KAŁUŻNY
PREZES STOWARZYSZENIA

SURSUM CORDA
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Biznes i sport

Futbol to jest po prostu męski świat
Rozmowa z KATARZYNĄ 
ŚWIDERSKĄ dyrektorem 
marketingu firmy 
WIŚNIOWSKI

 
- Słyszała Pani taki dowcip: kiedy pol-
ska reprezentacja piłkarska trafia do 
siatki przeciwnika, to w firmie Wi-
śniowski nikt nie krzyczy gol. Wszy-
scy wołają: brama!

- Dowcipu nie słyszałam 
i myślę, że raczej krzyczelibyśmy 
bramka – stąd w naszych hasłach 
reklamowych przed Euro 2016 -  
łączy nas pasja do BRAMek… Gdy-
by jednak faktycznie zaczęto opo-
wiadać o nas takie sympatyczne 
dowcipy, to chyba nie miałabym 
nic przeciwko temu. Skoro mówi 
się o nas w takim kontekście, to 
dobrze świadczy o firmie, budzi 
ona dobre skojarzenia. W końcu 
to o najładniejszych golach mówi 
się z uznaniem: ale brama! 

- W czerwcu 2016 firma Wiśniowski 
w pierwszej kolejności budzi skoja-
rzenia z piłkarską reprezentacją Pol-
ski. Identyfikujecie się z naszymi pił-
karzami tak mocno, że ponoć przed 
ważnymi meczami sypia Pani w ko-
szulce reprezentacji z podpisem Ro-
berta Lewandowskiego?

- To byłoby możliwe dopie-
ro od ostatniej soboty - wtedy 
udało się osobiście zdobyć auto-
graf kapitana naszej reprezen-
tacji. Koszulkę – oprócz podpi-
su Lewandowskiego - z przodu 
zdobi biały orzeł, numer 9, a na 
plecach zamiast Lewandowski 
widnieje nazwisko Świderska  To 
wyraz identyfikacji z reprezen-
tacją – naszej firmy i mojej. Je-
śli jednak przyjdzie taki moment 
w tych Mistrzostwach Europy, 
że naszej kadrze będzie potrzeb-
ne moje wsparcie, to na boisko 
nie wybiegnę, ale obiecuję cho-
dzić w tej koszulce choćby przez 
całą dobę!

- Pytam o Pani identyfikację z naszy-
mi piłkarzami, bowiem od pewnego 
czasu można odnieść wrażenie, że nie 
tylko wśród mężczyzn silniej objawia 
się zainteresowanie losami naszego 
futbolu. Myśli Pani, że Polki bardziej 
interesują się piłką nożną i mocniej 
identyfikują się z drużyną, której ki-
bicują ich mężowie?

- Myślę, że chyba jednak nie 
więcej niż wcześniej. Futbol to 
jest po prostu męski świat, tak jak 
świat samych piłkarzy. Kobiety są 
w nim miłym dla oka przerywni-
kiem. Trochę to szowinistyczne, 
szczególnie w ustach kobiety, ale 
taka jest prawda. Mam nadzie-
ję, że nie obrażę tym stwierdze-
niem wielu wiernych kibicek… 
Proszę zauważyć, że nawet nie 
ma poważnie brzmiącego okre-
ślenia rodzaju żeńskiego kibi-
ca. Tak więc, drogie panie ki-
bicujące piłkarzom – jesteście 
w mniejszości.  

- Skoro piłka nożna to męska do-
mena… Właściciel firmy Andrzej Wi-
śniowski dwa lata temu w jednym z 
wywiadów pytany, dlaczego związał 
się z przegrywającą niemal wszyst-
ko polską reprezentacją powiedział, 
że akcje na giełdzie kupuje się, kiedy 
firma dołuje. Właśnie wtedy akcje fir-
my Polska Piłka Nożna pikowały w dół 
w zastraszającym tempie, jednak An-
drzej Wiśniowski powiedział: „wcho-
dzę!”. To była ryzykowna inwestycja?

- Nie. Z dwóch zasadniczych 
powodów. Po pierwsze dlatego, 
że Polacy kochają piłkę nożną 
i w wydaniu narodowym kibicu-
ją jej nawet wtedy, gdy nie jest 
najlepiej. Złościmy się, komen-
tujemy złośliwie, wszyscy naj-
lepiej wiemy, co poszło nie tak. 
Każdy Polak jest trenerem repre-
zentacji, każdy ma swoje zdanie, 
kogo i gdzie należało wystawić, 
jaką obrać taktykę, a nawet, którą 
nogą należało podać w konkret-
nej sytuacji. Słowem – kilka mi-
lionów rodaków jest natychmiast 
gotowych zastąpić Adama Nawał-
kę, albo przynajmniej zostać jego 
doradcami. Taka jest nasza natu-
ra, choć pewnie inne narody mają 
nieco podobnie. Piłka nożna wy-
zwala emocje, każdy chce pod-
kreślić, że zna tę grę i pewnie nic 
w tym złego. Jednak mocno ko-
chamy ten sport, rozpala nasze 
emocje jak żaden inny i futbolowi 
jesteśmy wierni dozgonnie, choć-
by przez kilka pokoleń drużynie 
narodowej brakowało sukcesu. Po 
drugie – i to chyba ważniejsze – 
gwarancje sukcesu dawały zmiany 
w drużynie, kiedy się z nią wiąza-
liśmy. Przyszedł nowy selekcjo-
ner, młodzi zdolni, gniewni i żąd-
ni sukcesu zawodnicy. Sam PZPN 
przeżywał też poważną reformę. 
To wystarczyło, aby powiedzieć: 
wchodzimy! 

- Wiele osób dziwiło się, że stawia-
cie na krytykowaną przez fachowców 
i kibiców drużynę. A potem był słyn-
ny już mecz z Niemcami. Była Pani na 
stadionie, kiedy wygrywaliśmy z mi-
strzami świata…

- Byłam i od początku miałam 
pewność, że wygramy. Przede 
wszystkim przeniosłam się w inny, 
dotychczas nieznany mi świat. Ni-
gdy wcześniej nie brałam udzia-
łu w tak emocjonującym spekta-
klu. Gdzieś przeczytałam potem, 
że to było wydarzenie historycz-
ne, bo od czasu Władysława Jagiełły 
dopiero Nawałce udało się wygrać 
z Niemcami – mistrzami świata. 
I nawet, jeśli była w tym stwier-
dzeniu jakaś dziennikarska, publi-
cystyczna prowokacja, to udzieliła 
mi się euforia tamtego paździer-
nikowego wieczoru na Stadionie 
Narodowym. Tego poczucie zbio-
rowości, zjednoczenia i dumy nie 
da się porównać z żadnym innym 
wydarzeniem sportowym. Dla nas, 
jako firmy, ta wygrana była ponad-
to mocno symboliczna. Weszliśmy 
jako partner reprezentacji w mo-
mencie, kiedy ze współpracy wy-
cofał się nasz największy rynkowy 
konkurent, pochodzący właśnie 
z Niemiec. Taki zbieg okoliczno-
ści. Obstawiłam też trafnie wy-
nik, niestety wyłącznie wśród zna-
jomych, więc nie zbiłam fortuny 
u bookmachera.

- Polacy kibicują swojej drużynie bez 
względu na jej wyniki. To też argument, 
by na nią postawić, bo zawsze będzie 
budziła zainteresowanie, a o to prze-
cież w marketingu chodzi.

- Marketing to bardzo precy-
zyjna robota. Mogę ją porównać 
jedynie do pracy zegarmistrza. 
W naszej branży również wszyst-
kie tryby muszą działać sprawnie 

i pasować do siebie. Kontrakt z re-
prezentacją to jeden z elementów 
budowania pozycji naszej marki. 
Z pewnością najbardziej wido-
wiskowy. Sprawne łączenie tych 
wszystkich elementów w jedną 
całość, to w gruncie rzeczy walka 
o pozycję w umyśle klienta. A tu 
potrzebna jest wręcz chirurgicz-
na precyzja, żeby nie przesadzić 

- Chirurgiczna, zegarmistrzowska 
precyzja…?

- Nawet jeśli wyolbrzymi-
łam, to celowo, żeby pokazać, że 
w marketingu niczego nie zosta-
wiamy przypadkowi. Podobnie 
zresztą jest w obecnej reprezen-
tacji. Tam też wszystko jest pre-
cyzyjnie zaplanowane i rozpisa-
ne na role. Kto uważnie się temu 
przygląda, wie, że zespół to nie 
tylko dyrygent i jedenastu face-
tów biegających po boisku. Każdy 
ma ściśle określone zadanie – tam 
nawet człowiek zbierający dresy 
od kończących rozgrzewkę pił-
karzy, wie kiedy ma się pojawić 
i jaką drogą zniknąć w szatni. 
Perfekcyjna maszyna i pewnie 
dlatego nasza firma tak do tego 
mechanizmu pasuje.

- Ryzyko porażki i smak zwycięstwa 
to są dwa uczucia w naturalny sposób 
wpisane w sport i biznesową rywaliza-
cję. To jeden z powodów, dlaczego tak 
wam blisko do sportu?

- Sport zawsze budzi emocje, 
szczególnie ten o randze repre-
zentacji narodowych. W bizne-
sie z kolei emocje raczej prze-
szkadzają. Myślę, że bardziej 
chodzi tu o podobieństwo na 
płaszczyźnie strategii i taktyki 
jej wdrażania. Tak na boisku jak 
i w biznesie, trzeba być przygo-
towanym na wszystko, zawsze 
trzeba mieć wariant B, a nawet C, 

jeśli podstawowy plan nie wypali. 
Pomimo świetnego przygotowa-
nia, najlepszych zasobów i chęci 
walki, nie zawsze wszystko moż-
na zdobyć. Czasem do zwycięstwa 
zabraknie niewiele, lub po prostu 
trzeba poczekać na rewanż.

- Czujecie się reprezentantami Polski 
w swojej dyscyplinie?

- Oczywiście! Ze swoim 27-let-
nim doświadczeniem czujemy się 
wręcz narodowym producentem 
w naszej branży 

- Badała Pani rynek w ciągu tych 
dwóch lat? Co dało wam związanie się 
z reprezentacją? Zdarzają się klienci, 
którzy kupując Wasze wyroby mówią: 
wybrałem Was, bo reklamę firmy Wi-
śniowski widziałem na bandzie pod-
czas meczu…

- Ten projekt rozpisany jest na kil-
ka lat, a na dzisiaj dał nam dokładnie 
to, co zaplanowaliśmy. Lepszą roz-
poznawalność oraz pozycję rynkową 
naszej marki, cieplejszy wizerunek 
i dumę naszej sieci dystrybucji, która 
chwali się współpracą z takim pro-
ducentem. Nasze logo jest widoczne 
w najważniejszych momentach na-
rodowego spektaklu.

- Podczas zgrupowania przed Mistrzo-
stwami Europy nad Arłamowem po-
jawiał się Wasz firmowy śmigłowiec.

- Bycie partnerem reprezenta-
cji Polski zobowiązuje, a chcemy 
wspierać zespół w różnych dziedzi-
nach. Dlatego uznaliśmy, że sko-
ro nasz śmigłowiec ułatwi zawod-
nikom komunikację z tak  odległym 
miejscem jak Arłamów, to jesteśmy 
do dyspozycji.  Jeśli skróciło to po-
dróż wymagającemu odpoczynku 
zawodnikowi, to możemy się tylko 
cieszyć, że mogliśmy być pomocni.

ROZMAWIAŁ 
WOJCIECH MOLENDOWICZ
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Biznes i sport

Polska to są najlepiej zainwestowane pieniądze!
Rozmowa z JANUSZEM 
KOMURKIEWICZEM, 
członkiem Zarządu Fakro

- Sponsor reprezentacji piłkarskiej jest usatys-
fakcjonowany? Kadra pojechała na Mistrzostwa 
Europy. To sukces, który wieńczy dzieło po la-
tach chudych?

- Nigdy nie stawialiśmy takiego celu, że 
jesteśmy sponsorem reprezentacji i żądamy 
wygrania eliminacji. Awans do Euro czy na 
Mundial, to są jakby elementy dodatkowe. 
Najważniejsze jest to, że jesteśmy z repre-
zentacją, że nasze logo jest kojarzone z re-
prezentacją Polski w piłce nożnej.

To jest dla nas priorytet. Natomiast zu-
pełnie inaczej jest odbierany ten sponsoring 
i nasz związek z reprezentacją, kiedy jest 
sukces, niż wtedy, gdy tego sukcesu nie ma. 
A minione lata takie były. Długo czekali-
śmy na te sukcesy i teraz -  można powie-
dzieć - spijamy śmietankę, a reprezentacja 
nam nagradza te lata, które przetrwali-
śmy wspólnie.

 
- Przez te lata chude wypowiadał się Pan w po-
dobnym tonie z tym samym uśmiechem, jakby 
Pana nie martwiły wcześniejsze porażki. 

- A to dlatego, że w marketingu sporto-
wym trzeba mieć dużo cierpliwości i wynik 
tak naprawdę nie jest najważniejszy. Oczy-
wiście w sporcie liczą się wyniki, każdy 
po to walczy, po to trenuje, po to wyciska 
z siebie litry potu, żeby osiągnąć sukces. 
My jednak mamy kilka celów do osiągnię-
cia. Najważniejszym jest skojarzenie z re-
prezentacją, czyli wspieranie się dwóch 
mocnych marek: marki Fakro i marki pol-
skiej reprezentacji. Natomiast sukces jest 
czymś pięknym w sporcie, ale nie tylko 
sukces. Piękne jest to, że padają bramki w 
czasie ważnych meczy, wtedy, gdy właśnie 
wyświetlana jest na bandach elektronicz-
nych reklama Fakro. 

Tak było w meczu z Irlandią, kiedy padła 
bramka, która dawała nam awans do Mi-
strzostw Europy 2016. Dam jeszcze przy-
kład ostatniego meczu - wspaniała bram-
ka w meczu z Holandią, również z reklamą 
Fakro w tle. Czy to jest zrządzenie losu? 
Myślę, że to wynagrodzenie naszej cier-
pliwości za lata spędzone z reprezentacją.

- Który gol sprawił Panu większą radość?
- Jeden i drugi był czymś wyjątkowym 

i wspaniałym, bo jako sponsor bardzo 
przeżywamy sukcesy i porażki reprezen-
tacji. Niemniej jako rasowy marketingo-
wiec zdaję sobie sprawę, że bramka z Ir-
landią, która dała zwycięstwo i awans 
do mistrzostw jest powtarzana nie tylko 
w polskiej telewizji, ale we wszystkich te-
lewizjach Europy, a nawet świata. To jest 
taki bonus od losu czy też od reprezenta-
cji, który trudno wycenić, bo on przekłada 
sie na wzrost rozpoznawalności marki Fa-
kro, jest świetną promocją firmy.

- Czujecie, że jesteście kojarzeni z reprezentacją?
- Bardzo często. Po każdym meczu 

mamy mnóstwo gratulacji i ciepłych słów. 
Oczywiście padają też i gorzkie uwagi.

- Dlaczego Wy jesteście ich adresatem? Prze-
cież to nie Fakro gra na boisku.

- Fakro nie gra w piłkę, ale jesteśmy 
kojarzeni. Było wiele bardzo gorzkich 

sytuacji, kiedy kilka lat temu reprezenta-
cja grała źle i po każdym przegranym me-
czu właśnie my otrzymywaliśmy mnóstwo 
maili z informacją, że od tej pory osoba pi-
sząca, kibice - przestają promować i ku-
pować nasze produkty. To było przykre. 
Przegrany mecz czy zła postawa zawodni-
ków przekłada się też na wizerunek spon-
sora, a my bardzo mocno bierzemy sobie 
do serca wyniki i utożsamiamy się z re-
prezentacją. Zawsze zależy nam na suk-
cesie, bo przez jego pryzmat odbierają nas 
kibice. Dlatego teraz bardzo się cieszymy 
z tych sukcesów.

- A miał Pan chwile zwątpienia, pojawiała się 
myśl, żeby zrezygnować, wycofać się ze spon-
soringu piłkarzy?

- Nigdy! A jest wiele przykładów innych 
sponsorów, którzy pod naporem takich 
gróźb i komentarzy wycofywali się i zry-
wali ważne kontrakty. Nam do głowy ni-
gdy nie przyszło, żeby zrywać kontrakt, bo 
wiemy, że sponsoring wymaga cierpliwo-
ści, a ta współpraca daje wspaniały rezultat 
po dłuższym okresie czasu. W sporcie trze-
ba być cierpliwym, bo w niego wpisane są  
i porażki, i sukcesy. Nie można się od 

pierwszej przegranej obrażać na drużynę, 
którą się sponsoruje.

- A teraz nastał czas odbierania miłych ma-
ili od kibiców?

- Zdecydowanie. Delektujemy się tym 
sukcesem, otrzymujemy dużo ciepłych 
słów. Zdajemy sobie sprawę, kim są kibice 
reprezentacji piłki nożnej. To są nasi sprze-
dawcy, to są wykonawcy – to oni chodzą 
na mecze, oni się pasjonują sportem i piłką 
nożną. To dla nich gra reprezentacja i wła-
śnie dlatego jesteśmy z reprezentacją. Teraz 
przeżywamy bardzo dobry okres i on nam 
wynagradza te wszystkie słabsze chwile, 
których mimo wszystko było mniej.

- Już wiemy, że wynik reprezentacji przekłada 
się na klimat wokół firmy, a czy przekłada się na 
sprzedaż produktów?

- Absolutnie się nie przekłada. Tak po-
kazują badania profesjonalnych firm i te, 
które sami wykonujemy. To się bezpo-
średnio nie wiąże ze sobą. Nie jest tak, że 
po przegranym meczu nagle spada na-
sza sprzedaż, a po wygranym gwałtownie 
wzrasta. To się rozkłada w czasie, tu chodzi 
o skojarzenie reprezentacji z marką Fakro. 

Marka jest coraz lepiej znana, coraz bar-
dziej rozpoznawalna i w Polsce, i zagranicą.

- Kiedy zaczynaliście ten sponsoring 10 lat temu, 
to partnerów reprezentacji można było poli-
czyć na palcach jednej ręki. Dzisiaj ścianka, na 
tle której wypowiadają się piłkarze i trener, jest 
gęsta od logotypów firm.

- Bo dzisiaj reprezentacja jest naszym 
towarem eksportowym pożądanym przez 
wiele firm. A my szczycimy się tym, że je-
steśmy już ponad 10 lat sponsorem pił-
karzy. Tak naprawdę nie ma drugiego 
sponsora, który tak długo byłby z naszą 
reprezentację. Dzisiaj PZPN nie ma pro-
blemów ze sponsorami. Wręcz przeciw-
nie, to reprezentacja wybiera sobie, kogo 
by chciała mieć w gronie sponsorów i dyk-
tuje warunki. Takie jest prawo rynku.

- A PZPN jest lojalny wobec lojalnego partnera?
- Uważam, że tak. PZPN jako organiza-

cja zmienia się bardzo. Z roku na rok albo 
z kontraktu na kontrakt poprawia się ob-
sługa sponsorów. PZPN pod rządami Zbi-
gniewa Bońka jest przyjazny sponsorom, 
jest otwarty na dialog, otwarty na słu-
chanie potrzeb swoich partnerów, co nie 
było taką oczywistą sprawą w poprzed-
nich latach.

- Honorujecie też swoich kontrahentów i part-
nerów takimi bonusami jak zabieranie ich na 
ważne mecze.

- I jesteśmy z tego dumni. Jesteśmy lo-
jalnym partnerem wobec naszych dekarzy 
czy sprzedawców, a oni są lojalni wobec 
nas. Staramy się tą lojalność wynagradzać 
na różne sposoby. Jednym z nich jest wła-
śnie wspólne oglądanie meczy. Oni sobie 
bardzo cenią moment spotkania z nami na 
meczu piłkarskim. Tak budujemy bizneso-
we relacje partnerskie. Tak budujemy lo-
jalność, bo tam gdzie są emocje, tam ro-
dzi się przyjaźń, a w biznesie przyjaźń jest 
bardzo potrzebna.

- Wie Pan już jaki będzie kolejny rozdział Waszej 
współpracy z reprezentacją? Jest ona uzależnio-
na od wyniku we Francji?

- Mamy z PZPN kontrakt ważny do roku 
2018, a więc do Mundialu w Rosji. Dzisiaj, 
jeśli miałbym prorokować, to zdecydowa-
nie jestem za przedłużeniem tego kontrak-
tu, ale do tego jest potrzebna zgoda dwóch 
stron. Myślę, że obydwie strony dzisiaj na 
pewno są zadowolone ze współpracy i to 
dobrze rokuje na kolejne lata.

- Kiedyś powiedział Pan, że pieniądze zainwe-
stowane w reprezentację to najlepiej zainwe-
stowane marketingowo pieniądze przez Fakro.

- I dzisiaj mogę to zdanie powtórzyć. Po 
latach, kiedy przyszedł sukces, kiedy ten 
entuzjazm i lojalność wśród naszych part-
nerów biznesowych jeszcze urosły, mogę 
to tylko potwierdzić: to są najlepiej zain-
westowane pieniądze! Mamy największy 
zwrot marketingowy z inwestycji marke-
tingowej, bo to się przekłada na lojalność 
partnerów i dobry wizerunek firmy.

- Wybiera się Pan do Francji?
- Tak, na pewno na mecz Polska-Niem-

cy. Zakładam jednak, że wybiorę się rów-
nież na 1/8 finałów i 1/4 finałów, ponieważ 
wierzę, że w 1/4 zagra Polska.

ROZMAWIAŁ 
WOJCIECH MOLENDOWICZ
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Polityka

Nowy Sącz – lewica jest tu dramatycznie potrzebna!
Rozmowa z ADRIANEM 
ZANDBERGIEM - 
członkiem Zarządu 
Krajowego Partii Razem

- Dlaczego drażni Pana słowo lider?
- Bo my tym różnimy się od 

większości partii politycznych 
w Polsce, że nie jesteśmy partią rzą-
dzoną przez jedną osobę. Staramy 
się dbać na serio o to, żeby Partia 
Razem było partią demokratycz-
ną. A to oznacza, że nie chcemy ko-
piować tego modelu, który znamy 
z PiS czy z PO, że jest jeden wódz, 
którzy trzyma wszystko autory-
tarnie twardą ręką, a reszta to ar-
mia, która ma wykonywać polece-
nia albo pożegnać się z organizacją.

- Ale ostateczne decyzje musi podjąć ja-
kiś szef i je firmować.

- Dlatego mamy 9-osobowy ko-
legialny zarząd krajowy, żeby unik-
nąć tych jednoosobowych decyzji. 
I to działa dobrze, bo zamiast jednej 
głowy jest głów dziewięć. 

- Mówimy Partia Razem i 99 na 100 
ankietowanych na ulicy powie, że to 
Adrian Zandberg. Na dodatek więk-
szość powie „gwiazda”. Jak się Pan czuje 
z taką etykietą?

- Kluczową sprawą jest to, jak 
podejmujemy decyzje. Fakt, że 
pewnie jestem dziś bardziej roz-
poznawalny niż pozostali członko-
wie zarządu. Ale co istotne, mam 
w tym zarządzie dokładnie taki sam 
głos jak inni, którzy mają demokra-
tyczny mandat, żeby decyzje po-
dejmować. To działa. To jest o tyle 
istotne, że jeśli spojrzymy na par-
tie polityczne w Polsce takie jak PO, 
PiS, to zobaczymy, że to są tak na-
prawdę dwory. Tam nie ma dysku-
sji politycznej, tam nie ma też spo-
ru, debaty, żywej myśli, tam jest 
armia, która ma się podporządko-
wać wodzowi. To na krótką metę 
jest skuteczne.

- To proszę policzyć ile już lat te par-
tie działają.

- Ale na dłuższą metę to powo-
duje, że życie polityczne cierpi. Bo 
czy jest pan w stanie powiedzieć 
o jakimś pomyśle, jakiejś idei po-
litycznej, która przez ostatnie lata 
została wypracowana przez PO? 
Nie, bo ma pan tylko i wyłącznie 
karną armię i zorganizowane lokal-
ne interesy, a pod wodzem na górze 
jest lokalny baron i uzależniona od 
niego parafeudalna struktura, któ-
ra nie jest zakorzeniona społecznie.

- Jednak dobrze się mają, jest ich mnó-
stwo w parlamencie, sejmikach woje-
wódzkich, radach…

- Ogólnie jest ich mało. Proszę 
spojrzeć, jak wyglądały wybory 
na przewodniczącego PO. Wzięło 
w nich udział w całym kraju po 8 la-
tach rządzenia 8 tys. ludzi. To po-
kazuje, że ta potężna partia władzy 
to tak naprawdę garstka ludzi, któ-
ra nie jest zakorzeniona społecznie. 

Partia Razem powstała rok temu 
i my w tym momencie też zrzesza-
my tysiące członków.

- Macie legitymacje?
- Mamy takie karty członkowskie.

- To są aktywni członkowie, zaangażo-
wani ludzie, czy figuranci czekający na 
miejsce na liście?

- Mamy dwa statusy w Partii Ra-
zem. Można być członkiem i to po-
ciąga za sobą obowiązki aktywnego 
uczestnictwa, aktywnego udziału 
w dyskusji, w podejmowaniu decy-
zji. Albo można być zarejestrowa-
nym sympatykiem – to propozycja 
dla tych, którzy chcą wspierać Ra-
zem, ale którzy czują, że nie mają 
czasu, energii, żeby zaangażować 
się w pełni. Stąd jestem w stanie 
powiedzieć, że mamy tysiące ak-
tywnych członków, bo są to ludzie, 
którzy taki status wybrali.

- A w Nowym Sączu?
- W takich miastach jak Nowy 

Sącz dopiero zaczynamy. Razem za-
częło się w dużych miastach.

- Jak Pan – człowiek lewicy, czuje się 
w Nowym Sączu, w jednym z najbardziej 
prawicowych miast w Polsce?

- Odwracając pytanie, powiem, 
że czuję się bardzo dobrze w miej-
scu, w którym jest wielka po-
trzeba lewicy. Bo Nowy Sącz to 
miasto potężnych nierówności. 
Z jednej strony jest tu bardzo wie-
lu milionerów, a z drugiej są ol-
brzymie rzesze ludzi, którzy pra-
cują na śmieciówkach za bardzo 
małe płace, i którzy cały czas sły-
szą o tym, że to naturalne. Otóż 
to nie jest naturalne. Pracownicy 
mają prawo do stabilnych umów 
o pracę, do socjalnego bezpie-
czeństwa. A obowiązkiem pań-
stwa jest nie wycofywać się z tej 
odpowiedzialności, tylko dbać 
o to, żeby te warunki zatrudnie-
nia były sprawiedliwe. 

- 103 milionerów mieszka w Nowym Są-
czu. To wyzwanie dla Partii Razem?

- Dla nas wyzwaniem jest prze-
konanie ludzi, że polityka to sku-
teczne narzędzie upominania się 
o swoje prawa. To nie jest tak, że 
my musimy ich przekonać, żeby 
oddali głos na Partię Razem. Aby 
ten model społeczny, o którym 
my mówimy, był możliwy, musi-
my przekonać ludzi, że aktywność 
publiczna, tworzenie związków 
zawodowych, tworzenie stowa-
rzyszeń, wstępowanie i działanie 
w partiach politycznych to jest 
coś, w co warto się zaangażować. 
Nie dla osobistych profitów, ale 
aby wspólnie upominać się o pra-
wa pracownicze, o prawa lokator-
skie, o godne warunki życia. To co 
różni najbardziej Polskę od krajów 
Europy Zachodniej czy Północnej, 
od tych krajów, do których młodzi 
ludzie, także z Sącza, wyjeżdżają, 
emigrując za godną płacą, to fakt, 
że  w tamtych krajach ten mo-
del społeczny został wywalczony 
przez zorganizowanych pracow-
ników. To nie jest tak, że ktoś dał 
go na tacy, to nie jest tak, że był 
dobry władca, który powiedział: 
zbudujemy w Szwecji państwo do-
brobytu, i ono jak za dotknięciem 
magicznej różdżki powstało. To 
jest wynik ciężkiej walki zorgani-
zowanych pracowników. Myśmy 
w Polsce oduczyli się organizacji, 
współpracy i kupiliśmy w latach 
90. taką opowieść, że jeśli każdy 
będzie konkurować z każdym to 
wszystkim się poprawi. 

- Powiedział Pan o tym modelu skan-
dynawskim. Zandberg wychował się 
w Danii i socjalistyczny model duński 
bardzo mu się podoba, chce go prze-
nieść do Polski?

- W Danii jest zdecydowanie 
więcej współpracy, a mniej dzi-
kiej konkurencji każdego z każ-
dym. Jeżeli spojrzy Pan na duńskie 
rolnictwo, ono odgrywa potężną 

rolę także globalnie, dzięki umie-
jętności współpracy i rozwojowi 
spółdzielni. Ale to nie jest też tak, 
że spółdzielczość to coś, co istnie-
je gdzieś daleko. Również tutaj, 
w tym regionie mamy wspania-
ły przykład świetnie działającego 
przedsiębiorstwa ekonomi spo-
łecznej, czyli Muszyniankę. To de-
mokratycznie zarządzane przed-
siębiorstwo, spółdzielnia, którą 
rządzą pracownicy, którzy dbają 
nie tylko o to, żeby nie było zbyt 
dużych nierówności pomiędzy za-
rządem a pracownikami, ale także 
o swoją okolicę. Są zatem społecz-
nie zaangażowani. To jest dobry 
przykład na to, że można inaczej, 
że można być konkurencyjnym nie 
tylko wyzyskując pracowników, 
ale współpracując i organizując się.

W Polsce słowo lewica skleiło 
się w wyobraźni z PRL, z post-
komunistami. My próbujemy bu-
dować taką lewicę, która nie jest 
uwikłana w tamte czasy. Taką, jak 
funkcjonująca i odnosząca sukcesy 
w takich krajach, którym w Pol-
sce zazdrościmy – w państwach 
skandynawskich, w krajach Euro-
py Zachodniej.

- Wie Pan, ilu lewica ma radnych na 
Sądecczyźnie?

- To oczywiste, zero. Ponieważ 
Partia Razem jeszcze nie brała udzia-
łu w wyborach samorządowych.

- Ma jednego radnego.
- Pan mówi o SLD. A nazwanie 

lewicą partii, która wprowadzała 
podatek liniowy dla przedsiębior-
ców, obniżała podatki dla najbogat-
szych, wprowadzała agencje pracy 
tymczasowej, pozwalające na to, 
żeby drenować pracowników, któ-
ra liberalizowała rynek pracy… Na-
szym zdaniem z definicją lewicy nie 
ma zbyt wiele wspólnego. Lewica 
stoi po stronie pracowników, a nie 
po stronie najbogatszych, jak robił 
Leszek Miller.

- A „lewicowe” PiS ze swoim progra-
mem socjalnym, choćby 500+? To kon-
kurencja na Sądecczyźnie dla Pana?

- Problem z programem 500+ 
polega na tym, że wielodzietny 
milioner dostanie wsparcie, a sa-
motna matka, która wychowu-
je dziecko i zarabia nieco powyżej 
minimalnej, tej pomocy państwa 
nie dostanie. Jest to program, któ-
ry ma swoje jasne strony, ale ma 
też ciemne. My jesteśmy zwolen-
nikami uniwersalnego świadcze-
nia rodzinnego, ale uniwersal-
nego tzn. takiego, które trafia do 
wszystkich dzieci. To rozwiązanie, 
które funkcjonuje w Skandynawii, 
tyle że w pełnej formie, a nie ta-
kiej okrojonej jak ta, którą wpro-
wadziło PiS.

Obawiamy się trochę, jak sły-
szymy wypowiedzi ministra Mar-
czuka, który odpowiada za wpro-
wadzanie programu 500+, że PiS 
ma taką wizję, że to nie jest 500 
zł wsparcia dla rodzin obok in-
stytucji opiekuńczych, żłobków, 

przedszkoli, ale 500 zł zamiast. 
To byłoby bardzo niepokojące, 
bo wszystkie badania wskazują, 
że niezmiernie ważną rolą, żeby 
pomóc kobietom wrócić na ry-
nek pracy, żeby pomoc dzieciom 
z biedniejszych rodzin szybko nad-
ganiać deficyty, jest tworzenie in-
stytucji opiekuńczych oraz bardzo 
gęstej sieci żłobków i przedszko-
li. To dla nas bardzo ważne i o to 
i na poziomie lokalnym, i na pozio-
mie ogólnokrajowym Partia Razem 
bardzo mocno walczy.

- Wie Pan, jak brzmi najczęściej po-
jawiające się pytanie ludzi komentu-
jących to co Partia Razem proponuje? 
A skąd Zandberg weźmie na to pieniądze?

- Jak były wybory parlamentar-
ne, to niezależny ekonomiczny in-
stytut CNA przeprowadził analizę 
programów wyborczych wszyst-
kich partii politycznych, które star-
towały w tych wyborach. Wynikało 
z ich analiz, że tylko dwa progra-
my finansowo się spinają - pro-
gram Razem i program Nowocze-
snej. Tyle że program Nowoczesnej 
polega na tym, że zabiera biednym, 
a daje bogatym. A program Razem 
wręcz przeciwnie.

Jesteśmy chyba jedyną partią 
w Polsce, która ma odwagę, żeby 
powiedzieć, że żeby mieć pań-
stwo opiekuńcze, państwo, które 
nie zostawia ludzi za burtą, trze-
ba podnieść podatki dla korporacji 
i podnieść progresję podatkową. 
Tak jak to działa w Skandynawii 
i wielu krajach Europy Zachod-
niej. Myśmy się w Polsce odzwy-
czaili w praktyce od progresji po-
datkowej, wręcz zapomnieliśmy, 
jak ona działa, bo dzisiaj mamy 
system, w którym najbogatsi re-
jestrują fikcyjną działalność go-
spodarczą i wychodzą z syste-
mu progresji podatkowej, płacąc 
podatek liniowy 19 proc. Przez 
to ćwierć miliona najbogatszych 
w Polsce uciekło z systemu pro-
gresji podatkowej. To trzeba „za-
szyć” i przywrócić normalne, 
progresywne opodatkowanie. Bo 
podatek liniowy i tego typu po-
mysły to coś typowego raczej dla 
krajów byłego ZSRR, a nie dla cy-
wilizowanych krajów europej-
skiego państwa dobrobytu.

- Ilu radnych za 2,5 roku będzie miała 
Partia Razem w Nowym Sączu, a za 3,5 
roku ilu parlamentarzystów?

- Jestem przekonany, że po naj-
bliższych wyborach samorządo-
wych i parlamentarnych, kiedy się 
tu spotkamy, to spotkamy się ra-
zem z radnymi i posłami lewico-
wej Partii Razem, którzy w końcu 
przełamią tę passę i udowodnią, 
że to jedno z tych miejsc, w któ-
rych lewica nie tylko jest drama-
tycznie potrzebna, ale też po pro-
stu jest i rośnie.

ROZMAWIAŁ 
WOJCIECH MOLENDOWICZ

WYKORZYSTANO FRAGMENTY ROZMOWY 
DLA REGIONALNEJ TELEWIZJI KABLOWEJ
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Od piątku oczy całej piłkarskiej Europy 
zwrócone będą na Francję, tymcza-
sem FIFA kompletnie się nie przejmu-
je, że w sądeckiej okręgówce działacze i 
zawodnicy nie śpią po nocach, bowiem 
nie wiedzą, co czeka ich drużyny w no-
wym sezonie. 

Piłkarskie rozgrywki regionalne 
właśnie dobiegają końca, a ciągle nie 
wiadomo, jaki będzie ich kształt w 
przyszłym sezonie. Powraca pomysł 
podziału nowosądeckiej okręgów-
ki (V liga). Działacze Okręgowe-
go Związku Piłki Nożnej w Nowy 
Sącz mają się zająć problemem pod 
koniec czerwca. Pomysł, o którym 
głośno było już dwa lata temu, bu-
dzi duże kontrowersje w piłkarskim 
środowisku. 

W tym sezonie zamieszanie 
w rozgrywkach regionalnych jest 

ogromne. Wszystko za sprawą m.in. 
reorganizacji III ligi (z ośmiu grup 
powstaną dwie). Przez to duża licz-
ba zdegradowanych drużyn obej-
mie również niższe ligi. Okocim-
ski Brzesko, który wycofał się 
w trakcie rozgrywek z II ligi praw-
dopodobnie zgłosi się do IV ligi (gr. 
małopolska-wschód). Natomiast 
z tego szczebla rozgrywkowego do 
V ligi spadnie prawdopodobnie za-
tem siedem zespołów. Wśród nich 
m.in. rezerwy Sandecji. Jednak naj-
większą niewiadomą jest przyszłość 
nowosądeckiej okręgówki. W 2014 
roku planowano, aby liga okręgo-
wa w regionie została podzielona 
na dwie grupy: sądecko-gorlicką 
i limanowsko-podhalańską. Wów-
czas taki pomysł wysuwany przede 
wszystkim przez prezesa OZPN An-
toniego Ogórka spotkał się z dużą 

krytyką części klubów. Największe 
kontrowersje budził fakt, iż plano-
wane zmiany miały objąć już zakoń-
czony sezon 2013/2014.

Pomysł powrócił z dużą siłą 
w tym sezonie. Do klubów dociera-
ją jednak tylko szczątkowe informa-
cje, panuje duży chaos. Przeciwnicy 
pomysłu podkreślają, że taka reorga-
nizacja spowodowałaby znaczne ob-
niżenie poziomu na tym szczeblu roz-
grywkowym. Komu może zależeć na 
podziale nowosądeckiej „okręgów-
ki”? Przede wszystkim klubom z pod-
okręgu gorlickiego, które nie mogą 
się przebić w V lidze. W obecnym se-
zonie w okręgówce występuje tyl-
ko jedna drużyna z tego terenu, LKS 
Kobylanka (której i tak grozi spadek). 
Zresztą V liga Nowy Sącz, już drugi 
rok zdominowana jest przez zespoły 
z terenu powiatu limanowskiego, 
w pierwszej trójce jest Limano-
via, Sokół Słopnice i Orkan Szczy-
rzyc. Do tego także AKS Ujanowice, 
Olimpia Pisarzowa, Płomień Lima-
nowa, Turbacz Mszana Dolna. Trzy 
zespoły są z Podhala (Huragan Wak-
smund, Jarmuta Szczawnica, Orkan 
Raba Wyżna) i pięć drużyn z pod-
okręgu nowosądeckiego (ULKS Ko-
rzenna, Helena Nowy Sącz, Ogniwo 
Piwniczna Zdrój, Gród Podegrodzie 
i Łosoś Łososina Dolna). Zwolennicy 
podziału „okręgówki” zwracają uwa-
gę, że m.in. znacznie obniżyłyby się 
koszty związane z dalekimi dojazda-
mi. Jest to kłopotliwe przede wszyst-
kim dla drużyn z podokręgu gorlic-
kiego, które dojeżdżają na przykład 
na Podhale.

Antoni Ogórek podkreśla, że 
wszelkie spekulacje na obecnym 
etapie są przedwczesne. – Sporo 
plotek pojawia się na ten temat, 
ale sprawą zajmiemy się pod ko-
niec czerwca. Na pewno wysłu-
chamy przedstawicieli wszystkich 
klubów – powiedział prezes OZPN 
Nowy Sącz.

Jak się dowiedzieliśmy jednym 
z pomysłów jest także powiększe-
nie V ligi już od następnego sezo-
nu do 18 drużyn. Wszelkie decyzje 
podejmowane odnośnie już zakoń-
czonych rozgrywek zawsze będą 
budziły sporo kontrowersji. Kwe-
stie awansów i spadków powinny 
być określone przed rozpoczęciem 
każdego sezonu.

JACEK BUGAJSKI

Do sprzedania 2 działki budowlane po 12 
arów w gminie Łososina Dolna. Działki 
są położone w cichej, spokojnej i zielonej 
okolicy. Kontakt (14) 641 12 30

Nowy Sącz  ul. Kasprowicza 8 - dom , 
pow.126 m kw., działka 4,
60 a - sprzedam. Tel.602 669  413

OCIEPLANIE budynków, tel. 881 507 760

NOWY SĄCZ - mieszkanie 38 m kw.- 
sprzedam.Tel.694 550 502

STARY MOTOCYKL , stan obojętny - 
kupię. 504 220 492 

TANIO sprzedam słoneczną działkę 
w Nowym Sączu ul. Juranda. Woda, 
kanalizacja, 14 arów. Tel. 512983676, 
515776811 

Firma Aspen zatrudni osoby do sprząta-
nia w obiektach handlowych w Nowym 
Sączu. Tel. 661 991 285.

SPRZEDAM domek letniskowy z wyposa-
żeniem nad jeziorem w Znamirowicach. 
Tel. 663 342 237, 661 973 573.

OGŁOSZENIA DROBNE

Informacje

Zamieszanie wokół rozgrywek

Piłkarska rewolucja w ligach regionalnych?
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Firma Newag poszukuje archiwalnych zdjęć dawnych 
Warsztatów Kolejowych oraz Zakładów Naprawczych 
Taboru Kolejowego w Nowym Sączu, w szczególności 
z pierwszej połowy XX wieku. Wybrane fotografie firma 

Newag chętnie zakupi od posiadaczy.
Prosimy o kontakt pod nr telefonu: 

530 878 909 oraz 18 544 64 41.

REKLAMA

Opinie

Zazdrościć, czy podziwiać milionerów

Od kilku tygodni ogólnopol-
skie media epatują społe-
czeństwo wielością milio-

nerów na sądeckiej ziemi. Według 
wyliczeń miarodajnego miesięcz-
nika „Forbes” w Nowym Sączu 
i okolicy żyje i pracuje ni mniej, 
ni więcej tylko 103 milionerów. 
Źle to, czy dobrze zastanawia się 
skromny obywatel Sądecczyzny, 
zakąszając kieliszek wódki pierw-
szym tegorocznym małosolnym 
ogórkiem. Ciekawe, jak do tego 
doszli, mówią zawistni. Z pewno-
ścią - dodają inni - musieli się nie-
źle nakraść! Wypaśli się na ludzkiej 
krzywdzie, rozbijają się luksuso-
wymi brykami, płacąc nędze pie-
niądze swoim wyrobnikom.

Tak się składa, że w przypad-
ku większości sądeckich milio-
nerów taki osąd i obraz nijak do 
nich nie pasuje. Bo przecież w tych 
prasowych rankingach milioner-
skich nie chodzi tylko i wyłącz-
nie o właścicieli zakładów produk-
cyjnych, ale także o giełdowych 
graczy, pracownikach korporacji 
w Warszawie, czy Krakowie. Na 
warszawskim Służewcu na par-
kingach oszklonych wieżowców 
korporacyjnych przy ulicach Do-
maniewskiej, Bokserskiej roi się 
od luksusowych samochodów 
z rejestracją sądecką. Osobliwe KN 
i KNS. Zatem można powiedzieć, 
że milioner milionerowi nierów-
ny. Czy Zbigniew Jakubas, właści-
ciel Newagu, jest warszawskim, czy 
sądeckim milionerem? Dobre py-
tanie, ale wróćmy na nasze sądec-
kie  podwórko.

Co łączy takie osoby, jak Kazi-
mierz Pazgan, Marian i Józef Ko-
ralowie, Ryszard Florek, Andrzej 
Wiśniowski, Zbigniew Szubryt, 
Wiesław Leśniak, Andrzej Danek, 
Roman Kluska, że wymienię te 

najbardziej znane nazwiska sądec-
kich biznesmenów. Niewątpliwie 
łączą ich cechy osobowe, charak-
terologiczne – ciężka praca, pa-
sja, ambicja, wyzwanie do walki 
z konkurencją, realizacja swo-
ich młodzieńczych marzeń. Moż-
na nazwać niektórych pracoholi-
kami, facetami, którzy lubią czuć 
smak adrenaliny. Dlaczego im się 
udało, a innym raczkującym biz-
nesmenom nie? Bo kierował nimi 
imperatyw zostawienia czegoś po 
sobie. Dorobienia się i wyrwania z 
kręgu niemożności, która innym 

towarzyszy na co dzień. Nawet nie 
chodziło o jakieś duże pieniądze 
na start biznesowy, bo większość 
tych ludzi wymienionych prze-
ze mnie, bynajmniej nie wywodzi 
się z zamożnych rodzin, ułatwia-
jącym im start do nowego życia. Ci 
ludzie mieli pomysł, determinację, 
wsparcie (moralne) najbliższych 
i co nie jest bez znaczenia - szczę-
ście! Trafili w produkty, które były 
społeczeństwu potrzebne. Trafili 
w tzw. nisze na zrujnowanym po 
PRL rynku gospodarczym. Uda-
ło im się, bo kiedy zarobili pierw-
sze duże pieniądze, woda sodowa 
nie uderzyła im do głów. Nie poszli 
w tango, nie zachłysnęli się ga-
dżetami w rodzaju – fura, skóra 
i komóra. Tych, którzy tak potrak-
towali swoje biznesy, od lat już 
nie ma na rynku. Poszli w długą 
i już nie wrócili.

W zeszłym tygodniu firma Fa-
kro świętowała swoje ćwierćwie-
cze istnienia. Jest ona przykła-
dem marzenia wielu Amerykanów 

od biednego studenta do milio-
nera (prykład Mark Zuckerberg 
i Facebook). Proszę się nie obra-
zić Panie Ryszardzie, ale ten przy-
kład powielony przez dziesięciole-
cia w propagandzie jest najbardziej 
stosowny do  edukacji przyszłych 
pokoleń sądeckich biznesmenów. 
Ojciec Pana Ryszarda Florka był 
stolarzem. Zapach drewna był ma-
łemu Ryśkowi znany od dziecka. 
Ale on skierował swoje kroki na Po-
litechnikę Krakowską na Wydział 
Budownictwa Lądowego. Podczas 
praktyk studenckich w Niemczech 

zobaczył nieznane w naszym kra-
ju okna dachowe. Błysk, olśnienie 
śmiałego studenta. To było 35 lat 
temu. To wtedy narodziła się idea 
budowy firmy Fakro. Tej dzisiejszej 
oczywiście. W połowie lat 80. XX 
wieku Florek ze swoim kumplem 
Jackiem Radkowiakiem zakłada-
ją w Tymbarku firmę Florad (nie 
bez drobnych przeszkód urzęd-
niczych i bankowych zresztą). 
Produkują okna dachowe, które 
w cywilizowanych krajach Europy 
były znane od XIX wieku. Partne-
rzy się rozstają i w 1991 r. rodzi się 
w Nowym Sączu Fakro. Właścicie-
lami są Ryszard Florek, Krystyna 
Florek, Krzysztof Kronenberger. 
Powstaje firma, której początko-
wo nie było stać na wykupienie 
miejsc na targach budowlanych. 
A dzisiaj po 25 latach jest firmą 
o zasięgu globalnym z 15 procen-
towym udziałem w światowym 
rynku okien dachowych, z 12 za-
kładami produkcyjnymi w tym na 
Ukrainie, Rosji, Chinach. Posiada 

15 spółek dystrybucyjnych w 50 
krajach świata i aż 70 proc. pro-
dukcji przeznaczonej jest na eks-
port! Kiedy praca jest pasją, czło-
wiek nigdy się nie męczy, a to, że 
pracuje 24 godziny na dobę to nor-
ma u ludzi, którzy do czegoś dążą 
– powtarza często Ryszard Florek. 
Dodajmy jeszcze, że kiedy firma 
powstawała, w Polsce było 31 pro-
ducentów okien, dzisiaj pozostały 
zaledwie trzy wiodące i trwa ostra 
wojna o prymat pomiędzy Fakro 
a duńskim Veluksem. Na razie Ve-
lux, przy mocnym lobbingu insty-
tucji europejskich, jest zdecydo-
wanym światowym liderem. Ale 
za kilka lat…

Ryszard Florek, prezes zarządu 
firmy, nakreśla strategię na najbliż-
sze 10 lat – podwojenie produkcji, 
1000 nowych miejsc pracy, wzrost 
wynagrodzeń pracowniczych o 50-
100 proc. To ambitny plan, który 
może się powieść, albo i nie. Fakro 
nie działa w próżni politycznej, go-
spodarczej, społecznej.

Oględnie mówiąc obecna wła-
dza na czele z prezesem Jarosła-
wem Kaczyńskim za biznesme-
nami od lat nie przepada. Nawet 
za tymi z polskim kapitałem. Flo-
rek jednak wierzy, że wicepremier  
Mateusz Morawiecki ma sensow-
ne pomysły gospodarcze. Sukcesy 
Fakro zależą też od światowej ko-
niunktury gospodarczej i postrze-
gania Polski w świecie. Co do za-
robków pracowniczych to wszyscy 
sądeccy milionerzy zapewniają, że 
zależą bardziej od woli polityków 
(polityki finansowej, skarbowej, 
urzędniczej), niż od samych wła-
ścicieli. Nowe stanowiska pracy 
podobnie. Bardziej zależą od po-
lityki rządu, banku centralnego, 
niż od nich samych. Tak to wy-
gląda z perspektywy prywatnych 
firm. Inaczej pewnie wygląda pro-
blem w opinii ludzi zawistnych, 
pospolitych zazdrośników z mi-
łosierdziem bożym na ustach. Mi-
lionerzy – biznesmeni nie szukają 
poklasku, nie oczekują podziwu, 
ale wyłącznie szacunku dla swo-
ich dokonań. Przynajmniej ja ta-
kie odniosłem wrażenie.

Jerzy Wideł
Z kapelusza

Nie poszli w tango, nie zachłysnęli 
się gadżetami w rodzaju – fura, 
skóra i komóra. Tych, którzy tak 
potraktowali swoje biznesy, od lat  
już nie ma na rynku. Poszli 
w długą i nie wrócili

TYDZIEŃ W SKRÓCIE

Mordarska szefem PEFRON
Marta Mordarska została dyrek-

torem Państwowego Funduszu Re-
habilitacji Osób Niepełnosprawnych 
w Krakowie. Mordarska w ostatnich 
latach pełniła funkcję pełnomocnika 
Nowego Sącza do spraw społecznych. 
W poprzedniej kadencji była radną 
wojewódzką z list PiS, a w ostatnich 
wyborach kandydowała do Sejmu 
także z ramienia PiS. W ogłoszonym 
konkursie na dyrektora Marta Mor-
darska była jedynym kandydatem. 

Nowy święty
O. Stanisław Papczyński pochodzą-

cy z Podegrodzia w niedzielę 5 czerwca 
został ogłoszony świętym. Na kanoni-
zację do Watykanu pojechała liczna de-
legacja z diecezji tarnowskiej na czele 
z biskupem Andrzejem Jeżem i bisku-
pem Leszkiem Leszkiewiczem. Oczy-
wiście nie zabrakło też mieszkańców 
Podegrodzia. W czasie uroczystości pa-
pież Franciszek ogłosił świętymi bł. o. 
Stanisława Papczyńskiego i bł. siostrę 
Marię Elżbietę Hesselblad.

Nie mogą używać znaczka PiS
Podczas sobotniego Zjazdu Okrę-

gowego PiS wyłoniono delegatów na 
Kongres Krajowy, który odbędzie się 
2 lipca. Podjęto też m.in. uchwałę za-
kazie używania przez parlamenta-
rzystów Solidarnej Polski logotypów 
Prawa i Sprawiedliwości na tablicach 
informacyjnych przy biurach posel-
skich.  - Ci zdrajcy, którzy sprzedali 
Prawo i Sprawiedliwość są niegodni 
tego, aby dziś używać znaczka PiS – 
argumentował Stanisław Kogut.

Książki trafiły na Ukrainę
18 tys. książek zawieziono na 

Ukrainę w ramach zbiórki zorgani-
zowanej przez Fundację Braterstwo 
z Krynicy – Zdroju. Książki zbierano 
od listopada do maja. Wolontariusze 
z Fundacji Braterstwo i dziennikarze 
Radia Kraków odwiedzili: Lwów, Ja-
worów, Winnicę, Stiepaszki i Kamie-
niec Podolski.

- Dla mieszkających tam Polaków 
książki to jedyna szansa, by przypo-
mnieć sobie język ojczysty – mówi 
Iwona Romaniak, prezes działającej 
do trzech lat Fundacji „Braterstwo” 
z Krynicy – Zdroju. (RED)
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P R O M O C J A 
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P R O M O C J A 
OKNA 7 KOMOROWE 
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5 KOMOROWYCH 

TYLKO U NAS

OKNA DRZWI BRAMY

www. tomexokna .p l 

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
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DOSTĘPNE OD RĘKI

DOSTĘPNE OD RĘKI

DOSTĘPNE OD RĘKI  SUPER PROMOCJE  SUPER PROMOCJE

W CENIE 5 KOMOROWYCH

OGRODZENIE POSESYJNE

DOSTĘPNE OD RĘKI

*okna  dachowe w komplecie z kołnierzem *okna  dachowe w komplecie z kołnierzem

DOSTĘPNE OD RĘKI

 SUPER PROMOCJE

RABAT 15%

RABAT 20%

1199zł 
VAT 8% 

z montażem

2998zł brutto VAT 8% z montażem

78x98   735zł*
brutto vat 23%

78x118 780zł*
brutto vat 23%

78x140 854zł*
brutto vat 23%

2500x2100 

 2190zł

2500x2250  

2290zł

VAT 8% 

Z MONTAŻEM

78x98   706zł*
brutto vat 23%

78x118 748zł*
brutto vat 23%

78x140 820zł*
brutto vat 23%

Rabat 30% Rabat 20%

OPAL PLUS

DOORSY

6 KOMOROWE OVLO blu Evolution 82 blu Evolution 82 ArtLineOKNA 7 KOMOROWE

OKNA DACHOWE 
SKYLIGHT PREMIUM

OKNA DACHOWE 
SKYLIGHT 

LOYD VERTE C

CREO

MIKEA

PORTA PASSIVE

JEDYNE DRZWI NA RYNKU 

DREWNIANO-STALOWE 

WYPEŁNIONE PIANĄ 

POLIURETANOWĄ 

O WSPÓŁCZYNNIKU 

UD=0,9 [W/m2 *K]1)

•  6-komorowy profil o szerokości za-

budowy 80 mm

•  mocny profil o podwyższonej 

sztywności

•  nieskazitelną biel oraz brylantowy 

połysk profili zapewnia wysokoga-

tunkowy PVC;

•  delikatne zaokrąglenia nadające pro-

filowi nowoczesny i elegancki wygląd;

•  odporny na zabrudzenie i czynni-

ki atmosferyczne, łatwy w utrzyma-

niu czystości;

•  szkło neutralne – nie daje efektu tzw. 

"brudnych firan";

•  przy zastosowaniu pakietu 3-szybo-

wego o współczynniku U=0.7 Wm2K 

możesz zaoszczędzić nawet do 20% 

wydatków na ogrzewanie;

•  odpowiednią szczelność gwarantują 

uszczelki z EPDM;

Drzwi antywłamaniowe OPAL posia-

dają izolację akustyczną 32 dB oraz 

odporność na włamanie 2 klasy nor-

my europejskiej.   

AKCESORIA W CENIE DRZWI 

(OPAL PLUS) 

• Zamek listwowy czteropunktowy, 

• Dwie wkładki patentowe klasy „B”

•  Klamka OPAL + szyld górny  (II kla-

sa europejska)

• Trzy zawiasy czopowe 

• Trzy bolce antywyważeniowe

• Wizjer w kolorze srebrnym

•  Próg ze stali nierdzewnej standardo-

wy (120 mm) 

•  Ościeżnica metalowa kątowa, o sze-

rokości profilu 105 mm.

•  głębokość zabudowy 93 mm, to naj-

szerszy system z dostępnych na ryn-

ku o współczynniku izolacyjności 

Uf=0,76 W/m2K

•  7 komorowy profil klasy A z wysoko-

gatunkowego, bezołowiowego PVC, 

zapewnia najlepszą izolacją termicz-

ną i akustyczną oraz bezpieczeństwo 

użytkowania

•  potrójny system uszczelnienia 

z uszczelką środkową idealnie chro-

ni przed wilgocią i chłodem

•  barwiona w masie ścianka profilu w 

okleinach zewnętrznych to estetyka 

i trwałość na długie lata

•  doskonałe parametry termiczne 

o charakterystyce odpowiadającej 

wymogom budownictwa pasywnego

•  Szerokość profili 82mm,

•  6 komór w ramie, oraz skrzydle zapew-

niający doskonałą izolację termiczną oraz 

dźwiękową

•  Zgrzewalne, wykonane z TPE środkowe 

i wewnętrzne uszczelki przylgowe, oraz 

zewnętrzne uszczelki przyszybowe

•  Elegancki i klasyczny prosty kształt zapro-

jektowany oraz wykonany w Niemczech

•  Masywne wzmocnienia wewnętrzne 

o grubości 2mm

•  Wysoka stabilność termiczna i optymalny 

system odwodnienia

•  Bezpieczne przenoszenie obciążenia 

nawet przy wysokiej masie pakietów 

szybowych

•  Głębokie osadzenie pakietów szybowych 

optymalizujące izolacyjność termiczną

KOLOR ZŁOTY DĄB WYSOKIE PRZETŁOCZENIE BRAMY UCHYLNE
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Rozmowa z ZYGMUNTEM 
FRYCZKIEM - dyrektorem 
Centrum Szkoleniowo-
Rehabilitacyjnego im. 
Ojca Pio w Stróżach

- Jak Pan ocenia sytuację osób 
niepełnosprawnych? 

- Bardzo dużo o osobach nie-
pełnosprawnych się mówi, ale tak 
naprawdę, jeżeli ktoś spotyka się 
na co dzień z niepełnosprawno-
ścią, to wie, że przeszkód jest nie-
mało. A z drugiej strony, patrząc 
z perspektywy lat, widzę jak dużo 
pozytywnych rzeczy pojawiło się 
zarówno w przepisach prawnych 
jak i rozwiązaniach modelowych. 
Staramy się je prezentować, bo 
realizujemy szereg własnych, in-
dywidualnych rozwiązań. Nato-
miast to wszystko to jeszcze za 
mało, ta socjalizacja jest niepeł-
na. Zawsze tak jest, że jeśli kogoś 
dotyka nieszczęście, to musi być 
wsparcie. Jeśli trafia się na do-
brego człowieka, czy dobrą in-
stytucję, która rzeczywiście jest 
zainteresowana i chce pomóc, to 
jest dużo łatwiej. Natomiast je-
śli jest to czyste „urzędolenie” to 
pojawiają się problemy. Bariery 
w postępowaniu administracyj-
nym są dosyć dziwne i pewnie 
trzeba będzie jeszcze sporo cza-
su, żeby również i ta świadomość 
ulegała zmianie. Chociaż powoli 
tak się dzieje. Obserwuję to cho-
ciażby na przykładzie współpracy 
z ZUS. Jeszcze 10 lat temu kultura 
komunikacyjna pozostawiała wie-
le do życzenia. Dziś jest normal-
nie, przejrzyście. Urzędnik ina-
czej podchodzi do osoby, która jest 
w potrzebie, czy to w zakresie le-
czenia rehabilitacyjnego czy choć-
by świadczenia rentowego, i stara 
się w sposób globalny prezentować 
te rozwiązania, które są możliwe 
do zastosowania.

- Ma Pan wrażenie, że to działa też 
w drugą stronę, że osoby niepełno-
sprawne bardziej śmiało wychodzą na 
zewnątrz?

- To jest tak jak z ludźmi zdro-
wymi, jeden jest wyrozumiały, 
tolerancyjny i umie się odnaleźć 
w rzeczywistości. Podobnie jest 
w środowisku osób niepełnospraw-
nych. Te osoby muszą walczyć nieco 
inaczej, a rozwiązania siłowe są tro-
chę bardziej pazerne. Ale to jest i też 
prawo tej osoby. Mam kontakt tak-
że dydaktyczny z tym tematem, bo 

prowadzę zajęcia na dwóch uczel-
niach, kształcę przyszłych oligofre-
nopedagogów i pedagogów specjal-
nych. Gdy prowadzimy rozmowy, 
to czasem nauczyciele narzekają, że 
jest to ciężka praca. Ale to nie jest 
ciężka praca. To nasz podstawowy 
obowiązek, żeby do takiej osoby po-
dejść trochę inaczej.

- Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjne 
powstało w 2001 r. Chyba przed 15 laty nikt 
nie przypuszczał, że tego typu działalność 
tak się w Stróżach rozwinie?

- Sam nie wierzę, w ten sukces, 
który następuje. Przemian reorga-
nizacyjnych w zakresie świadczenia 
usług było bardzo wiele. Rozpoczy-
naliśmy od szkoleń specjalistycznych, 
poprzez turnusy z dofinansowania 
PEFRON. Mając doświadczenie, bo 
byłem dyrektorem szpitala w Gor-
licach, zauważyłem potrzebę lecze-
nia rehabilitacyjnego, widziałem też 
możliwości finansowe w tym zakre-
sie. To spowodowało kolejną zmianę, 
przeprofilowaliśmy nie tylko Centrum 

Szkoleniowo-Rehabilitacyjne, ale tak-
że następne obiekty, które powstawa-
ły. Dziś okazuje się, że tych usług jest 
ciągle za mało i dobrze by było, żeby 
powstawały kolejne. 

- Takim niedawnym „dzieckiem” 
jest ośrodek dla osób ze stwardnie-
niem rozsianym, który został otwarty 
w ubiegłym roku.

- Mnie osobiście niepokoi tyl-
ko jeden fakt, że nie udało się nam 
dojść do skutecznego dialogu z NFZ 
w Krakowie, żeby podpisać kon-
trakt na stwardnienie rozsiane. Dla-
tego pracujemy dalej na starych 

zasadach, mając kontrakt na re-
habilitację ogólno usprawniającą. 
Oczywiście przyjmujemy też oso-
by ze stwardnieniem rozsianym, 
wręcz traktujemy je priorytetowo. 
Mamy nadzieję, że ta „nadproduk-
cja”, która jest realizowana i któ-
ra sięga prawie 50 proc. nadwyko-
nań, będzie jednak kiedyś uznana 
i NFZ zrozumie, że jest to działa-
nie konieczne dla ludzi, zwłaszcza 
w wieku produkcyjnym, bo, co jest 
przerażające, ten rodzaj schorzenia 
dotyka ludzi młodych.

- Sm ośrodek powstał w bardzo szybko.
- Powstał rzeczywiście bardzo 

szybko. Będzie on spełniał dwie funk-
cje – jedną, którą już realizuje, czy-
li leczenia rehabilitacyjnego. Drugą 
funkcją będzie wypoczynek i dzia-
łania sportowe dla dzieci, młodzieży 
i osób niepełnosprawnych.

- Oprócz ośrodka dla osób z SM w Stróżach 
jest też hospicjum.

- Hospicjum też pięknie się roz-
wija. Przybywa nam pacjentów 
w ramach hospicjum domowego i to 
zarówno dla dzieci jak i osób doro-
słych. Nasze możliwości są poniekąd 
ograniczone, bo są pewne standar-
dy, wymagania, które trzeba speł-
nić. Ale zainteresowanie pokazuje, 
że te potrzeby na naszym terenie 
są coraz większe. Zresztą ostatnio 
też zauważyliśmy duże zaintere-
sowanie przedszkolem integracyj-
nym - otwieramy kolejny oddział. 
To następne działanie pozytywne 
dla środowiska i fundacji. Stwa-
rza to dalsze możliwości rozwoju, 
także możliwości kadrowe. To do-
bra perspektywa i korzystna dla tej 
miejscowości.

- Pacjentami są głównie osoby z Małopolski?
- Niekoniecznie, choć większość 

pacjentów to pacjenci z Polski połu-
dniowej. Jeśli ktoś chce się u nas le-
czyć, to tego nie utrudniamy. Na-
tomiast generalnie skupiamy się na 
zapewnieniu opieki osobom z okolicz-
nych miejscowości – z gmin Grybów, 
Bobowa, Korzenna i Gorlice. Coraz 
więcej pacjentów mamy też z gminy 
Ciężkowice.

- Ile w tej chwili jest pacjentów?
- W hospicjum mamy 24 pa-

cjentów, a na oddziale dla osób ze 
stwardnieniem rozsianym – 39 osób. 
Jesteśmy oczywiście elastyczni, cza-
sem są sytuacje skrajne, gdy tej po-
mocy po prostu trzeba udzielić, 
a jeden czy drugi szpital się przed 
tym broni. My podchodzimy nieco 
inaczej, mamy te możliwości, także 
finansowe, trochę inne, wiec cza-
sem wychodzimy naprzeciw po-
trzebom. Natomiast jeśli chodzi 
o Centrum Szkoleniowo-Rehabilita-
cyjne to podpisaliśmy ostatnio ko-
lejny kontrakt z ZUS i realizujemy 
prewencję rentową ZUS. To kolejne 
„dziecko”, które piastujemy od 2005 
r. i w tym temacie się doskonalimy 
i specjalizujemy.

- Senator Kogut wspomina też o planach 
stworzenia ośrodka dla osób z autyzmem. 
Jakie są szanse, że taki ośrodek powstanie?

- Szanse są bardzo duże, bo pan 
senator zadbał już o to, żeby zaku-
pić grunt pod domki dla rodzin au-
tystycznych. To będzie nowatorskie 
rozwiązanie. W państwach wysoko 
uprzemysłowionych, w państwach 
skandynawskich, takie rozwiązania 
już występują, u nas w Polsce jesz-
cze nie. Myślę, że to będzie kolej-
na perełka. A potrzeby rzeczywiście 
są. Wszystko jest dobrze, jeśli oso-
ba autystyczna jest w domu i są ro-
dzice, którzy o dziecko dbają. Ale je-
śli ich zabraknie, a to naturalna kolej 
rzeczy, to wtedy zaczyna się gehen-
na. Zostaje dom pomocy społecznej, 
a osoba z autyzmem żyje w swoim 
świecie i potrzebuje wsparcia w tzw. 
lukach fazowych, gdy koordynacja 
i świadomość jest taka jak u normal-
nego człowieka. 

- Pójdzie tak szybko jak z ośrodkiem dla 
chorych na SM?

- Znając zapęd i możliwości pana 
senatora, to tak. Nie chcę mówić, 
że będzie to za rok, czy dwa, ale 
na pewno nie będzie to perspekty-
wa dłuższa jak 3-4 lata. Teren już 
jest, a plany domków – ich przy-
gotowania, rozstawienia, są moc-
no zaawansowane.

 ROZMAWIAŁA JOLANTA BUGAJSKA

REKLAMA

N.Sącz

REKLAMA

Rozwój

Wychodzimy naprzeciw potrzebom ludzi chorych

Szanse na powstanie ośrodka dla 
osób z autyzmem są bardzo duże. Jest 
zakupiony grunt, są plany domów. 
To będzie nowatorskie rozwiązanie.
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Spartakiadę czas zacząć

Wielka integracja i dobra zabawa
Rozmowa 
z MACIEJEM 
OLCHAWSKIM – 
kierownikiem 
Warsztatów 
Terapii Zajęciowej 
w Stróżach, 
koordynatorem spartakiad
- Czym dla Pana są spartakiady?

- Spartakiady są świetną okazją, żeby osoby nie-
pełnosprawne mogły się spotkać, rywalizować w róż-
nych konkurencjach sportowych, wymieniać swoje do-
świadczenia i zwyczajnie się bawić. To, co jest w tym 
najważniejsze, to jedna wielka integracja osób niepeł-
nosprawnych z kibicami, widownią i walka z własny-
mi słabościami przezwyciężanymi w konkurencjach 
sportowych.

- Spartakiada jest organizowana od 1997 r. Jak opisałby Pan 
rozwój imprezy przez te lata?

- Z roku na rok jest coraz większe zainteresowanie 
spartakiadą. W tym roku weźmie w niej udział około 
30 organizacji, głównie z Małopolski. Fundacja orga-
nizuje zarówno edycję letnią, jak i jesienną spartakiad. 
Te rozgrywki wpisały się na stałe w kalendarz imprez 
osób niepełnosprawnych. 2-3 miesiące przez spartakia-
dą już mam telefony z pytaniami o termin, żeby osoby, 
które chcą brać udział w imprezie, mogły sobie zare-
zerwować czas.

- Z czego ta popularność imprezy może wynikać?
- Myślę, że z tego, że staramy się zawsze każdego 

przyjąć godnie, stworzyć odpowiednie warunki i dbać 
o atmosferę. Sądzę, że ludzie tutaj się dobrze czują, chcą 
tu z nami przebywać i wspólnie się bawić.

- Są spartakiady, które szczególnie Pan zapamiętał?
- Każda jest szcególna, każda ma swoją historię. Nie-

które kończyły się dużymi koncertami, na przykład 
koncertem papieskim. W jednej ze spartakiad brała 
udział szejkini Kuwejtu oraz delegacja młodzieży z Jero-
zolimy. Na innej spartakiadzie podczas przerwy między 
jednymi konurencjami sportowymi a drugimi, sponta-
nicznie zaczęło się śpiewanie piosenek. Niepełnospraw-
ni zawodnicy mieli możliwość na stadionie przy pełnej 
widowni zaprezentować swoje talenty wokalne. To pod-
kreślało tę radość, chęć zabawy i wspaniałą atmosferę. 

- Tegoroczna spartakiada jest jubieluszową, czym się będzie 
wyróżniać na tle innych?

- Podczas tej spartakiady zostanie odsłonięty i po-
święcony pomnik Jana Pawła II przy ośrodku dla cho-
rych na stwardnienie rozsiane. Fundacja Pomocy 
Osobom Niepełnosprawnym będzie równocześnie ob-
chodzić 18-lecie istnienia. Ważnym elementem będzie 
też udział Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Po-
jawi się i Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej, 
warta honorowa, grupa specjalna prezentująca różne 
nowinki techniczne, z którymi każda z osób niepełno-
sprawnych będzie się mogła zapoznać. Będzie można też 
porozmawiać z funkcjonariuszami na temat ich pracy. 

- Jacyś szczególni goście zapowiedzieli swoją obecność?
- Będzie dużo przyjaciół fundacji, sponsorów, samo-

rządowców i polityków, którzy odpowiedzieli na na-
sze zaproszenie. Obecność potwierdził między inny-
mi Adam Kwiatkowski - Szef Gabinetu Prezydenta RP, 
który w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy odbie-
rze Amicus Minorum najwyższe odznaczenie fundacji.

ROZMAWIAŁA: JOMBFO
T. Z ARCH
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Centrum Wypoczynku i Rekreacji 

„RYSY” Sp. z o.o.

ul. Leśna 20
34-530 Bukowina Tatrzańska

tel. (18) 20 772 24
tel. (18) 20 774 96

www.rysy.bukowinatatrzanska.pl
email: rezerwacja@rysy.bukowinatatrzanska.pl

NAJŁADNIEJSZA PANORAMA TATR W REGIONIE

ZAPRASZAMY

Posiadamy wpis do rejestru organizatorów i ośrodków uprawniający do 
przyjęcia osób niepełnosprawnych na turnusy rehabilitacyjne.

Organizujemy turnusy oraz indywidualne pobyty rehabilitacyjne dla osób 
niepełnosprawnych z różnymi schorzeniami.

Ośrodek wypoczynkowy bez barier architektonicznych.
Basen pływacko rehabilitacyjny.

Centrum wypoczynkowo - rekreacyjne Bukowiny położone na tzw. 
"Wysokim Wierchu", z którego podziwiać można panoramę Tatr.

Wysoki standard, fachowa obsługa. 

Okiem inicjatora

Organizując spartakiadę, spłacam dług
Rozmowa z senatorem 
STANISŁAWEM KOGUTEM, 
prezesem Fundacji 
Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym 
w Stróżach 

- Jak zrodził się pomysł na organizację spor-
towych zmagań dla niepełnosprawnych?

- Nigdy nie ukrywałem, że pocho-
dziłem z bardzo biednej rodziny, cza-
sem w domu brakowało chleba. Ale 
miałem cudownych rodziców, któ-
rzy zawsze wpajali mi, żeby dzielić się 
chlebem z drugim człowiekiem. Jak 
szliśmy do szkoły, to mama powta-
rzała, że jeśli ktoś będzie w potrze-
bie, to mam się podzielić. To wszyst-
ko, co osiągnąłem, osiągnąłem dzięki 
ludziom dobrej woli. Dlatego w pew-
nym momencie postanowiłem po-
magać innym, pomagać osobom nie-
pełnosprawnym. Zdecydował o tym 
czysty przypadek. Przyszła do mnie 
pani, której córka miała krótszą nogę. 
Opowiedziała, że kiedy córka o ku-
lach dochodziła do przystanku, kie-
rowca autobusu z ironicznym uśmie-
chem odjechał. To właśnie wtedy 
zrodził się pomysł organizacji ak-
cji zbiórki funduszy na operację wy-
dłużenia nogi. Pierwsza spartakiada 
służyła właśnie temu celowi. Fundu-
sze zostały zebrane, operacja została 
przeprowadzona w austriackiej kli-
nice. Od tego się zaczęło. Tak naro-
dziła się Zintegrowana Spartakiada 
Dzieci i Młodzieży Niepełnospraw-
nej w Stróżach.

- Którą ze spartakiad najlepiej Pan 
zapamiętał?

- Wszystkie spartakiady pamię-
tam, ale chyba najbardziej tę, na któ-
rej miał miejsce koncert z okazji bodaj 
26. rocznicy pontyfikatu Jana Paw-
ła II, na którym wystąpili artyści scen 
polskich, z profesorem Jerzym Bielu-
nasem. Pamiętam pod sceną te tłumy 
osób niepełnosprawnych i nie tylko. 
Pamiętam też pana profesora Szarka, 
który organizował konkursy, na któ-
rych dzieci rysowały. Ale dla mnie te 

wszystkie spartakiady są cudowne 
i z każdej jakieś wnioski wynoszę, bo 
człowiek całe życie się uczy.

- I jakie wnioski wyciąga Pan z kolejnych 
spartakiad?

- Dawniej rozdawaliśmy meda-
le osobom niepełnosprawnym, któ-
re stanęły na podium. Ale kiedyś nie-
pełnosprawna dziewczynka zajęła 
czwarte miejsce, rozpłakała się, że 
nie dostała medalu. To była naucz-
ka. Wtedy zdecydowałem, że ilu jest 
uczestników spartakiady, tyle musi 
być medali i teraz każdy otrzymuje 
medal. Wtedy miałem pod ręką ro-
wer, więc ta dziewczynka dostała ro-
wer i przestała płakać.

- Rodzą się też przemyślenia na temat ży-
cia, niepełnosprawności?

- Jeżeli są wielcy bohaterowie 
i wielcy krzykacze, którzy uważają, 
że są najważniejsi, to proponuję im, 
żeby poszli do naszego Hospicjum im. 
Chrystusa Króla, w ten sposób nauczą 
się pokory. Zobaczą, że człowiek jest 
po prostu pyłkiem. Albo niech przyj-
dą na dyżur do mnie, lub w każdy 
dzień rano do Stróż, i zobaczą, ile lu-
dzi przychodzi z prośbą o pomoc. I to 
często ludzi młodych, chorych, wtedy 
człowiek uświadamia sobie, że moż-
na tylko pomagać ludziom, bo tyle się 
weźmie z tego świata, ile można dać 
drugiemu człowiekowi. 

Zresztą hospicjum było realiza-
cją testamentu, obietnicy, którą da-
łem młodemu bratu, który zmarł na 
nowotwór w jednej z krakowskich 

klinik. Obiecałem, że zrobię coś, żeby 
ludzie godnie odchodzili z tego świa-
ta. Wiele uczę się w tym hospicjum, 
kiedy spotykam swoich młodszych 
kolegów, albo młodych ludzi, którzy 
w hospicjum dobiegają do mety. Wte-
dy przychodzi refleksja, gdzie faktycz-
nie, w którym miejscu własnego ży-
cia się jest.

A gdy na spartakiadzie człowiek 
widzi niepełnosprawnych, ciężko 
chorych młodych ludzi, myśli, jak im 
pomóc, żeby byli podmiotem a nie 
rzeczą. Jak dać im wędkę? Dlatego 
powstały Warsztaty Terapii Zajęcio-
wej. Dlatego powstał Zakład Aktyw-
ności Zawodowej. Dlatego powstały 
przedszkola integracyjne.

- Dlatego powstał też ośrodek dla chorych 
na stwardnienie rozsiane?

- To też był przypadek. Na dyżur 
przyszła do mnie młoda dziewczyna 
po studiach chora na stwardnienie 
rozsiane. Rozpłakała się i opowiedziała 
swoją historię. Pracodawca w Krako-
wie, gdy dowiedział się, że cierpi ona 
na SM, na drugi dzień zwolnił ją z pra-
cy. Zrobiło mi się jej żal, tak po ludzku. 
Zapytałem, czy chciałaby pracować 
na recepcji. Dziś jest zastępcą kadro-
wej. Wspaniała dziewczyna, ona była 
inspiracją do stworzenia ośrodka. W 
Polsce młodych ludzi chorych na SM 
jest ok. 40 tys., dlatego podjąłem de-
cyzję, że pomogę tym ludziom.

- Są kolejne plany?
- Na spartakiadę przyjeż-

dżają dzieci z autyzmem. Moim 

następnym małym marzeniem jest 
wybudowanie wioski – kompleksu 
dla ludzi chorych na autyzm. Gdy 
umierają rodzice, to dzieci, mówi-
my o nich dzieci, choć to dorośli lu-
dzie, zostają sami. Jeśli mają rodzi-
nę i ona się nimi zaopiekuje, to jest 
dobrze, ale jeśli nie... A tu mogliby 
mieć rehabilitację, zakład aktywi-
zacji zawodowej, można by im było 
w jakiś sposób zapewnić godny byt.

- Sama spartakiada też jest rodzajem 
wyciągniętej do niepełnosprawnych 
ręki – to okazja do spotkania, zabawy, 
uśmiechu?

- Zdecydowanie tak, uczestnicy 
spartakiady spotykają się, cieszą się, 
przyjeżdżają na sportową rywaliza-
cję, na której, jak zawsze podkreślam, 
nie ma zwycięzców ani pokonanych. 
Wszyscy są zwycięzcami, bo pokonują 
swoje słabości. Trzeba też podkreślić, 

że wszystkie zespołowe nagrody są 
jednakowe, bez faworyzowania ko-
goś. Spartakiada to też rehabilita-
cja poprzez sport. Ogromnie chcia-
łem podziękować panu strongmanowi 
Tomaszowi Kowalowi, który przy-
jeżdża na spartakiady i uczestniczy 
w przeciąganiu liny. Jak światowej 
sławy strongman przegrywa z nie-
pełnosprawnymi to zabawa jest naj-
lepsza. To oczywiście ze strony pana 
Kowala ukłon dla niepełnosprawnych, 
że daje im wygrać. 

- Warto organizować spartakiadę?
- Tu nie ma pytania, czy warto, nie 

ma też odpowiedzi. Ja spłacam dłu-
gi, dziękując w ten sposób ludziom 
dobrej woli, którzy kiedyś pomogli 
mojej rodzinie. Nie oceniam więc tej 
działalności w kategoriach – warto 
czy nie. Po prostu super-warto.

ROZMAWIAŁA JOLANTA BUGAJSKA
FO
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Zostało w pamięci
A TO CIEKAWE

ZATRZYMANE W KADRZE

ZNANI I SŁAWNI

Z KRONIKI POCZĄTKÓW

Szejkini tu zdobywała doświadczenie
Na spartakiadzie w Stróżach by-

wali ludzie znani i sławni. Była tu 
też Ambasadorka Pokoju i Pomo-
cy Osobom Niepełnosprawnym - 
szejkini Kuwejtu Fariha Al-Ahmad 
Al-Jaber Al-Sabah. W 2010 roku 
jako gość XIII Zintegrowanej Spar-
takiady Dzieci i Młodzieży Niepeł-
nosprawnej wzbudzała zaintereso-
wanie światowych mediów.

Jej Wysokość otworzyła spor-
tową rywalizację, odsłoniła tabli-
cę upamiętniającą ofiary katastro-
fy pod Smoleńskiem, wzięła udział 
we wmurowaniu kamienia wę-
gielnego pod obiekt nowego sta-
dionu i odwiedziła pensjonariuszy 
hospicjum. 

Rozmawiała też z niepełnospraw-
nymi uczestnikami spartakiady, 
ich opiekunami i wolontariusza-
mi. Zapowiedziała, że podpatrzone 

w Stróżach rozwiązania chce prze-
nieść do Kuwejtu. Obiecała też po-
moc finansową dla fundacji.

Siostra emira Kuwejtu po śmier-
ci jego żony została mianowana 

Pierwszą Damą i Królową Kuwej-
tu. Do Polski przyjechała na zapro-
szenie senatora Stanisława Koguta. 

(RED)

Spartakiady w Stróżach chętnie odwiedzają młodzi ludzie nie tylko z Polski. Byli 
tu m.in. Afgańczycy i mieszkańcy Jerozolimy. Była też grupa 50 dzieci z Gruzji.
Mali Gruzini brali udział m.in. w konkurencji jazdy konnej - jeźdźcy musieli 
celnie rzucać woreczkami podczas jazdy wierzchem. Były też zawody łucznicze 
i rzut dyskiem, a na finał mecz z dziećmi polskimi, w którym goście wygrali 2:1.
Gruzińskie dzieci, w przedziale wiekowym od 10 do 16 lat, przyjechały do Polski 
z Abchazji i Osetii na zaproszenie posłanki Anny Paluch, która zorganizowała 
im pobyt w Krościenku nad Dunajcem. I to przyjechały tak jak uciekały z 
okupowanych terenów, bez bagaży, bez rzeczy osobistych.  Dlatego każde 
gruzińskie dziecko otrzymało w Stróżach w darze nowy śpiwór.
 (RED)

29 maja 1998 r. - II Spartakiadę 
Osób Niepełnosprawnych otwar-
ła żona ówczesnego premiera 
– Ludgarda Buzek. Pani Buzek 
wmurowała też kamień węgiel-
ny pod bazę hotelową Ośrodka 
Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego 
w Stróżach.

16 października 1998 r. – W Spar-
takiadzie Osób Niepełnospraw-
nych „Złota Jesień” wzięło udział 
300 zawodników. Rozgrywki po 
raz pierwszy odbyły się na wy-
budowanej w zawrotnym tem-
pie hali sportowej, która we-
szła w skład tworzonego wówczas 
ośrodka szkoleniowo-rehabili-
tacyjnego w Stróżach. Otwar-
cia spartakiady dokonała ówcze-
sna wiceminister pracy Elżbieta 
Sobótka.

3-4 czerwca 1999 r. – Już ponad 
600 osób wzięło udział w spor-
towych zmaganiach. Honorowy 
patronat nad spartakiadą spra-
wował przewodniczący NSZZ „So-
lidarność” Marian Krzaklewski. 
W jego imieniu kamień pod ośro-
dek szkoleniowo-rehabilitacyjny 
wmurował ówczesny poseł An-
drzej Szkaradek. Na wieczornym 
balu charytatywnym pod patro-
natem wicemarszałka Senatu RP 
Andrzeja Chronowskiego odbyła 
się aukcja obrazów. Efektownie 
prowadzili ją dziennikarka Dorota 
Gawryluk i Robert Sobol. Dochód 
z aukcji został przeznaczony na 
budowę ośrodka w Stróżach. 
Atrakcją drugiego dnia sparta-
kiady były przeloty helikopterem 
udostępnionym przez Zygmunta 
Solorza z telewizji Polsat.

(JFU)

Estradowe gwiazdy

Przyjaciele osób niepełnosprawnych

 (R)
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Już po raz dwudziesty do Stróż na Letnią Spartakiadę przyjadą set-
ki niepełnosprawnych, by w sportowych zmaganiach znajdować 
uśmiech. Będzie to okazja do integracji i zwykłych ludzkich spotkań.

Z roku na rok spartakiada przyciąga coraz więcej uczest-
ników. I to nie tylko z Małopolski, ale też z różnych stron 
Polski, a nawet z zagranicy. Imprezy odbywają się w soboty, 
żeby był to dogodny termin dla uczestników warsztatów te-
rapii zajęciowej.

Niepełnosprawni przyjeżdżają do Stróż, bo tu każdy jest 
zwycięzcą. Sportowa rywalizacja to okazja do pokonywania 
własnych słabości, ale też do odkrywania swoich możliwo-
ści. To też sposobność do zawierania nowych znajomości, 
do poczucia się w pełni akceptowanym i ważnym. Stró-
że stają się dla osób niepełnosprawnych synonimem miej-
sca przyjaznego.

- Nie na darmo ktoś powiedział, że Stróże koło Grybowa 
są polską stolicą osób niepełnosprawnych – twierdzi sena-
tor Stanisław Kogut, prezes Fundacji Pomocy Osobom Nie-
pełnosprawnym w Stróżach. 

Niepełnosprawni biorą udział w dziesiątkach przeróż-
nych konkurencji sportowych oraz wyzwaniach artystycz-
nych. Nad przygotowaniem zawodów sportowych czuwają 
co roku Warsztaty Terapii Zajęciowej działające przy funda-
cji w Stróżach. 

- Nie byłoby tych wspaniałych spartakiad, tych emo-
cji, tej nieocenionej integracji, gdyby nie zaangażowanie 
wielu ludzi dobrej woli, wolontariuszy, darczyńców, osób, 
dla których niepełnosprawność nie jest zjawiskiem, obok 
którego przechodzi się obojętnie. Organizujemy to wyda-
rzenie cyklicznie od lat i ciągle mamy poczucie świeżo-
ści, misji do spełnienia, wiemy, że na nasze spartakiady 

czeka każdego roku wiele osób – mówi Maciej Olchaw-
ski, kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej przy fun-
dacji w Stróżach. 

Spartakiady odbywają się w cyklach: wiosennym i jesien-
nym, a czasem także dodatkowo - zimowym. Zawodom spor-
towym zwykle towarzyszą koncerty z cyklu: Artyści scen pol-
skich - osobom niepełnosprawnym. Tak będzie i w tym roku. 
Z koncertem wystąpi Orkiestra Reprezentacyjna Straży Gra-
nicznej. Wcześniej, po mszy św., zostanie odsłonięty pomnik 
Świętego Jana Pawła II. A po oficjalnym rozpoczęciu sparta-
kiady, uczestnicy będą rywalizować w dziesiątkach konku-
rencji. Nie zabraknie też zmagań artystycznych, w tym roku 
poświęconych Światowym Dniom Młodzieży. Honorowy pa-
tronat nad tegoroczną XX Letnią Spartakiadą Dzieci i Młodzie-
ży Niepełnosprawnej objął prezydent Andrzej Duda.

(JFU)

Polska stolica osób niepełnosprawnych

* łóżka rehabilitacyjne
* wózki, balkoniki, podpórki
* produkty ortopedyczne, rehabilitacyjne, środki pomocnicze
* kołnierze stabilizujące, wysoka sznurówka
* stabilizatory, ortezy, aparaty
* prostotrzymacze, gorsety, sznurówki półgorsetowe
* wypożyczalnia
* refundacja NFZ

KRYNICA - ZDRÓJ
ul. Kraszewskiego 16

tel.: 18 542-49-06

NOWY SĄCZ
ul. Batorebo 75/2
tel.: 18 443-62-64

RABKA ZDRÓJ
ul. Zakopiańska 6
tel.: 18 268-05-53
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SKLEP MEDYCZNY

TELEFON 24h
692 621 019

www.alive-sklep.pl


