
NAJWIĘKSZA SIEĆ MYJNI BEZDOTYKOWYCH W POLSCE!

SZYBKO! BEZPIECZNIE! TANIO! SKUTECZNIE!

al. Marszałka Józefa Piłsudskiego
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NOWY SĄCZ - GORZKÓW
ul. Wiśniowieckiego (za salonem Skody)
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Marszałek chce poznać prezydenta Sącza  L str. 2 

Musimy uczyć dzieci elastyczności  L str. 3

Miłość do gór przypłacił życiem  L str. 4

Biblioteka zatrzymana w rozwoju    L str. 7
Gwarantujemy wysokiej jakości opał dostarczany z KHW, 

odbierany z kopalń: Wieczorek, Mysłowice-Wesoła, Staszic i Wujek

Handel Opałem
Grzegorz Kulpa

USŁUGI TRANSPORTOWE
Oferujemy:
• węgiel
• miał

• koks
• eko groszek
• olej opałowy

33-335 Nawojowa Łęg 566, tel. 18 445 76 94, kom. 501 789 109
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Dom Weselny

Kościół na Juście
Kierunek

Tęgoborze

Kierunek
Łososina Dolna

tel. kom. 510 753 908, tel. 18 444 87 16, Bilsko 227

RDN w DTS
W najbliższy czwartek 27 września z okazji drugich 

urodzin i setnego numeru DTS, od godz. 12 do 13 
Radio RDN Nowy Sącz poprowadzi swoją audycję 

z naszej redakcji. Słuchaj koniecznie na 
101,2 oraz 88,3 FM.

L str. A-D

które napędzają
sądecką gospodarkę
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TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

W trosce o medale
Po ratuszowych korytarzach krąży rozsyłany pocztą pantoflową nowy 
dowcip. Jakie jest obecnie najbardziej prestiżowe i pożądane stano-
wisko w Nowym Sączu? Prezydent miasta? Pudło! Poseł albo senator? 
Słabo! Menedżer w jednej z wielkich firm? Ależ skąd! No więc, o czym 
najbardziej marzy przeciętny sądeczanin? Marzy o tym, aby zostać kie-
rownikiem hali sportowej! Tylko w ciągu jednego tygodnia dwaj sądeccy 
radni zostali szefami sportowych obiektów – Artur Czernecki w Łącku, 
Antoni Rączkowski w Nowym Sączu. I co, jest prestiż? Ano jest. Na-
wet nie trzeba wyjeżdżać na saksy do londyńskiego city! Trzeba myśleć 
perspektywicznie! Skoro rząd chce, abyśmy za 8–12 lat przywieźli wo-
rek medali z kolejnych igrzysk olimpijskich, już dziś halami sportowymi 
muszą zarządzać fachowcy. Wyniki przyjdą same. (KCH)

SMS

Polskapresse wierzy 
w Dobry Tygodnik Sądecki
„Grupa Polskapresse wierzy w prasę bezpłatną, na którą nie wpływa 
spadek liczby punktów sprzedaży, przez co nie maleje jej zasięg – do-
noszą wirtualnemedia.pl. […] – Bezpłatne gazety to na całym świecie 
mocne tytuły, które bardzo dobrze bronią się w obecnej sytuacji. Bry-
tyjska gazeta „Metro" należąca do Associated Newspapers radzi sobie 
np. bardzo dobrze i odnotowuje wzrosty – zauważa Joanna Parczyń-
ska, prezes prasy bezpłatnej w Polskapresse”. 

www.wirtualne.media, 14.09.2012

WYŁOWIONE Z  S IEC I

Jabłka niskiej jakości
„W tym roku w Małopolsce zostanie zebranych mniej jabłek wysokiej 

jakości, chociaż ogólna wielkość zbiorów tych owoców powinna być 
porównywalna z uzyskaną w 2011 r. – uważa p.o. wiceprezesa Grupy 
Producentów Owoców i Warzyw Beskid sp. z o.o. Ewa Węgrzyn. Jako 
przyczynę podaje opady gradu, które w tym roku dwukrotnie nawie-
dziły Małopolskę. – Część owoców, w które trafił grad, nada się tyl-
ko na soki lub do przetworów. Nie zmienia to faktu, że znowu powin-
niśmy zebrać ok. 25 ton owoców z hektara – powiedziała Węgrzyn.”

www.ogrodinfo.pl, 13.09. 2012

Nowa kolej z Nowego Sącza
„Na targach kolejowych Inno Trans w Berlinie Newag pokaże to, co 

ma najlepszego – komfortowy pociąg podmiejski oraz lokomotywę do 
przewozów towarowych (…) Produkowany przez Newag pociąg pod-
miejski ma zawojować rynki całej Europy (…) Nowe produkty nie po-
wstałyby bez inwestycji w know–how. Newag zalicza się do najbardziej 
innowacyjnych firm w Polsce. W rankingu Instytutu Nauk Ekono-
micznych Polskiej Akademii Nauk prezentującym 500 najbardziej in-
nowacyjnych firm zajmuje 347. miejsce. Na tle swojej branży plasuje 
się w ścisłej czołówce. Trudno się dziwić, bo na działalność badawczo–
rozwojową wydaje kilka procent zysku rocznie (…)”

„Wprost”, Nr 37, 10–16 września 2012

Wrzesień to miesiąc wyborów 
parlamentarnych, a że do kolej-
nych pozostało jeszcze – planowo 
– trzy lata, więc przypomnijmy 
sobie wyniki z kilku poprzednich.

21 WRZEŚNIA  1997 – z okrę-
gu wyborczego obejmujące-
go ówczesne województwo no-
wosądeckie do Sejmu wybrano: 
Andrzeja Szkaradka, Zygmunta 
Berdychowskiego, Zofię Krasic-
ką–Domka, Franciszka Adam-
czyka, Kazimierza Dzielskiego 
(wszyscy Akcja Wyborcza Soli-
darność), Mariana Cyconia (Unia 
Wolności), Kazimierza Sasa (So-
jusz Lewicy Demokratycznej), 
a do Senatu Andrzeja Chronow-
skiego i Franciszka Bachledę Księ-
dzularza. Z listy krajowej w Sej-
mie znalazł się również Jerzy 
Gwiżdż (AWS).

23 WRZEŚNIA  2001 – posła-
mi z okręgu nr 14 zostali: Kazi-
mierz Sas, Stanisław Jarmoliński 
i Jan Knapik (SLD), Zofia Kra-
sicka–Domka (LRP)), Andrzej 
Czerwiński i Tadeusz Parchański 
(PO), Ryszard Nowak (PiS), Tade-
usz Szukała (Samoobrona), Broni-
sław Dutka (PSL). Senatorami zaś 
Andrzej Chronowski oraz Franci-
szek Bachleda Księdzularz (AWS).

25 WRZEŚNIA  2005 – w wy-
borach parlamentarnych posłami 
zostali: Stanisława Okularczyk, 
Anna Paluch, Edward Siarka i Ar-
kadiusz Mularczyk (PiS), Andrzej 
Czerwiński i Andrzej Gut–Mosto-
wy (PO), Edward Ciągło (LPR), 
Bronisław Dutka (PSL) i Elżbieta 
Wiśniowska (Samoobrona), a se-
natorami Stanisław Kogut (PiS) 
i Franciszek Adamczyk (PO).

KARTKA Z  KALENDARZA

Marszałek 
do sekretarza
Do ciekawej wymiany zdań do-
szło całkiem niedawno w Hote-
lu „Beskid” pomiędzy wicemar-
szałkiem Małopolski Romanem 
Ciepielą, a sekretarzem mia-
sta Nowego Sącza Markiem Ole-
niaczem. Konferencja toczyła się 
wokół hasła „Szanse rozwoju Są-
decczyzny”, a Oleniacz wdał się 
w delikatną polemikę z Ciepielą. 
Nieważne już, na jaki temat pano-
wie mieli zdania - delikatnie mó-
wiąc - odmienne, istotny był fi-
nał publicznej rozmowy, kiedy to 
Marek Oleniacz zapytał retorycz-
nie marszałka:
- Czyli co, nie możemy o tym 
rozmawiać?
- Ależ możemy o wszystkim roz-
mawiać! Nawet o najbardziej dzi-
wacznym pomyśle, ale najpierw 
chciałbym poznać prezyden-
ta Nowego Sącza – wypalił mar-
szałek Ciepiela w odpowiedzi i na 
moment zrobiło się cicho w peł-
nej sali. Potem zebrani podzieli-
li się na dwa obozy: jedni uzna-
li taką wypowiedź za daleko idącą 
impertynencję gościa, inni na-
tychmiast odczytali to, jako urzę-
dową metaforę. Marszałek wy-
słał wyraźny sygnał, że jeśli Nowy 
Sącz chce być poważnie trakto-
wany w jakichkolwiek dyskusjach, 
musi w nich czasami brać udział 
prezydent, a nie tylko wydelego-
wani urzędnicy. Remis? (KGR)

SMS PRZECZYTANE 

Jakie to miasto?
W ciągu minionych dwóch tygodni w polskiej prasie, radiu i telewizji kil-
kaset razy pojawiła się nazwa pewnego miasta na Sądecczyźnie. O ja-
kie miasto chodzi? Oczywiście o Krynicę. Kropka. Sprawdziliśmy – choć 
nazwa pada we wszystkich możliwych gazetach, stacjach i rozgło-
śniach, ani razu nikt nie napisał, ani nie powiedział: Krynica-Zdrój. Choć 
tak brzmi pełna i oficjalna nazwa miejscowości pod Górą Parkową, jakoś 
nikt nie chce się tym specjalnie przejmować. No może z wyjątkiem jed-
nej reporterki, która choćby opisywała kradzież dwóch metrów sznurka 
do snopowiązałki na deptaku, to nie omieszka napisać 55 razy Krynica-
Zdrój. Dla reszty świata Krynica to Krynica. I dobrze!

(KN)

SMS
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Ważny temat

R E K L A M A

ROZMOWA. W społeczeństwie na-
dal panuje przekonanie, że „na gó-
rze” znajdą dla nas pieniądze. Nie 
bierzemy sprawy w swoje ręce, li-
cząc na ciepłą posadkę. – Taka po-
stawa nie służy przyszłości nasze-
go regionu – twierdzi w rozmowie 
z DTS dr Dariusz Woźniak, dziekan 
Wydziału Przedsiębiorczości i Za-
rządzania WSB–NLU w Nowym Są-
czu, który wraz dr. Markiem Rut-
kowskim przeprowadził – na 
zlecenie Urzędu Miasta Nowego 
Sącza – badania na temat przed-
siębiorczości wśród sądeczan. 

– Czy sądeczanie są przedsiębiorczy?
– Jak wynika z przeprowadzo-

nych badań, wciąż wolimy pra-
cować na etacie. Co nie służy roz-
wojowi regionu. Praca na etacie 
daje nam większe poczucie bez-
pieczeństwa. Nie lubimy ryzyko-
wać. Ponadto wolimy, aby ktoś za 
nas podejmował decyzję, przez co 
ponosimy mniejszą odpowiedzial-
ność. Taki trend utrzymuje się nie 
tylko w Nowym Sączu, ale i w ca-
łym kraju, a nawet świecie. W spo-
łeczeństwie nadal panuje przeko-
nanie, że „na górze” znajdą dla nas 
pieniądze. Nie bierzemy pod uwa-
gę, że budżet kraju jest taki sam jak 
budżet domowy: można się pomy-
lić w rachunkach, może zabraknąć 
na zaplanowane działania. Tymcza-
sem, tak naprawdę, nikt nie zadba 
o nas tak dobrze, jak my sami.
– W ramach badań na temat przed-
siębiorczości przeanalizowa-
no też środowisko uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych. Czy młode 

pokolenie jest bardziej skłonne 
podjąć ryzyko?

– Niestety, wyniki analiz są 
niepokojące. Młodzi wybierają ta-
kie kierunki, które z pozoru mają 
im dać poczucie bezpieczeństwa 
i pracę na długie lata. Ale rzeczy-
wistość nie jest już tak kolorowa. 
Jedno z pytań dotyczyło wybo-
ru studiów. Badania pokazują, że 
młodzi chcą studiować kierunki 
nauczycielskie. Zwłaszcza dziew-
częta wskazywały głównie peda-
gogikę. Zawód nauczyciela wciąż 
kojarzy się nam z pewną i stałą 
pracą, licznymi przywilejami. Dla 
kobiet to idealna praca, ponieważ 
daje dużo wolnego czasu. Tymcza-
sem sytuacja demograficzna spra-
wia, że z pracą w tym zawodzie 
– jak już zdążyliśmy zaobserwo-
wać – jest coraz gorzej. Nie tylko 
trudno znaleźć pracę w szkole, ale 
coraz częściej dochodzi do maso-
wych zwolnień nauczycieli. 
– Sądecczyzna może pochwalić się 
dużymi firmami, liderami nie tylko na 
rynku krajowym? Sukcesy sądeckich 
przedsiębiorstw nie inspirują?

– Program rozwoju przedsię-
biorczości w Nowym Sączu zakła-
da spotkania młodych ludzi z lide-
rami firm, którzy odnieśli sukces. 
One mogą inspirować do zakłada-
nia własnego biznesu. To może być 
próba wzmocnienia relacji mistrz–
uczeń, pokazania, że, mimo iż ry-
nek nie jest łatwy, warto zaryzyko-
wać. Niektórym się udaje. 
– A jeśli chodzi o uprawnie-
nia dla młodych, początkujących 
przedsiębiorców?

– Istotne jest ułatwienie zakła-
dania firm. W tym może pomóc 
stworzenie specjalnego portalu in-
formacyjnego na temat terenów 
inwestycyjnych i warunków ich 
wykorzystania. Ważne jest tak-
że uatrakcyjnienie oferty eduka-
cyjnej na uczelniach, gdzie obec-
ni przedsiębiorcy będą mogli się 
wypowiedzieć, co jest potrzebne 
w edukacji, a co nie. Uczelnie nie są 
w stanie kształcić na każde stano-
wisko tylko w pewnych profilach, 
dlatego ważne są również umie-
jętności ogólne jej absolwentów. 
Warto pracować nad tym, aby mło-
dzi ludzie byli otwarci, komunika-
tywni i znali języki obce, a z tym 
wciąż bywa różnie. Ważne jest do-
skonalenie również umiejętności 
prezentacyjnych, które przydają 
się w każdym zawodzie. 
– Kłania się zatem praca u podstaw.

– Dokładnie. Trzeba dzieciom od 
małego wpajać postawę elastyczno-
ści, że muszą cały czas w siebie in-
westować. Wtedy ryzyko, że będzie 
im ciężko w życiu, minimalizu-
je się. Można być specjalistą w wą-
skiej dziedzinie, ale też warto po-
siadać inne umiejętności, które dają 
nie tylko elastyczność zawodową, 
ale także elastyczność przestrzen-
ną. Nie mamy pracy w Nowym Są-
czu, szukamy jej w Warszawie czy 
w Paryżu. Ważne, abyśmy robi-
li wszystko, by żyło się nam coraz 
lepiej, a Nowy Sącz nie był skazany 
na peryferyjność. Liczymy, że no-
wosądecki program rozwoju przed-
siębiorczości w tym pomoże. 

Rozmawiała MONIKA CHROBAK

Musimy uczyć dzieci elastyczności

Wynajmę mieszkanie, 
2 pokoje z kuchnią, 
I piętro, ul. Kołłątaja 

Nowy Sącz. 
Tel. 609 609 397

ZAGINĘŁA SUCZKA 
RASY BEAGLE

16.09.2012  około godziny 15.00 
nad Kamienicą 

w okolicach Reala zaginęła sucz-
ka. Wabi się Kaja. Miała na szyi czar-
ną , grubą obrożę . Na pieska czeka 

7-letnia dziewczynka. 
Dla znalazcy przewidujemy 

NAGRODĘ.
Kontakt

601 95 11 11 lub 606 89 59 69
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www.farbol.pl
•  FARBY (dachy,

elewacje, wnętrza)
• KLEJE
• SILIKONY, PIANY budowlane
•  IMPREGNATY (drewno, 

kamień, ceramika)

MIESZALNIK FARB I TYNKÓW
•  akrylowych, 

•  silikonowych, 
•  mozaikowych

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

A. i M. PIETRZKIEWICZ

OBR¥CZKI ŒLUBNE

na przeciw Bazyliki
 œw. MA£GORZATYWYSZYÑSKIEGO 3NOWY S¥CZ

501-108-005

zapraszam
Maciej Pietrzkiewicz

mistrz z³otnictwa

-20%
� BI¯UTERIA Z£OTA I SREBRNA - GOTOWA I NA ZLECENIE
� PROJEKTY W£ASNE I KLIENTA - WYKONANIE RÊCZNE
� RZEMIOS£O TRADYCYJNE
� NAPRAWY
� SKUP Z£OTA I SREBRA

FIRMA JUBILERSKA

Sprawy i ludzie

NIEPUBLICZNE  PR ZEDSZKOLE
Akademia Przedszkolaka „MAGIA” w Nowym Sączu
ul. Urocza 27, tel. 606 645 985, www.przedszkolemagia.pl

OFERTA:
W ramach czesnego, naszym skarbom zapewniamy:

PROMOCJA!!!
Przyprowad  rówie nika, a czesne przez ca y rok b dziecie p aci  na pó !

R E K L A M A

  

 

 

Profesjonalne, markowe buty Scholl dla personelu medycznego 

Specjalistyczny Sklep Zaopatrzenia Ortopedycznego 
 33-300 Nowy S , ul. niadeckich 12 

tel./fax 18  547-30-50, nowysacz@galeriazdrowia.pl 
strona: http://www.galeriazdrowia.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ró owy powrót z wakacji” 
odkryj markowe buty Scholl a powrót   
z wakacji b dzie nadal letni i radosny 

Zaszalej troszk !!! j

265z  240z  265z  

169z  169z  220z  

Podana cena zawiera podatek VAT  23% 

Oferta nie dotyczy wyrobów medycznych refundowanych. 

ZAPYTAJ SPRZEDAWC  O INNE MODELE!!! 

 

REEL 
REEL COROZAL 

CLOG BACK 
GUARD 

CLOG S 
COMFOR

CLOG BACK 
GUARD 

220z  100z  100z  WEEKEND 
NEW 

MASSAGE 
NEW 

MASSAGE 

R E K L A M A

•  Salon kosmetyczny: depilacja, makijaże, przekłuwanie uszu, zabiegi 
pielęgnacyjne i oczyszczające

•  Masaże: muszlami fi lipińskimi, kostką lodu, miodem, masaż twarzy
•  Fryzjer: damski, męski, dziecięcy
•  Stylizacja paznokci: żelowe, manicure, pedicure, 

zabiegi pielęgnacyjne na dłonie i stopy, parafi na

warzy

e, 

Ju  otwarte!

Nowy Sącz, ul. Zygmuntowska 17/1

pn.-pt.: 9.30-17.30, sob. 9.00-13.00, niedz.: po wcześniejszym ustaleniu

www.beautystyle.pl, tel. 18 442 33 05, 694 227 694

S l k t d il j kij ż kł i bib i

SALON KOSMETYCZNY  Beauty & Style

AKCJA.  To był piękny, słoneczny, 
wrześniowy dzień, idealny do pracy 
w sadzie. Rafał chciał pomóc koledze 
przy zbiorze jabłek. Wieczorem miał 
jechać do pracy – był taksówkarzem 
w sądeckiej korporacji. Na utrzyma-
niu żona w ciąży i dwuletnia córecz-
ka. Nie trafił na swoją zmianę, za to 
do szpitala, gdzie cudem udało się go 
uratować. 

Gałąź, na której stał, zrywając owoce, 
nie wytrzymała jego ciężaru. Upadł 
z wysokości trzech metrów. Lekarze 
orzekli złamanie kręgosłupa szyjne-
go w dwóch miejscach: u podstawy 
czaszki i poniżej, oraz piersiowy z roz-
szczepieniem. Powyjmowali kawałki 
kości z rdzenia, poskładali. Wstawili 
pręty. 27 września 2011, jego dawne, 
aktywne życie odeszło bezpowrot-
nie. Stracił zdrowie i pracę. Nie może 
zadbać o rodzinę, bo sam wymaga 
opieki, a potrzeby finansowe związa-
ne z leczeniem są ogromne. Tymcza-
sem ZUS odmówił przyznania Rafało-
wi renty – zabrakło mu kilku miesięcy 
do pięciu lat pracy z ostatnich dzie-
sięciu. Ma tylko orzeczenie grupy in-
walidzkiej z MOPS w Nowym Sączu 
– stopień znaczny. Leży sparaliżowa-
ny. Świadomość, że nie może normal-
nie funkcjonować, bawić się ze swoją 
już dwójką dzieci, wpędza go w coraz 
głębszą depresję.

– Udało się, by syn mógł wyjść 
ze szpitala i przebywać z rodziną 
w domu. Jego umysł jest spraw-
ny. Rafał pamięta wszystko sprzed 

wypadku. Niestety niesprawność fi-
zyczna ma wpływ na jego samopo-
czucie. Choć z żoną robimy, co mo-
żemy, by go psychicznie wesprzeć, 
jest ciężko. Cieszę się, że studen-
ci zorganizowali dla niego tę akcję, 
ona podniesie go na duchu. Wierzę, 
że znajdzie w sobie siłę do walki o ży-
cie i pełnosprawność. Dzięki pomo-
cy wielu osób, w środę wyjeżdżamy 
na rehabilitację do Tarnowskich Gór 
– mówił w sobotę w rozmowie z nami 
ojciec Rafała, Waldemar Szczepański. 

Studenci z Hiszpanii, Portuga-
lii, Francji, Niemiec, Szwecji, Sło-
wacji, Holandii, Turcji oraz Bułgarii, 
uczestnicy Erasmus Intensive Lan-
guage Course – intensywnego kursu 
języka polskiego w WSB–NLU, zor-
ganizowali już po raz 7. Internatio-
nal Cooking Day. Przygotowali tra-
dycyjne dla swoich krajów potrawy. 
Ich sprzedaż zasiliła konto Rafała, któ-
ry jest podopiecznym Stowarzyszenia 
Sursum Corda. Udało się zebrać ponad 
1200 zł. (KG)

Ryszard Patyk 
miłość do gór 
przypłacił 
życiem 

– Zaprowadził nas na tyle szczy-
tów, nauczył kochać góry, 
a w szczególności właśnie Tatry. 
Wycieczki przez niego prowadzo-
ne miały niepowtarzalny urok, 
a podczas przejazdów autokarem 
zawsze za sprawą Ryszarda to-
warzyszyła nam wspaniała mu-
zyka. Teraz, kiedy znajdziemy 
się na tatrzańskich graniach, czy 
usłyszymy Va pansiero Verdiego 
zawsze towarzyszyć nam będzie 
wspomnienie o Rysiu, a On, może 
czasem na chwilę opuści rajskie 
łąki, aby razem z nami przemie-
rzać górskie szlaki... – wspomi-
nają Ryszarda Patyka jego przy-
jaciele z Polskiego Towarzystwa 
Tatrzańskiego Oddział Beskid 
w Nowym Sączu, z którymi nie-
dawno świętował swój jubileusz 
przeprowadzenia 150 wycieczek 
PTT. Przewodnik, dyrektor Cen-
trum Medycznego „Batory” w No-
wym Sączu zginął w Wysokich Ta-
trach, gdzie przebywał z grupą 
przyjaciół. Spadł w przepaść przy 
Pośrednim Ganku. Miał 63 lata. 

Złamana gałąź

Ty również możesz pomóc Rafa-
łowi, wpłacając dowolną kwotę na 
jego konto:
Stowarzyszenie SURSUM COR-
DA, Łącki Bank Spółdzielczy 26 
8805 0009 0018 7596 2000 
0080, z dopiskiem/tytułem „Rafał 
Szczepański”. W przypadku wpłat 
z zagranicy należy podać dodat-
kowo kod swift: POLUPLPR, zaś 
przed numerem powyższego ra-
chunku wpisać: PL.

FO
T.

 (K
G)
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10… lat działa 
już Ogól-
nopolskie 

Stowarzyszenie Transpor-
towców „Galicja”. Uroczy-
stości jubileuszowe były oka-
zją do wręczenia odznaczeń 
państwowych wielu prze-
woźnikom z regionu. Złoty 
Krzyż Zasługi otrzymał Piotr 
Litwiński, prezes Stowarzy-
szenia Galicja, a Brązowy 
Krzyż Zasługi – przewoźnik 
Andrzej Klimek. Odznacze-
nie „Zasłużony dla Transportu 
RP” otrzymała też m.in. Bar-
bara Edelmuller– Generaux, 
współwłaściciel firmy BATIM 
ze Starego Sącza. 

40… z a w o d -
n i k ó w 
w z i ę ł o 

udział w sobotnim „Pucharze 
5 Torów”. Tym razem miłośni-
cy gokartów ścigali się na torze 
„Power Max” w Nowym Sączu. 
Turniej jest inicjatywą pięciu 
torów kartingowych z połu-
dniowo–wschodniej Polski: 
z Lublina, Częstochowy, Tar-
nowa, Rzeszowa i Nowego Sącz. 
Dzięki ich współpracy zawod-
nicy kartingowi z tych miast 
mogą podjąć wspólną rywaliza-
cję i sprawdzić swoje umiejęt-
ności na sąsiadujących torach. 
Nagrodą dla pięciu najlep-
szych zawodników, po jednym 

z każdego toru, jest wyjazd na 
Grand Prix Formuły 1.

83… lata ma naj-
starszy stra-
żak–ochot-

nik w OSP w Wojnarowej, Jan 
Mika. Niewiele mniej liczy sama 
straż. W niedzielę świętowano ju-
bileusz 80–lecia jej istnienia. Jan 
Mika do straży wstąpił w 1962 r. 
Wspomina czasy, kiedy do po-
żarów jeździł wozem z zaprzę-
giem konnym, a na wyposażeniu 
ochotników była jedynie pompa 
ręczna. Gdy pod koniec lat 60. XX 
w. został sołtysem Wojnarowej, 
zabiegał o budowę remizy. Bu-
dynek służy ochotnikom do dziś.

170…osadzo-
n y c h 
m i a ł o 

przebywać w zakładzie pół-
otwartym, który planowa-
no utworzyć w Bartkowej 
w gminie Gródek nad Dunaj-
cem. Mieszkańcy turystycz-
nej miejscowości odetchnęli 
z ulgą. Ministerstwo Sprawie-
dliwości, po ich protestach, 
zrezygnowało ostatecznie 
z utworzenia tam fili Zakła-
du Karnego w Nowym Są-
czu. Wyremontowane obiek-
ty, które służyły kiedyś do 
szkolenia służby więziennej, 
przejdą we władanie Skarbu 
Państwa.

TYDZ IEŃ W L ICZBACH Skazany 
za zły dotyk
NA WOKANDZIE .  Na karę trzech lat i 9 miesię-
cy więzienia skazał sądecki sąd 62–letniego Stani-
sława B za molestowanie 15 dziewczynek w wieku od 
10 do 13 lat. 

Wyrok został ogłoszony już podczas pierwszej 
rozprawy 17 września. Skazany przyznał się do 
wszystkich zarzucanych mu czynów. Do prze-
stępstw doszło od kwietnia 2009 roku do paź-
dziernika 2011 roku. Mężczyzna działał m.in. na 
terenie Podhala, Mszany Górnej czy Raby Wyżnej. 

– Okoliczności tych przestępstw były bar-
dzo podobne – mówi sędzia Bogdan Kijak, rzecz-
nik prasowy Sądu Okręgowego w Nowym Sączu. 
– Zaczepiał dziewczynki w ustronnych miej-
scach, prowadził za przystanek czy kapliczkę. 
Przestępstwa polegały na doprowadzeniu lub 
usiłowaniu doprowadzenia tych dzieci do podda-
nia się czynnościom seksualnym poprzez między 
innymi dotykaniu miejsc intymnych tych dzie-
ci lub narządów intymnych samego skazanego.

Jak orzekł sąd, Stanisław B. podczas odbywa-
nia kary ma również zostać poddany przymuso-
wemu leczeniu terapeutycznemu. Ma także zakaz 
kontaktu i zbliżania się na odległość jednego kilo-
metra do poszkodowanych na okres pięciu lat po 
odbyciu kary. Wyrok nie jest prawomocny. Ska-
zany jest mieszkańcem powiatu suskiego. Nie był 
wcześniej karany. Ma żonę i troje dorosłych dzieci. 

(MC)
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– Centrum nauki jest jeszcze tylko na pa-
pierze, ale już budzi emocje. Pojawiły się 
głosy, że Nowy Sącz chętnie taką insty-
tucję u siebie widzi, ale pod warunkiem 
jednak, że z pomysłu zostanie wyłączony 
Kraków i Tarnów.

– Teza, że w Nowym Sączu ow-
szem, ale pod warunkiem, że w Tar-
nowie i Krakowie nie, padła z ust 
sekretarza Marka Oleniacza, i jak ro-
zumiem, jest tezą indywidualną. Nie 
śmiem nawet myśleć, że jest to sta-
nowisko władz miasta Nowego Są-
cza. Z dwóch powodów. Nie wiem, 
co miałoby spowodować, żeby takie 
centra miałyby nie powstać w Tarno-
wie i Krakowie i jakich argumentów 
mielibyśmy użyć, by powstało tylko 
u nas? Nawet zakładając, że robimy to 
tylko w Nowym Sączu, to chciałbym 
zobaczyć zaangażowanie władz mia-
sta w celu wyeliminowania Krakowa 
i Tarnowa, które też chcą mieć cen-
tra nauki. Oczywiście, gdybyśmy my, 
jako władze miasta czy władze subre-
gionlane pokazali ogromne zaangażo-
wanie finansowe, mocnych partne-
rów, gotowość do pójścia na całość, 
to może byłby to jakiś argument do 
licytacji. Natomiast odwoływanie się 
do hasła – zróbcie to centrum tylko 
w Nowym Sączu – nie ma sensu. Re-
alnie patrząc, lepiej będzie, jak centra 
powstaną w trzech miejscach. Nowy 
Sącz z przyległościami to około pół 
miliona mieszkańców. Wystarczająca 
ilość szkół i młodzieży, by takie cen-
trum mogło doskonale funkcjonować.
– Jest konkretny plan, a pieniądze?

– Pieniędzy nie ma zarezerwowa-
nych żadnych, ale ważne jest, że cen-
tra są zapisane w strategii rozwoju 
województwa małopolskiego na lata 
2014–2020, czyli na kolejną perspek-
tywę finansową. Chcemy, by cen-
tra nauki, które roboczo nazwaliśmy 
Eureka – ja na potrzeby Nowego Są-
cza nazwałem centrum Sędziwoja – 
powstały. To oznacza, w konkrecie, 
że na centra będą pieniądze i już dziś 
wiemy, że to pieniądze z funduszy 
europejskich. To bardzo dużo, bo to 
gwarancja, że te pieniądze będą. Musi 
oczywiście być z drugiej strony part-
nerstwo. Nie chodzi tylko o samorząd. 
Mamy w Nowym Sączu wyższe uczel-
nie, mamy kilka firm, które mogły-
by w ten projekt świetnie się wpisać. 
Te centra nauki są zaplanowane pod 
konkretne zapotrzebowanie, mają 
kształcić młodzież. Tarnów na przy-
kład chce pójść w kierunku chemii.
– Czyli nie tylko będzie można tam za-
brać dzieci na wycieczkę i samemu sobie 
przypomnieć lekcję fizyki albo chemii?

– Też to. Założenie przede wszyst-
kim jest takie, by centra służyły szko-
łom. Żeby można tam było przepro-
wadzić lekcję fizyki, na którą w szkole 
nie ma szans. Zajęcia w centrum będą 

wpisane w normalny proces eduka-
cyjny, a z drugiej strony będzie moż-
liwość spędzenia tam ciekawie czasu 
całą rodziną. To jeden z kolejnych ele-
mentów ubogacenia oferty dla ludzi 
tutaj przyjeżdżających i tu mieszka-
jących. To jest jak klocki lego. W No-
wym Sączu nie ma zbyt wielu atrakcji, 
to nie jest miasto, w którym jest tysiąc 
możliwości spędzenia wolnego czasu. 
W jeden dzień można wszystko oble-
cieć. Takie centra cieszą się ogromnym 
zainteresowaniem w Polsce i Euro-
pie. W Barcelonie jest centrum, gdzie 
można znaleźć dosłownie wszystko, 
łącznie z lasem tropikalnym, gdzie 
pada tropikalny deszcz. No, ale to jest 
na miarę wielkiego miasta, niemniej 
nasze centra też będą przyciągać.
– Pojawiło się pytanie, gdzie centrum 
miałoby powstać. Prezes Miasteczka Mul-
timedialnego Krzysztof Wnęk nie obiecu-
je, że znajdzie się tam miejsce. Za wcze-
śnie mówić o lokalizacji?

– Irytujące jest odwoływanie 
się w tym wypadku do konkret-
nych miejsc, szczególnie, kiedy nie 
jest to własność miasta. Przedsta-
wiciel magistratu mówi: „Mogłoby 
to być w Miasteczku Multimedial-
nym”. Dobrze, ale, żeby taką tezę 

wypowiedzieć, trzeba być gospo-
darzem miejsca. Albo przynajmniej 
wcześniej sprawę skonsultować z go-
spodarzem. Być może właściciel po-
wie ok, ale po to jest proces, żeby po-
rozmawiać z jednym, drugim, czy 
trzecim i wskazać to miejsce. Kwe-
stie, że centrum tylko w Nowym Są-
czu, czy że w Miasteczku w ogóle 
nie zostały przedyskutowane, żadne 
inicjatywy nie zostały podjęte. Dzi-
siaj musimy wykazać determinację 
w chęci zbudowania centrum i zało-
żyć „konsorcjum” partnerów, którzy 
wspólnym głosem powiedzą – jeste-
śmy zainteresowani. Na dzisiaj nie wi-
dzę takiej determinacji, ale chciałbym 
ją wyzwolić.
– Na razie same nieporozumienia. Ta sy-
tuacja braku rozmów i konsultacji przy-
pomina brak kontaktów w innych kwe-
stiach, choćby obwodnicy czy szybkiej 
drogi z Brzeska do Nowego Sącza. Będą, 
ale nie wiadomo kiedy. Magistrat nie lob-
buje, nie spotyka się, nie zabiega?

– Ostatnio marszałek Ciepiela po-
wiedział publicznie, że dobrze by-
łoby, gdyby wreszcie poznał pana 
prezydenta i to powinno wystarczyć 
za odpowiedź. Miasto bezwzględ-
nie musi wykazać więcej aktywności 
w wielu pomysłach, więcej mobilno-
ści. Tego się nie wysiedzi w ratuszu. 
To kwestia aktywności – wywalą cię 
drzwiami, wchodzisz oknem. Zresz-
tą w ustawie o samorządach jest za-
pis, że prezydent, burmistrz czy wójt 
reprezentuje gminę na zewnątrz. To 
oznacza, że jego obowiązkiem usta-
wowym, nie uzależnionym od wi-
dzimisę, jest reprezentowanie swojej 
gminy na zewnątrz. Nie tylko uściski 
dłoni na jubileuszach, co też jest waż-
ne, ale głównie lobbowanie, nawiązy-
wanie kontaktów, przekonywanie do 
swoich racji tych, od których zależą 
decyzje finansowe. Nie tylko u mar-
szałka. Są rzeczy strategiczne jak dro-
ga Brzesko – Nowy Sącz. Decydenci 
w Warszawie czy nawet w Brukse-
li podejmują decyzję, ale najczęściej, 
kiedy jest presja, kiedy przekonujemy, 
dlaczego nasz problem jest ważny. Ta-
kich spraw w skali kraju jest kilka ty-
sięcy i kto mocno nie bije się o swo-
je, zawsze będzie stał w przedpokoju.

Rozmawiał (KW)

Samorząd

SSTTAACCJJAA AAUUTTOOGGAAZZ

ddoo kkaażżddeejj bbuuttllii 1111kkgg 
ppłłyynn ddoo mmyycciiaa 

nnaacczzyyńń ggrraattiiss !!!!!!

Sprawdź aaktualną ccenę 

018 4440 446 115
018 4440 775 774

NAJTANIEJ W OKOLICY

N.Sącz - Chełmiec ul.Papieska 11a
Gołkowice Dolne 181

GAZ ww BBUUTTLLII 1111kkgg
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Kto się nie rozpycha, zawsze 
będzie stał w przedpokoju
ROZMOWA  z Leszkiem Zegzdą, radnym wojewódzkim

R E K L A M A
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Oddajemy w Państwa ręce listę 100 firm, któ-
re najmocniej napędzają gospodarkę naszego 
regionu. To one – dzięki swojemu rozmacho-
wi, przedsiębiorczości, pomysłom i wielkiej 
determinacji w działaniu – sprawiają, że set-
ki i tysiące ludzi mają prace, a wytwarzane 
tu produkty cieszą się dobrą marką w kra-
ju i na świecie.

To nie jest lista 100 najbogatszych ludzi 
w naszym regionie! To raczej lista najsilniej-
szych firm ciągnących wóz, na którym wszy-
scy jedziemy. Mówiąc inaczej – wyobraźmy 
sobie, że tych wszystkich przedsiębiorstw 
z naszej listy po prostu nie ma. Gdzie wów-
czas zarabia pieniądze kilkanaście, a może 
kilkadziesiąt tysięcy zatrudnionych tam lu-
dzi? Jak wyglądałby bez tych firm krajobraz 

wokół nas? Czym różniłaby się Sądecczyzna 
od pomorskich i mazurskich wiosek, gdzie 
kiedyś jedyną firmą był zlikwidowany daw-
no temu PGR, a dziś całe miejscowości żyją 
z opieki społecznej? Jakże inny – na szczęście 
– krajobraz społeczno–ekonomiczny widzi-
my wokół siebie.

Jeżeli przez ostatnich 20 lat powtarzało się 
w Polsce, że nasz region słynie z ludzi przed-
siębiorczych, to nasza lista jest tylko po-
twierdzeniem takiej opinii. Pamiętajmy jed-
nocześnie, że pierwsza setka tylko otwiera 
bardzo długą listę przedsiębiorstw ważnych 
dla gospodarki regionu i kraju. A kim są lu-
dzie przedsiębiorczy? Mówiąc najprościej, 
to tacy, którzy nie czekają na etat w pań-
stwowym zakładzie, albo na posadę u innego 

przedsiębiorcy, tylko samemu podejmują ry-
zyko – i przede wszystkim – ogromny trud 
prowadzenia firmy. Przedsiębiorcy to ci, 
którzy mają pomysł, jak zarabiać pieniądze, 
a przy okazji dać szansę zarabiać je innym. 
Czasami po cichu zazdrościmy tym, którzy 
prowadzą własne firmy. Nie zazdrośćmy! Za-
kładajmy własne i pomnażajmy własny mają-
tek i powiększajmy dobrobyt nas wszystkich!

Prawdopodobnie nasza lista jest jedy-
nym takim zestawieniem w Polsce. Oczywi-
ście od lat publikowane są listy 100 najbogat-
szych Polaków, które rozpalają wyobraźnie, 
ale też budzą niezdrowe emocje. Cóż to bo-
wiem oznacza, że przy nazwisku jakiegoś 
znanego przedsiębiorcy pojawia się kwo-
ta kilkuset milionów złotych? Wyobrażamy 

sobie wówczas, że to stan ich osobistego kon-
ta w banku, z którego w dowolnym momen-
cie mogą czerpać bez ograniczeń. Nic bardziej 
błędnego! To część nastawionych na sensację 
mediów chce stworzyć takie wrażenie, choć 
wiadomo, że pojawiające się tam kwoty są 
sumą aktywów firm prowadzonych przez 
tych ludzi. Mówiąc najprościej, na te im-
ponująco wyglądające kwoty składa się cały 
majątek firm.

My nie zaglądamy sądeckim przedsiębior-
com do kieszeni. Nie udajemy, że wiemy, ile 
pieniędzy zgromadzili na swoich kontach. To 
ich sprawa. My raczej chcemy pokazać, jaki 
wkład ich firmy mają w rozwój dobrobytu 
naszej lokalnej społeczności.

 (BKIW)

Sto firm napędzających sądecką gospodarkę

Naszą listę otwiera  5 największych firm 
w regionie. Są to Koral, Fakro,  Konspol,  
Maspex (Tymbark S.A.) i Carbon.  

Dane pierwszych trzech są od lat na 
różny sposób prezentowane prze ogólno-
polskie wydawnictwa takie jak: „Wprost”, 
„Newsweek”, „Polityka”, czy „Rzeczpo-
spolita” . My dane tych firm  zacytujemy 
za listą 100 najbogatszych Polaków tygo-
dnika WPROST:

Koral – 1 100 mln zł
Fakro – 600 mln zł
Konspol 500 mln zł 
Ze względu na skomplikowaną struktu-

rę własności nie podajemy danych znanych 
w Nowym Sączu firm: Carbon oraz Ma-
spex (Tymbark S.A). Ich wkład w rozwój 

naszego regionu jest na tyle istotny, że nie 
wypada nam o nich nie wspomnieć. 

Głównym celem opracowania jest po-
kazanie także innych firm z naszego regio-
nu, o których nie piszą ogólnopolskie me-
dia. Firmy te w istotny sposób przyczyniają 
się do rozwoju sądeckiej gospodarki. Po-
dajemy je na kolejnych stronach dodatku.

Na naszej liście znajdują się firmy, któ-
rych dane finansowe są jawne tj. spół-
ki prawa handlowego. Nie zostały  zatem 
ujęte spółki: jednoosobowa działalność go-
spodarcza, spółki cywilne, organizacje non 
profit.  Ich dane nie są dostępne, ale mamy 
nadzieję, że zechcą włączyć się w przygo-
towanie kolejnej edycji naszej listy i sami 
prześlą nam swoje wyniki finansowe.

Przedsiębiorcy ważniejsi 
niż politycy
PAWEŁ KUKLA 
prezes Sądeckiej Izby Gospodarczej

Po pierwsze, ta lista to dowód na to, że polski rząd źle inwestuje 
pieniądze. W specjalnej strefie ekonomicznej wrocławskiej dofinan-
sowanie dla firm wynosi 112 tys. zł do jednego miejsca pracy. Proszę 
pomyśleć, jak taki zastrzyk wpłynąłby, może nawet nie w takiej kwo-
cie, na nasze przedsiębiorstwa i ilu firmom dzięki takiemu finanso-
waniu można by pomóc. 

Po drugie, choć to może kontrowersyjne co powiem, sukces naszych 
lokalnych firm, fakt, że ludzie wzięli sprawy w swoje, ręce wziął się z są-
deckiej biedy. To popycha do szukania pomysłu na życie. Przez te wszyst-
kie lata nasi przedsiębiorcy zrobili dla regionu o wiele więcej niż politycy.

Po trzecie na koniec, kapitał społeczny naszych firm sprawia, że mają szansę obronną ręką 
wyjść z kryzysu, który niewątpliwie nadchodzi. A to dlatego, że ich majętność nie wynika 
tylko z wytężonej pracy, ale również z tego, że to w większości firmy rodzinne i będą wal-
czyć jak o swoje, dając przy okazji pracę innym.

Dbajmy o każdego 
przedsiębiorcę
JAN GOLONKA
starosta nowosądecki

– Ta lista świadczy jak mocno Sądecczyzna się rozwija pod 
względem gospodarczym. W samym tylko powiecie jest ponad 
trzynaście tysięcy podmiotów gospodarczych plus dziewięć ty-
sięcy w Nowym Sączu. Te dane pokazują skalę zjawiska i przed-
siębiorczości sądeczan. Oczywiście motorem napędowym są 
firmy największe, dające pracę wielu osobom. Pamiętać trzeba 
jednak, że najwięcej jest tych małych firm, zatrudniających kil-
ka osób. Z drugiej strony należy pamiętać, że w naszym powie-
cie jest ok. 12 tysięcy osób bezrobotnych. Tak więc, gdyby nasze 
firmy miały odpowiednie warunki do rozwoju i – statystycznie 

– każda z nich zatrudniła tylko jedną osobę, to zlikwidowalibyśmy bezrobocie! Stąd 
ważny wniosek – dbajmy o każdego sądeckiego przedsiębiorcę. O tych największych, 
ale przede wszystkim o tych najmniejszych, którzy bez odpowiednich warunków do 
rozwoju mogą sobie nie poradzić.

Lepiej na etacie
– Jak wynika z przeprowadzonych badań, sądeczanie wciąż wolą pra-
cować na etacie. Nie służy to rozwojowi regionu. Praca na etacie daje 
nam większe poczucie bezpieczeństwa, bo nie lubimy ryzykować. Wo-
limy, aby ktoś za nas podejmował decyzję, przez co ponosimy mniej-
szą odpowiedzialność. Taki trend utrzymuje się nie tylko w Nowym 
Sączu. W społeczeństwie nadal panuje przekonanie, że „na górze” 
znajdą dla nas pieniądze. Nie bierzemy pod uwagę, że budżet kraju 
jest jak budżet domowy: można się pomylić w rachunkach.

Dr Dariusz Woźniak, dziekan Wydziału Przedsiębiorczości i Zarządzania WSB–NLU 
L czytaj na str. 3

Kto rozpoczyna listę?
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Nazwa firmy Miejscowość Opis WARTOŚĆ FIRMY Obrót 2010
Zatrudnienie 
2010

Koszt utworzenia 
miejsca pracy 2010

NEWAG S A Nowy Sącz Produkcja maszyn i urządzeń przemysłowych 258 104 658,09 277 948 382,85 1400 184 360,47

FPHU WIŚNIOWSKI ANDRZEJ WIŚNIOWSKI Wielogłowy Największy polski producent bram garażowych i przemysłowych oraz systemów ogrodzeniowych. 233 457 643,79 269 424 718,17 1080 169 760,40

PPPU STALADAM SPÓŁKA JAWNA ADAM CZEPIEL BARBARA CZEPIEL Szczyrzyc Produkcja i montaż garaży oraz hurt stali 96 282 920,96 167 282 177,10 16 3914731,26

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO MACHNIK KRZYSZTOF MACHNIK Krynica Zdrój Roboty inżynieryjno budowlane – kompleksowa budowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych 95 761 190,11 104 120 033,09 200 359 461,48

ZAKŁAD USŁUGOWO PRODUKCYJNY EMITER SPÓŁKA JAWNA STANISŁAW BIEDA PIOTR LIS Limanowa Producent złącz i rozdzielnic elektrycznych w obudowach z materiału termoutwardzalnego 90 073 152,08 70 947 906,75 275 312 491,08

PPHU ERBET SP Z O O Nowy Sącz
Generalne wykonawstwo inwestycji – budynki użyteczności publicznej, obiekty sakralne 
i przemysłowe, renowacją obiektów zabytkowych.

84 231 246,84 90 906 347,66 320 179 648,33

PPHU POLMEX SP Z O O Nowy Sącz Importer świeżych owoców i warzyw 71 444 076,40 204 580 606,87 115 528 726,95

BATIM TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY I SPEDYCJA SPÓŁKA JAWNA BARBARA 
EDELMULLER GENERAUX I JANUSZ REMBILAS W STARYM SĄCZU

Stary Sącz Usługi transportowe na rynku europejskim 57 832 402,79 98 125 749,03 379 128 852,38

KOLEJ GONDOLOWA JAWORZYNA KRYNICKA S A Krynica Zdrój Usługi rekreacyjne i rozrywkowe 57 210 352,28 16 368 975,02 50 1 144 207,05

GORAN SP Z O O Grybów Czołowy producent stolarki otworowej 56 202 646,60 70 180 338,36 450 124 894,77

PPHU CENTRUM SP Z O O Nowy Sącz Produkcja i remont wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa 54 465 464,51 78 613 547,65 450 91 729,65

SEVERT POLSKA SP Z O O Gorlice Oferuje wszelkiego rodzaju prace spawalnicze oraz obróbka skrawaniem 51 020 974,88 29 244 909,75 270 188 966,57

FIRMA ROGALA EWELINA WÓJCIK ROGALA I JERZY ROGALA SPÓŁKA JAWNA Bobowa Sieć samoobsługowych Delikatesów Centrum 50 191 967,58 141 682 641,78 bd bd

FABRYKA MASZYN GLINIK S A Gorlice Produkcja maszyn i urządzeń górniczych 49 890 076,40 31 654 230,93 95 525 158,70

FABRYKA OKIEN DAKO SP Z O O Chełmiec Produkcja okien PCV, drzwi i konstrukcji aluminiowych 48 286 921,15 75 950 090,89 400 120 717,30

KUŹNIA GLINIK SP Z O O Gorlice
Produkuje odkuwki matrycowe, swobodnie i pół swobodnie kute, oraz projektuje i wykonuje 
oprzyrządowanie kuźnicze do ich wytwarzania

48 188 615,09 67 410 581,08 524 91 963,01

WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU NATIONAL LOUIS UNIVERSITY Z SIEDZIBĄ W NOWYM SĄCZU Nowy Sącz Jedna z pierwszych niepublicznych uczelni w Polsce Oferuje studia licencyjne i magisterskie 46 100 112,03 25 837 652,12 200 230 500,56

FLEXERGIS SP Z O O Nowy Sącz
Czołowy polski producent zadrukowanych opakowań elastycznych wykonywanych w technice flekso-
graficznej w tym laminatów do żywności

43 733 985,30 48 573 987,01 114 383 631,45

PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO MOSTOWE GODROM SP Z O O Gorlice
Realizacja Inwestycji związanych z budownictwem drogo–mostowych, produkcja betonu 
i mas bitumicznych

42 661 929,44 63 404 006,11 94 349 943,80

LITWIŃSKI TRANSPORT SPRZĘT BUDOWNICTWO LITWIŃSKI PIOTR Tęgoborze
Spedycja i transport międzynarodowy paliw i sieć Okręgowych Stacji Kontroli Pojazdów, 
do firmy należy także Hotel „Litwiński”w Tęgoborzy

41 906 648,47 48 937 278,55 198 150 379,81

GOLD DROP SP Z O O Limanowa Producent szerokiej gamy środków czystości. 41 859 213,83 65 833 433,75 176 214 239,35

GÓR STAL SP Z O O Gorlice Producent płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym i z wełny mineralnej 38 853 529,93 54 547 391,67 73 532 240,14

LIMATHERM S A Limanowa Producent aparatury pomiarowej i odlewów ciśnieniowych ze stopów aluminium 38 455 264,23 28 373 418,15 350 109 872,18

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO MOSTOWYCH S A Nowy Sącz Budownictwo ogólne, inżynieria lądowa, budowa dróg, mostów 37 564 748,54 76 974 278,94 230 110 485,65

NOWOSĄDECKA FABRYKA URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH NOWOMAG S A W NOWYM SĄCZU Nowy Sącz Produkcja kompleksowych systemów odstawy urobku węgla 36 635 061,22 38 187 634,88 100 280 542,89

HUZAR SP Z O O Nowy Sącz Skup i sprzedaż miodów pszczelich, produkcja miodu sztucznego oraz cukru inwertowanego 36 431 900,52 37 472 422,59 60 607 198,34

PRZEDSIĘBIORSTWO MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH IZOLACJA MATIZOL S A Gorlice Produkcja wyrobów papowych w Polsce 36 179 098,01 74 150 487,81 150 192 791,89

POLSKA GRUPA HANDLOWA ALFA SP Z O O Gorlice Hurtowa sprzedaż artykułów spożywczych 35 285 071,34 96 844 674,53 4 2 121 231,71

DOBR MIĘS S CICHORZ W CICHORZ SPÓŁKA JAWNA Dobra Ubój zwierząt rzeźnych wytwarza własne wyroby mięsne 35 026 383,01 65 818 568,41 10 2 956 486,05

UZDROWISKO KRYNICA ŻEGIESTÓW S A Krynica Zdrój Usługi rekreacyjne i uzdrowiskowe 34 255 090,88 31 931 713,22 354 96 765,79

PARKUR SP Z O O Tylicz Ubój, rozbiór oraz sprzedaży mięsa wołowego 34 001 917,12 80 449 313,03 bd bd

FIRMA HANDLOWA ELEKTRET SPÓŁKA JAWNA STANISŁAW I JACEK BIEDA AGATA MÓL Limanowa Hurtowa sprzedaż materiałów elektrycznych 30 825 295,57 47 896 418,41 40 670 469,65

MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT DROGOWY I SPEDYCJA OLMA ELŻBIETA MASTALERZ 
MAREK MASTALERZ SPÓŁKA JAWNA

Nowy Sącz Transport i spedycja na trasach międzynarodowych 30 516 701,43 60 227 533,60 125 243 850,45

PPHU UCHACZ MAREK UCHACZ RAFAŁ UCHACZ SPÓŁKA JAWNA Dobra
Usługi związane z robotami ziemnymi i drogowymi, transportem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną 
paliw

30 071 932,10 52 995 331,91 35 644 588,02

FHU MIPOL P MIKULEC M J B PLATA SPÓŁKA JAWNA Stary Sącz Producent mięsa wołowego 26 742 842,17 54 371 699,51 25 643 917,65

GALICJANKA ENERGIA SP Z O O Muszyna Producent i dystrybutor naturalnej wody mineralnej 26 462 584,99 17 335 474,12 50 529 251,70

NARZĘDZIA I URZĄDZENIA WIERTNICZE GLINIK SP Z O O Gorlice
Produkty przeznaczone głównie dla branż: poszukiwań naftowych, geologicznej, hydrogeologicznej, 
geofizycznej,

26 457 571,09 24 382 810,72 237 111 635,32

P U H AUTO COMPLEX Z CZERWIŃSKI Wielogłowy Lider regionu w branży motoryzacyjnej – sprzedaż samochodów 26 277 440,80 50 357 350,12 58 285 145,10

FPHUT WAC WOJ SPÓŁKA JAWNA LICHOŃ WACŁAW LICHOŃ WOJCIECH Grybów Hurtowa sprzedaż paliw oraz usługi transportowe materiałów budowlanych i sprzętu budowlanego 25 730 648,36 52 500 500,09 110 185 686,55

NORLYS SP Z O O Nowy Sącz Produkcja oświetlenia zewnętrznego 24 865 317,09 24 214 714,25 180 115 618,99

HURTOWNIA SPOŻYWCZA CZEMPION GRZEGORZ KRĘŻOŁEK Gorlice Hurtowa sprzedaż artykułów spożywczych 24 594 694,40 79 808 159,08 50 249 707,28

ZET TRANSPORT SP Z O O Nowy Sącz Transport międzynarodowy i zarządzanie procesem logistycznym 24 004 336,46 47 392 383,39 146 164 413,26

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE LASKOPOL HALINA DUDEK ROMAN DUDEK 
SPÓŁKA JAWNA

Limanowa Produkcja szerokiego asortymentu wędlin 23 960 486,32 55 317 207,70 180 77 626,94

PPH PETPOL SP Z O O Nowy Sącz Usługi w zakresie prania ekologicznego; leasing środków trwałych; usługi finansowo–inwestycyjne 23 845 923,17 2 178 658,71 70 340 656,05

E STAR ELEKTROCIEPŁOWNIA GORLICE SP Z O O Gorlice  Dostawa energii cieplnej i elektrycznej 22 699 548,27 9 932 429,60 62 366 121,75

IMPULS SP Z O O Limanowa Jedno z największych centrów budowlanych w powiecie limanowskim 22 406 352,29 51 611 938,63 90 141 242,08

PHPU IMA ZPCHR I SZUMAŃSKA WRONA I M WRONA SPÓŁKA JAWNA Limanowa Produkcja odzieży i wyrobów tekstylnych 22 215 839,24 41 151 171,35 430 40 892,51

PPHU AGRO HURT SPÓŁKA JAWNA WALDEMAR PIOTR PAWEŁ WIDEŁ Nowy Sącz Usługi transportowe, hurtowa sprzedaż warzyw i owoców 21 928 782,07 54 090 338,73 58 378 082,45

BESTPOL SP Z O O Stary Sącz
Firma usługowo – handlowa. Handel hurtowy skórami, handel mrożoną żywnością oraz wynajem 
nieruchomości

21 857 069,97 44 300 034,85 20 594235,21

BHB BERTSCH HOLZBAU SP Z O O Nowy Sącz Producent drewnianych domków mieszkalnych, letniskowych i ogrodowych 21 475 527,69 25 925 344,74 100 168 708,39

SILLA SP Z O O Mszana Dolna Sieć sklepów spożywczych 21 328 778,97 34 402 301,85 100 122 870,90

FPHU JARECKI SP Z O O Limanowa
Hurtowa i detaliczna sprzedaż blachy czarnej gorącowalcowanej, wyrobów długich walcowanych na 
gorąco

21 317 981,57 47 171 829,58 51 417 999,64

FIRMA HANDLOWA MAG FERUM ANDRZEJ I KRZYSZTOF PIETRZAK SPÓŁKA JAWNA Nowy Sącz Skup i hurtowa sprzedaż złomu, metali żelaznych i nieżelaznych 21 072 665,99 55 320 945,11 18 1 034 118,96

ZAKŁAD BUDOWLANO MONTAŻOWY GRIMBUD SP Z O O Nowy Sącz
Usługi związane budownictwem mieszkaniowym i deweloperskim, usługowym, hotelowym, spor-
towym oraz budownictwem na potrzeby szkolnictwa i opieki zdrowotnej

20 296 828,40 38 173 315,46 150 131 332,14

ZPHU HAŻBUD SP Z O O Gorlice Usługi związane z budownictwem ogólnym, drogowym oraz hydrotechnicznym 20 205 718,46 35 861 335,65 120 111 877,19

PPHU OTECH SP Z O O Gorlice Kompleksowe wykonawstwo inwestycji związanym z ciepłownictwem 19 909 891,48 46 829 861,47 103 99 122,34

MARS TOMASZ ORZESZEK I MARIA ORZESZEK SPÓŁKA JAWNA Nowy Sącz Hurtowa sprzedaż farmaceutyków 18 353 653,52 36 610 858,63 80 145 083,81

PARK M SP Z O O Stary Sącz
Centrum ogrodnicze oraz usługi związane z architekturą krajobrazu oraz zagospodarowaniem terenów 
zieleni

17 970 517,57 37 059 395,87 250 42 795,97

FIRMA HANDLOWA CERAMIK JÓZEF MIKULEC Stary Sącz Sprzedaż materiałów budowlanych 17 874 646,56 23 188 724,42 50 266 081,48

NOX POL SP Z O O Nowy Sącz
Usługi w zakresie transportu międzynarodowego, spedycji międzynarodowej oraz transportu towarów 
niebezpiecznych

16 957 538,96 18 249 101,17 80 211 969,24

POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI Dobry dodatek wiedzy o gospodarce
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PRZEDSIĘBIORSTWO PRZETWÓRSTWA ROLNO SPOŻYWCZEGO BASSO SP Z O O
Gołkowice 
Dolne

Producent sproszkowanych i płynnych pasteryzowanych artykułów jajecznych 16 628 422,35 28 076 243,03 46 355 950,40

PARKUR SPÓŁKA JAWNA SKUP ŻYWCA UBÓJ I SPRZEDAŻ MIĘSA ROMAN PARA JÓZEF 
KURUC

Skup żywca, ubój i sprzedaż mięsa 16 541 982,41 10 234 319,25 57 290 210,22

LIFE + SP Z O O Gorlice Dostawca sprzętu medycznego i ortopedycznego 14 910 410,27 27 032 087,67 110 135 549,18

SPÓŁKA JAWNA MIKULEC Stary Sącz Producent mięsa wołowego 14 903 666,67 37 772 000,00 10 689 700,00

COGNOR BLACHY DACHOWE S A Nowy Sącz Producent wyrobów hutniczych, produkcja blach dachowych 14 802 085,55 25 522 154,74 32 462 565,17

PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO MOSTOWE LIMDROG SP Z O O Limanowa
Budowa i modernizacja dróg, kompleksowa obsługa związana z budową mostów 
i przepustów wodnych

14 694 259,34 32 852 357,53 100 48 190,78

PRZEDSIĘBIORSTWO WOD KAN MEL ROMAN SUŁKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA Limanowa
Budownictwo wodne i hydrotechniczne, stabilizacje osuwisk, budownictwo 
drogowo–mostowe 

14 687 720,42 13 374 249,99 10 665 980,17

MORAPEL SPÓŁKA JAWNA K J MORZYWOŁEK Nowy Sącz
Specjalizuje się w imporcie i dystrybucji materiałów przeznaczonych dla branży obuwniczej, kaletnic-
zej, meblowej, odzieżowej.

14 295 222,86 23 531 834,72 30 242 311,62

OLBUD JERZY OLCHAWSKI Korzenna Usługi ogólnobudowlane 13 714 118,66 15 258 005,15 80 105 181,43

UZDROWISKO WYSOWA S A Wysowa Usługi rekreacyjne i uzdrowiskowe 13 625 751,46 16 286 031,48 155 87 908,07

TANK SYSTEM GRZEGORZ OSIOWSKI Nowy Sącz Samoobsługowe myjnie samochodowe, sprzedaż paliw 13 515 948,49 50 835 760,13 29 251 826,24

ZESPÓŁ ELEKTROWNI WODNYCH ROŻNÓW SP Z O O Rożnów Prowadzenie gospodarki wodno – energetycznej 13 453 691,25 23 710 796,44 25 351 867,21

TRANSPORT SPEDYCJA NATANEK SPÓŁKA JAWNA Jodłownik Usługi transportowo–spedycyjne w przewozie krajowym i międzynarodowym 13 429 878,46 24 771 328,09 60 110 230,42

LUPHER SPÓŁKA JAWNA IMPORT EXPORT MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH MGR INŻ 
HENRYK LUPA DARIUSZ DUTKA

Wielogłowy
Import i eksport maszyn budowlanych, takich producentów jak CATERPILLAR, KOMATSU, VOLVO, 
ATLAS czy LIEBHERR

13 322 467,34 15 099 819,79 5 2 664 493,47

KOPALNIA SUROWCÓW SKALNYCH KLĘCZANY SP Z O O Klęczany
Eksploatacja złoża metodą odkrywkową systemem ścianowym lub zabierkowym, 
wielopoziomowo, przy pomocy robót strzałowych

12 607 945,88 23 786 958,18 102 115 173,09

PROFIL SPÓŁKA JAWNA ANNA I PIOTR BAZIAK Klęczany Produkcja i regeneracja opon 12 346 160,13 19 163 434,30 98 125 981,23

PPHU OTECH SP Z O O Gorlice Kompleksowe wykonawstwo inwestycji związanym z ciepłownictwem 12 104 914,57 46 829 861,47 103 99 122,34

STEMIK SP Z O O Zagórzany
Produkcja ponad 400 rodzajów stalowych łączników budowlanych, zawiasów, okuć i rygli wykorzysty-
wanych w budownictwie

12 085 609,14 13 340 414,59 62 194 929,18

WIKAR PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO TRANSPORTOWE SP Z O O Łososina Dolna
Usługi związane z transportem krajowym i zagranicznym, specjalistyczne usługi budowlane, między 
innymi budownictwo hydrotechniczne, kamerowanie sieci kanalizacyjnych czy przewiert sterowane

11 870 274,27 18 829 393,41 60 197 837,90

INSTAR SPÓŁKA JAWNA MAREK CZAMARA EWA HAJDYŁA JAN PYTEL Limanowa Produkcja narzędzi budowlanych 11 346 601,14 14 345 666,11 72 145 088,77

ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MLECZARSKIEGO DOMINIK SP Z O O Wielogłowy Zakład przetwórstwa produktów mlecznych, hurtowa sprzedaż nabiału 10 524 933,98 24 668 575,89 85 57 618,92

LIMATHERM SENSOR SP Z O O Limanowa Producent czujników temperatury 9 874 734,93 10 408 643,38 57 73 092,09

BCS POLSKA SP Z O O Nowy Sącz
Rozwiązania informatyczne zapewniające przedsiębiorstwom pełną mobilność procesów logistyc-
znych, magazynowych oraz sprzedaży

9 811 515,34 24 482 707,91 50 196 230,31

MAGURA MIECZYSŁAW WĄSOWSKI I KRZYSZTOF PROTAS SPÓŁKA JAWNA Gorlice Producent frontów meblowych 9 694 446,90 17 167 292,24 48 150 296,42

GORLICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO FOREST SP Z O O Gorlice Produkcja galanterii drzewnej 9 564 568,32 21 635 563,80 278 25 454,70

MEKANIKA SP Z O O Gorlice
Wyłączny przedstawiciel renomowanych firm włoskich producentów maszyn i urządzeń do obróbki 
drewna oraz szkła

9 374 548,36 14 659 664,77 13 413 251,85

ASORT SP Z O O Nowy Sącz Sprzedaż hurtowa artykułów spożywczych, nietrwałych 9 061 397,25 32 669 936,83 239 32 844,92

DARIUSZ PYRZ Gorlice Sprzedaż paliw stałych, płynnych i gazowych Powstała w 2004 roku 8 573 804,58 32 773 700,67 18 476 322,48

TRANSWIERTEL SP Z O O Tęgoborze
Wykonywanie robót budowlanych: w szczególności budowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych 
oraz stabilizacja osuwisk

8 489 286,51 10 479 000,00 30 282 976,22

BJ LEATHER SP Z O O Stary Sącz Handel hurtowy skórami tapicerskimi 8 152 774,22 13 804 371,98 14 319307,08

FPHU AQUAPLAST SP Z O O Podegrodzie Producent rynien i pokryć dachowych 7 927 561,26 21 540 761,00 15 303 717,30

PPHU WITECKI JERZY KAWULA MAREK SPÓŁKA JAWNA Muszyna Budownictwo ogólne 7 350 729,47 12 197 992,18 10 466 367,91

WOLIMEX SP Z O O Limanowa Budownictwo sieci kanalizacji sanitarnych i oczyszczalni ścieków 7 339 277,76 10 571 714,17 25 293 571,11

„Dobry Tygodnik Sądecki” wraz 
z Fundacją „Pomyśl o przyszło-
ści” chcą podjąć temat mechani-
zmów gospodarczych rządzących 
rynkiem. Zamiast w sensacyjnym 
tonie komentować informacje na 
temat ilości milionerów w naszym 
regionie, chcemy zwrócić uwa-
gę na kwestie dotyczące przy-
czyn braku dynamicznego roz-
woju polskiej gospodarki, opartej 
na własności prywatnej i wolnej 
przedsiębiorczości. Musimy mieć 
świadomość, że nie będzie rozwo-
ju gospodarczego bez kapitału. Je-
śli takie pojęcia jak przedsiębior-
ca, kapitał firmy czy jej wartość, 
nie będą wywoływać w nas pozy-
tywnych skojarzeń, nie osiągnie-
my dobrobytu.

Chcemy, by ten ranking zmienił 
nasz sposób postrzegania przed-
siębiorców. W polskim społeczeń-
stwie nadal pokutuje przekona-
nie, że prywatny biznes rozwija 
się wyłącznie dla własnego zy-
sku. A przecież zainwestowany 

przez przedsiębiorcę kapitał bu-
duje wspólne dobro, z które-
go korzysta całe społeczeństwo, 
a w naszym przypadku cały re-
gion. W ten sposób powstają ko-
lejne miejsca pracy, firma pła-
ci podatki do budżetu państwa 
i gminy. Następuje też rozwój re-
gionu, rosną wynagrodzenia.

Jak czytać ranking
Nasze zestawienie przedstawia 

firmy, które z racji swojej działal-
ności, wielkości zatrudnienia oraz 
wypracowanego majątku stano-
wią filary rozwoju lokalnej gospo-
darki. Zestawienie zostało opraco-
wane na podstawie takich danych 
jak wartość firmy, jej obrót oraz 
koszt utworzenia miejsca pracy. 
Dlaczego zostały wybrane takie, 
a nie inne wskaźniki?

Informacje o wartości firm po-
dajemy po to, by zmotywować 
przedsiębiorców do dalszego roz-
woju. Im zamożniejsza firma, tym 
bardziej wiarygodna dla klientów, 

kontrahentów i pracowników. 
W wielu krajach firmowe dru-
ki opatrzone są danymi o wielko-
ści kapitału zakładowego. Stano-
wi to potwierdzenie biznesowej 
wiarygodności. 

Dane dotyczące obrotu firm 
mają nam ułatwić zrozumienie 
mechanizmów rynkowej konku-
rencji. Często nie zdajemy sobie 
sprawy, że duże firmy skuteczniej 
mogą podejmować walkę o rynek 
i osiągać efekt skali w swojej bran-
ży. Regionalne przedsiębiorstwa 
muszą rywalizować z zagranicz-
nymi, zarówno na rynku krajo-
wym, jak i zagranicznym.

Najważniejsze miejsca pracy
Za szczególnie ważną nale-

ży uznać informację o kosztach 
utworzenia miejsca pracy (ilo-
raz wartości aktywów i liczby 
pracowników). Wartość ta czę-
sto mylona jest z wysokością wy-
nagrodzenia. Tymczasem koszt 
utworzenia miejsca pracy, to 

przygotowanie narzędzia do jej 
wykonywania. Składają się na 
to surowce, najnowsze techno-
logie, koszty pozyskania klien-
ta i terminów płatności. Te dane 
uświadomią nam, ile zysku musi 
wygenerować firma, aby utwo-
rzyć jedno miejsce pracy. Pozwo-
lą nam także zrozumieć, że liczbę 
miejsc pracy w naszym regionie 
i wysokość naszych wynagro-
dzeń kształtuje przede wszystkim 
wolny rynek, w dużo mniejszym 
stopniu decyduje o tym właściciel 
firmy. Przedsiębiorca, który pła-
ci ponad swoje możliwości upa-
da. Tego rodzaju informacji nie-
stety nie znajdziemy w polskich 
mediach.

Początek dyskusji o gospodarce
Chcemy, by ta lista 100 firm 

była początkiem cyklu materia-
łów o gospodarce. Będziemy pisać 
o warunkach, w jakich przedsię-
biorcy działają. Przeanalizujemy, 
co sprzyja, a co ogranicza rozwój 

przedsiębiorstw. Chcemy opi-
sać historie lokalnych firm, które 
znalazły się na liście 100. Opraco-
wane przez nas materiały chcemy 
propagować w całym kraju. Bę-
dzie to niekonwencjonalna forma 
propagowania potencjału gospo-
darczego naszego regionu.

(BK)

*  Wartość firmy wyliczono jako 
średnią matematyczną z trzech 
metod wycen: 
X  wartości obrotowej jako war-

tość obrotu dla firm pro-
dukcyjnych i produkcyjno 
– usługowych, jako połowa 
obrotu dla firm handlowych,

X  wartości księgowej jako war-
tość aktywów 

X  wartości zyskowej jako zysk 
pomnożony przez współ-
czynnik 7 

W przypadku, gdy średnia war-
tość firmy jest mniejsza od warto-
ści księgowej za wartość firmy po-
dajemy wartość księgową.

Dlaczego powstał ranking
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Na liście tej powinny znaleźć się również firmy PPHU Agrotex sp.z o.o. i Technobud Nowy Sącz sp.z o.o. spółka komandytowa, które prosiły nas o nie udostępnianie danych
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Dlaczego w Polsce zarabiamy czte-
rokrotnie mniej w porównaniu 
z mieszkańcami Europy Zachod-
niej, choć od ośmiu lat należymy 
do tej samej unijnej wspólnoty, 
a od ponad dwudziestu lat mamy 
w naszym kraju kapitalizm? Więk-
szość z nas nie potrafi odpowie-
dzieć na to pytanie. Dlaczego? Bo 
słabo orientujemy się w mechani-
zmach, jakie rządzą gospodarką. 
Czy możemy to zmienić? Zawsze 
warto próbować. Właśnie dlatego 
powołano fundację, która zajmie 
się propagowaniem wiedzy ekono-
micznej w polskim społeczeństwie. 
Sojusznikiem i wielkim orędowni-
kiem przedsięwzięcia został prezes 
Zarządu FAKRO Ryszard Florek. 

– Nie wystartowaliśmy od 
zera– tłumaczy – dyrektor Funda-
cji Bożena Damasiewicz. – Kilka lat 
temu w FAKRO narodził się pro-
jekt edukacji ekonomicznej „In-
teligentny Portfel”, propagowany 
w formie prezentacji przy okazji 
specjalistycznych szkoleń orga-
nizowanych prze firmę. Pomysł 
zyskał wielu sprzymierzeńców 
wśród sprzedawców, dekarzy, ar-
chitektów, a także odwiedzają-
cych FAKRO uczniów szkół bu-
dowlanych i studentów uczelni 
politechnicznych. Wszyscy zgod-
nie podkreślają, że projekt powi-
nien być realizowany na szerszą 
skalę. Teraz, dzięki powołaniu 
fundacji stało się to możliwe.

Źródłem ekonomicznej wie-
dzy dla tych, którzy chcą poznać 

mechanizmy funkcjonowania go-
spodarki są nie tylko szkolenia. 
Fundacja ma także swoją stro-
nę internetową (www.pomy-
sloprzyszlosci.org) i opracowa-
nie, które ukazało się w formie 
broszury. 

– Nsze opracowanie to nie tyl-
ko informacje na temat mecha-
nizmów ekonomicznych, które 
powodują dysproporcje między 
zarobkami w Polsce i w Europie 
Zachodniej – mówi Bożena Da-
masiewicz. – Chcemy propago-
wać idee społeczeństwa obywa-
telskiego, współodpowiedzialnego 
za swoje państwo. Potęgujący się 
kryzys gospodarczy sprawia, że 
wszyscy szukamy sposobów na 
jego przetrwanie. Ten trudny dla 
naszego kraju okres wykorzy-
stajmy do skonsolidowania sił 

wszystkich obywateli. Najwyższy 
czas, abyśmy wreszcie uświado-
mili sobie, że państwo, podobnie 
jak Unia Europejska, a w mniej-
szym wymiarze, rodzina, gmi-
na czy miasto, to ekonomiczna 
wspólnota, która funkcjonuje na 
zasadzie naczyń połączonych. Je-
śli będziemy współdziałać, może-
my nie tylko przetrwać kryzys, ale 
także doprowadzić nasz kraj do 
wzrostu gospodarczego. Żeby te 
działania były skuteczne, musi-
my znać podstawy ekonomii. Do-
tyczy to, bez wyjątku, wszystkich 
członków państwowej ekonomicz-
nej wspólnoty: polityków, urzęd-
ników, dziennikarzy, przedsię-
biorców i pracowników. 

Autorzy opracowania pod-
kreślają, że powinniśmy podą-
żyć szlakiem przetartym przez 

kraje zachodnie, gdzie prowadzo-
ne przez lata kampanie społecz-
ne ukształtowały obywatela sil-
nie identyfikującego się ze swoim 
krajem. W budowaniu w tamtej-
szych społeczeństwach poczucia 
ekonomicznej wspólnoty niezwy-
kle pozytywną rolę odgrywają 
politycy, przy ogromnym wspar-
ciu mediów. Mieszkańcy krajów 
zachodnich wiedzą, jak wiele za-
leży od nich, a politycy im o tym 
przypominają. My Polacy, nadal 
nie zdajemy sobie z tego spra-
wy, bo jesteśmy ekonomiczne 
nie wyedukowani. Niestety, pod-
staw ekonomii nie nauczą nas ani 
politycy, zajęci wyłącznie my-
ślą o wygraniu kolejnych wybo-
rów, ani media, które w więk-
szości należą do zagranicznych 
koncernów. 

– Możemy to jednak zrobić 
my sami. Właśnie dlatego razem 
z grupą pracowników FAKRO 
zaangażowaliśmy się w dzia-
łania fundacji – dodaje Bożena 
Damasiewicz.

Fundacjia „Pomyśl o przyszło-
ści” zaczyna prowadzić szkolenia 
na szerszą skalę. Jej sympatycy 
spotykają się ze studentami ma-
łopolskich uczelni, którym tłu-
maczy, skąd biorą się różnice 
w poziomie życia mieszkańców 
poszczególnych krajów europej-
skich. Wyjaśnia także, co możemy 
zrobić, żeby to zmienić. 

– Nasza prezentacja cieszy się 
dużym zainteresowaniem i wy-
wołuje żywe dyskusje. Po spotka-
niu ludzie pytają, gdzie mogą zna-
leźć więcej informacji na temat 
poruszanych zagadnień. Dodają 
przy tym, że nasz projekt eduka-
cji ekonomicznej to naprawdę do-
bry pomysł – mówi rzecznik pra-
sowy Fundacji Katarzyna Tomoń. 

Projekt rzeczywiście zaczyna 
kiełkować. Z prośbą o poprowa-
dzenie prezentacji w prosty sposób 
tłumaczącej mechanizmy rządzą-
ce gospodarką do Fundacji zwra-
ca się coraz więcej szkól, uczelni 
i firm prywatnych. Jak podkre-
ślają autorzy opracowania to naj-
lepszy dowód, że trafiliśmy w in-
formacyjną niszę, którą chcemy 
zapełnić – mówią z przekonaniem 
współpracownicy Fundacji i auto-
rzy opracowania.

(RKB)

Chcesz zarabiać więcej? Najpierw przeczytaj ten tekst!

Ekonomiczne abecadło
- Nasze opracowanie to nie tylko informacje 
na temat mechanizmów ekonomicznych, które 
powodują dysproporcje między zarobkami 
w Polsce i w Europie Zachodniej. Chcemy 
propagować idee społeczeństwa obywatelskiego, 
współodpowiedzialnego za swoje państwo 
– przekonuje Bożena Damasiewicz dyrektor 
fundacji „Pomyśl o przyszłości”.
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Analiza danych finansowych zawar-
tych w przygotowanym przez nas 
zestawieniu niejednego Czytelnika 
może przyprawić o zawrót głowy. 
Gdyby jednak wycenę wartości firmy 
i osiągane przez nie obroty porównać 
z informacjami o kapitale zachodnich 
koncernów, to okazałoby się, że pol-
skie firmy są po prostu ubogie. 

Odwołajmy się do przykładu li-
manowskiej firmy Goldrop, zajmują-
cej się produkcją środków czystości, 
która o klienta musi walczyć z taki-
mi gigantem jak holenderski Unile-
ver. Nasz rodzimy Dix na co dzień 
musi zmierzyć się z Domestosem czy 
Cifem. Bramy garażowe i ogrodze-
nia sądeckiego „Wiśniowskiego” za 
przeciwnika mają niemiecką korpo-
rację Horman. Lody Koral konkurują 
z kolei z lodami szwajcarskiego kon-
cernu Nestle. 

Wystarczy spojrzeć na zamiesz-
czony obok wykres, aby dojrzeć ka-
pitałowe dysproporcje. Obroty kon-
cernów Unilever, Horman czy Nestle 
liczone są w miliardach euro. Obroty 
naszych regionalnych firm to nieste-
ty tylko miliony. 

Zagraniczne koncerny oprócz 
przewagi kapitału mają ogólnie niższe 
koszty spowodowane efektem skali a 
wiec nie mogą przeznaczyć więcej na 
wynagrodzenia. W konkurencyjnej 

walce na rynkach krajowych i zagra-
nicznych wielkie koncerny dyspo-
nują nie tylko przewagą kapitałową. 
Ich wielkim orężem jest siła marki, 
budowanej nieprzerwanie od kilku-
dziesięciu lat, wspomagana wielki-
mi i niezwykle kosztownymi kam-
paniami reklamowymi. Dodatkowo 
ich rozwój wspomagają konsumenci 
z rodzimych krajów, którzy wiedzą, 
że należy wspierać własne firmy, ku-
pując ich produkty. To świadomość 
inwestowania w miejsca pracy i go-
spodarczy dobrobyt. 

W porównaniu ze swoimi zachod-
nimi konkurentami nasi regional-
ni potentaci funkcjonują na rynku 
stosunkowo krótko. Właśnie dla-
tego dysponują dużo mniejszymi 

środkami na inwestycje czy niezwy-
kle drogie akcje promocyjne. Nieza-
leżnie od tego muszą pokonywać cią-
gle mający się nieźle stereotyp, że to, 
co polskie, jest gorsze. Dotyczy to nie 
tylko zagranicznych konsumentów, 
ale także rodzimych, którzy z cza-
sów PRL–u wynieśli przekonanie, 
że produkt „z Zachodu” jest nie tyl-
ko lepszy, ale także stanowi atrybut 
zamożności. 

Polskie firmy ciągle jeszcze muszą 
walczyć o swoje miejsce w wolno-
rynkowej rzeczywistości w kraju i za 
granicą. Kiedy w 1989 po 50 latach 
komunizmu w Polsce nastała go-
spodarka wolnorynkowa, w podzia-
le stref wpływów na rynku global-
nym nasz kraj zyskał jedynie status 

chłonnego rynku zbytu i miejsca ta-
niej siły roboczej. Kiedy z czasem nie-
które polskie przedsiębiorstwa za-
częły rywalizować z zagranicznymi 
firmami, wygrywając walkę nie tyl-
ko o polskiego konsumenta, ale także 
sięgając po rynki zagraniczne, uzna-
no to za naruszenie ustalonych re-
guł. Właśnie dlatego zachodnie kor-
poracje bezwzględnie bronią swoich 
pozycji. Tocząc nieustanne batalie 
o rynki zbytu stosują ocierającą się 
o damping politykę cenową, wyko-
rzystując swoją wielokrotną prze-
wagę kapitałową, która pozostaje 
w rażącej dysproporcji do polskich 
firm. Zmagania rodzimych firm z za-
granicznymi konkurentami są czę-
sto obroną przed agresorem, który, 

utrudniając polskiej firmie dostęp do 
rynku krajowego i globalnego, unie-
możliwia jej bardziej dynamiczny 
rozwój i budowanie kapitału. Te peł-
ne determinacji zmagania w konse-
kwencji przekładają się na budowa-
nie siły polskiej gospodarki, która po 
22 latach wolnego rynku nadal jest 
w powijakach w porównaniu z pań-
stwami Europy Zachodniej. 

My Polacy nie zbudujemy wła-
snego modelu kapitalizmu bez wła-
snego kapitału. To przecież firmy ro-
dzime, przeważnie małe lub średnie, 
oparte w całości na rodzimym kapi-
tale, są mocniej związane ze swoim 
miejscem pochodzenia, zamieszkania 
i nawet wtedy, gdy już się rozwiną 
w duże przedsiębiorstwa i utworzą 
nowe fabryki za granicą, pozostawia-
ją swoje centra w kraju. To właśnie 
firmy rodzime najmocniej zapew-
niają długotrwały wzrost gospodar-
czy każdego państwa. 

Rywalizacja na rynku globalnym 
to międzynarodowe mistrzostwa 
świata, w których stawką jest rozwój 
gospodarczy poszczególnych krajów. 
W sportowych zmaganiach zawsze 
trzymamy kciuki za swoją drużynę. 
Kibicujmy więc polskim firmom, bo 
ich wygrana to nie tylko satysfakcja 
jak w sporcie, ale również dobrobyt 
obywateli.  (BK)

Tak dużo, a tak mało

Wiśniowski Hormann
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Porównanie obrotów wybranych firm lokalnych z ich globalnym konkurentem.
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W 60. rocznicę powstania Pedagogicz-
nej Biblioteki w Nowym Sączu ROZ-
MAWIAMY z jej dyrektorem ARTUREM 
FRANCZAKIEM

– Statystyki pokazują, że czytelnictwo 
znacznie spada. Czy biblioteki pedago-
giczne w takiej sytuacji mają jeszcze ra-
cję bytu?

– 60 lat istnienia Biblioteki Peda-
gogicznej w Nowym Sączu to okres, 
który – jak sądzę – jest wystarcza-
jącym dowodem mówiącym o zna-
czeniu tej instytucji dla lokalnej spo-
łeczności. To także okres ogromnej 
pracy całej kadry nauczycieli na cze-
le, której stały tak zasłużone oso-
by jak chociażby: Jadwiga Zielińska, 
Irena Antoń, Wanda Zegzda, Anna 
Siwik, Halina Kociubińska, Teresa 
Kasssube, Barbara Kozik. Oczywi-
ście, statystyki są nieubłagane i pa-
trząc globalnie, w skali kraju rze-
czywiście coraz mniej czytamy. Na 
Sądecczyźnie nie wygląda to jeszcze 
tak źle. W ubiegłym roku tylko w na-
szej bibliotece pożyczono 209 tysię-
cy publikacji. Dlatego uważam, że 
biblioteki są nadal potrzebne, przy 
czym takie jak nasza muszą przejść 
odpowiednią modernizację. Musimy 
iść z duchem czasu: internetu, cyfry-
zacji, elektroniki, automatyki... Do 
tego potrzebne jest odpowiednie za-
plecze. Dzisiaj czytelnik oczekuje nie 
tylko możliwości pożyczenia książ-
ki, ale również odpowiedniej jakości 
danej usługi. Potrzebuje przestron-
nych, cichych pomieszczeń, gdzie 
mógłby pracować, uczyć się, pełnego 

katalogu internetowego, gdzie szyb-
ko może znaleźć to, co go interesu-
je, tekstów w formie elektronicznej. 
– Sądeckiej Pedagogicznej Bibliotece da-
leko od tego ideału. Mam wrażenie, że 
przestała dostosowywać się do nowych 
czasów.

– Ma Pani rację, że biblioteka za-
trzymała się w rozwoju. Co prawda 
dysponujemy komputerami, katalo-
gi są dostępne w internecie, ale nasze 
zaplecze, budynek którym dysponu-
jemy, odbiega od standardów, jakimi 

mogą pochwalić się inne biblioteki 
w Małopolsce, nawet w mniejszych 
ośrodkach niż Nowy Sącz, o Śląsku nie 
wspominając. Marzy mi się biblioteka 
wyposażona w sprzęt do słuchania, na 
którym można uczyć się języka, sta-
nowiska dla młodzieży do tworzenia 
muzyki, sala konferencyjna, miejsc 
do pracy grupowej np. dla studen-
tów. Biblioteka powinna być insty-
tucją, która integruje lokalne środo-
wisko, przestronna, w której można 
spokojnie pracować, uczyć się. 
– Ideał, o którym Pan mówi, a właściwie 
marzy, wpisuje się w kolejną ideę, jaka 
padła ostatnio – utworzenia w Nowym 
Sączu centrum nauki…

– Sądzę, że działania Biblioteki Pe-
dagogicznej idealnie by się w tę ideę 
wpisały. Dzisiaj biblioteki powinny 
swoją atrakcyjnością przyciągać czy-
telnika. Oferować – jak wspomnia-
łem, coś więcej niż tylko możliwość 
wypożyczenia książki. Mamy dosko-
nałą kadrę, wykształconych pedago-
gów, którzy realizują wiele ciekawych 
inicjatyw, jak choćby prowadzona od 
lat biblioterapia. Nie jesteśmy jednak 
w stanie prowadzić zajęć w bibliote-
ce. Wychodzimy więc z pomysłem na 
zewnątrz. Mamy podpisaną umowę 
ze szpitalem, zaczynamy współpra-
cować ze świetlicami środowisko-
wymi w Nowym Sączu, lokalnymi 
stowarzyszeniami. Współorganizu-
jemy konferencje, które mają służyć 

nie tylko nauczycielom, ale również 
młodzieży szkolnej, studentom. Naj-
bliższa, „Janusz Korczak – idee wy-
chowawcze wobec wyzwań współ-
czesnego świata” odbędzie się 19 i 20 
września w MCK ‘Sokół”. Ale, wra-
cając do meritum, uważam, że przy 
dobrej woli i współpracy miasta i wo-
jewództwa małopolskiego mógłby po-
wstać nowoczesny budynek, w któ-
rym miejsce znalazłyby obie sądeckie 
biblioteki oraz wspomniane przez pa-
nią Centrum Nauki. Natomiast połą-
czenie obu bibliotek w jedną i utwo-
rzenie specjalnego oddziału biblioteki 
pedagogicznej mogłoby stanowić na-
stępny etap rozwoju tej placówki. Ale 
to już wybiegamy chyba za daleko 
w przyszłość.
– A koncepcja zaadaptowania na potrze-
by czytelnicze budynku przy ul. Szwedz-
kiej, gdzie mieściła się dawniej komenda 
policji, podoba się Panu?

– To nie jest najlepsze rozwiąza-
nie, choćby nawet z tego względu, 
że nie ma tam parkingu. Poza tym to 
stary budynek, a koszty jego adapta-
cji kształtują się na poziomie kosz-
tów wybudowania nowego gmachu, 
oczywiście biorąc pod uwagę współ-
finansowanie ze środków zewnętrz-
nych. W Chrzanowie wybudowano 
Miejską Bibliotekę Publiczną za 16,5 
mln zł, przy czym dofinansowanie 
z MRPO wyniosło 12,2 mln zł. Czy-
li Chrzanów za nowoczesny obiekt 

spełniający najwyższe standardy za-
płacił z kasy miejskiej nieco ponad 4 
mln zł. Nowy Sącz planuje wydać na 
adaptację budynku przy ul. Szwedz-
kiej około 5 mln zł. Wybór między od-
nowionym budynkiem, a nowocze-
snym gmachem – przynajmniej dla 
mnie – jest jednoznaczny. Potrzeba 
tylko trochę dobrej woli na linii mia-
sto – województwo, napisania kon-
kretnego projektu i naprawdę może-
my w Nowym Sączu mieć bibliotekę 
z prawdziwego zdarzenia. My, jako 
dyrektorzy bibliotek pedagogicz-
nych, przedstawiliśmy marszałkowi 
swój pomysł, nawet przygotowaliśmy 
multimedialną prezentację, w któ-
rej wskazaliśmy, jak poradziły sobie 
z tym inne miasta w Polsce. Obec-
nie marszałek Krupa wraz z powo-
łanym do tego zespołem pracuje nad 
przyszłością bibliotek pedagogicznych 
w Małopolsce. Opracowują różne wa-
rianty zmian, jakie muszą przejść na-
sze jednostki. Jestem przekonany, że 
ich wysiłek przyniesie pożytek.
– Gdzie taka biblioteka, czy też może 
Centrum Nauki połączone z biblioteką, 
mogłaby stanąć?

– Mam dwie propozycje. Na wjeź-
dzie do Nowego Sącza, gdzie był sta-
ry młyn. Teren co prawda należy do 
prywatnego właściciela, ale czy to 
nie byłaby dobra wizytówka mia-
sta? W końcu stary budynek prze-
stałby straszyć wjeżdżających do Są-
cza. Druga – to plac Starej Sandecji. 
Kiedyś były plany wybudowania tam 
centrum konferencyjnego…

Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ 

Biblioteka zatrzymana w rozwoju
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Krynickie Towarzystwo Fotograficzne
orazautorzy zdjęć

Lidia Kőhli-Kruk, Piotr Aleksander Kruk
Stanisława Murzyn, Leszek Laurasiewocz

Afryka Dzika
zapraszają na wystawę w Galeri KTF 
w Pijalni Głównej w Krynicy Zdroju

Dowiedz się, jak zostać liderem 
Masz pomysł na zmiany w Nowym Sączu, swoim środowisku, ale nie wiesz, jak się do tego za-
brać? Zapisz się do projektu – Sądeckiej Akademii Liderów Społecznych i… zostań liderem. Jego 
pomysłodawcy proponują warsztaty: dziennikarskie, skutecznej komunikacji, „ABC” pisania 
i zarządzania projektami, a także wyjazd edukacyjno–obywatelski do Krakowa czy trening kom-
petencji i umiejętności społecznych. Jeśli masz 15–19 lat, mieszkasz w Nowym Sączu, chcesz być 
liderem, przyjdź do Klubu Kotłownia, ul. Barbackiego 64 – I piętro w godz. 15–18 19, 24, 26, 28 
września. Udział w projekcie jest bezpłatny. 
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 Od września 2012 r. najmłodsi 
starosądeczanie korzystają z nowe-
go gminnego przedszkola integra-
cyjnego na os. Słoneczne. Uroczy-
ste otwarcie odbyło się w sobotę 
8 września. Już w tej chwili przed-
szkole zapewnia opiekę wycho-
wawczą dla 131 dzieci. 

 Wszystkich uczestników uro-
czystego otwarcia przedszkola wi-
tała i gościła Izabela Citak, dyrek-
tor tej instytucji. W przedszkolu 
pracuje jeszcze 6 wychowawczyń, 
katechetka, nauczycielki j. angiel-
skiego i rytmiki oraz pracowni-
cy obsługi.

 Przemawiał i dziękował wszyst-
kim zaangażowanym w budowę 
przedszkola poseł Marian Cycoń, 
który jeszcze sprawując urząd bur-
mistrza Starego Sącza, wprowa-
dził tę inwestycję do budżetu gmi-
ny i rozpoczął jej realizację. 

 – Nowe przedszkole kosztowa-
ło 3 mln złotych – oznajmił bur-
mistrz Jacek Lelek, który sfinalizo-
wał to przedsięwzięcie, a wówczas 
przewodniczył komisji budżetowej 
Rady Miejskiej. Z uwagi na pełnioną 
funkcję obiekt został częściowo do-
finansowany z Państwowego Fun-
duszu Osób Niepełnosprawnych. 

 Później było przecięcie wstęgi. 
W otwarciu przedszkola brali udział 
m.in. posłowie na sejm RP: An-
drzej Czerwiński i Andrzej Roma-
nek, radni małopolscy: Marta Mor-
darska i Leszek Zegzda, małopolski 
wicekurator oświaty Grzegorz Ba-
ran, przewodniczący Rady Miejskiej 
Starego Sącza: Ewa Zielińska i Ma-
rian Lis, zastępca burmistrza Kazi-
mierz Gizicki, projektanci obiektu 
Paweł Michalik oraz Krzysztof Łu-
kasik, kier. Referatu Przygotowania 
Inwestycji w Urzędzie Miejskim Bo-
nifacy Wolak. 

 Ks. proboszcz Janusz Ryba po-
święcił krzyże i wszystkie sale 
przedszkola (a wcześniej w kościele 
parafii Miłosierdzia Bożego odprawił 
mszę św. w intencji przedszkola). 

 Grała Starosądecka Międzysz-
kolna Orkiestra Dęta pod dyr. Sta-
nisława Dąbrowskiego i kapela gó-
ralska, występowały również dzieci 
z przedszkola, a na zewnątrz odby-
wał się radosny piknik rodzinny. 

 Budynek przedszkola został za-
projektowany w Firmie Projektowej 
„ŁUKASIK” z Nowego Sącza, zgod-
nie z miejscowym planem zagospo-
darowania, w miejscu istniejącego 
budynku jako parterowy, częścio-
wo podpiwniczony, ze strychem. 

 Składa się z trzech segmentów. 
W jednym znajduje się sala zabaw 
z zapleczem, w drugim sale za-
jęć dla dzieci (każda o pow. ok. 60 
m kw ) wraz z węzłami sanitarny-
mi, w trzeciej szatnia, część biuro-
wa i kuchnia z zapleczem. W piw-
nicy znajdują się pomieszczenia 
techniczne. 

 Przy drodze zaprojektowano 10 
miejsc postojowych, w tym jedno 
dla osób niepełnosprawnych (bu-
dynek w całości jest dostosowany 

dla osób niepełnosprawnych). 
Od strony południowej powstała 
nowa droga spełniającą parame-
try drogi pożarowej, zakończona 
placem manewrowym o wymia-
rach 20 x 20 m. 

 Przeprojektowano oświetlenie 
terenu i kanalizację opadową. Urzą-
dzono też kompozycje zieleni (60% 
pow. działki zajmuje trawa). 

 Powierzchnia użytkowa obiek-
tu: 637,57 m2 (pow. całkowita 
970 m2, kubatura 6790 m3).

Program festiwalu:

3.10.2012 (środa) – wernisaż godz. 
18.00
Sebastian Pająk „LUDZIE I MIEJSCA NO-
WEJ ZELANDII”
Galeria pod 5 Stary Sącz, Rynek 5
Wystawa potrwa 3 –17.10.2012
4.10.2012 (czwartek) – wernisaż godz. 
17.00
Wystawa Grupy Twórczej WIDZI SIĘ: 
„WIDZĘ SĄCZ”
Galeria TPSP Nowy Sącz Jagielloń-
ska 48
Wystawa potrwa 4 –31.10.2012
5.10.2012 (piątek) – spotkanie z auto-
rem /pokaz godz. 18.00
Janusz Musiał „Medium fotogra-
fii w kontekście sztuk czasowych 
(FotoAniFilmy).” 
Galeria pod 5 Stary Sącz, Rynek 5
11.10.2012 (czwartek) – wernisaż godz. 
18.00
Wystawa Grupy Twórczej WIDZI SIĘ: 
„METAMORFOZY”
Galeria „SOKÓŁ” Stary Sącz
Wystawa potrwa 11.10 – 06.11.2012
17.10.2012 (środa) – spotkanie filmo-
we godz. 18.00
Niezależne kino z eksperymentalną 
muzyką kolektywu artystów z Provi-
dence, Rhode Island USA
Prowadzenie Anna Nacher i Marek 
Styczyński
Galeria pod 5 Stary Sącz, Rynek 5
18.10.2012 (czwartek) – wernisaż 
godz. 18.00
Maria Stafyniak & Paweł Kula „WIZYTA 
U FOTOGRAFA” / „PRZESILENIE”
Galeria pod 5 Stary Sącz, Rynek 5
Wystawa potrwa 19.10 – 06.11.2012
19.10.2012 (piątek) – warsztaty godz. 
17.00
Maria Stafyniak 
Galeria pod 5 Stary Sącz, Rynek 5

20.10.2012 (sobota) – warsztaty godz. 
10.00
Maria Stafyniak 
Galeria pod 5 Stary Sącz, Rynek 5
25 –26.10.2012 (czwartek, piątek) 
godz. 17.00
Paweł Janczaruk (pokaz + warsztat 
technik szlachetnych)
„100 OTWORKÓW W 100 TECHNIKACH” 
oraz warsztaty woodburytypii
Galeria pod 5 Stary Sącz, Rynek 5
27.10.2012 (sobota) godz. 10.00
Paweł Janczaruk (warsztat technik 
szlachetnych)
warsztaty woodburytypii
Galeria pod 5 Stary Sącz, Rynek 5
8.11.2012 (czwartek) – wernisaż 
godz.17.00
Wystawa prac słuchaczy FOTOTECHNIKI 
w Nowym Sączu
Galeria „SOKÓŁ” Stary Sącz
Wystawa potrwa 08 –20.11.2012
8.11.2012 (czwartek) – wernisaż godz. 
18.30
Marzena Kolarz
Galeria pod 5 Stary Sącz, Rynek 5
Wystawa potrwa 8 –22.11.2012
22.11.2012 (czwartek) – wernisaż godz. 
18.00
Wystawa prac uczestników warszta-
tów fotograficznych 
Galeria „SOKÓŁ” Stary Sącz
Wystawa potrwa 22.11 –15.12.2012
26.11.2012 (poniedziałek) – wernisaż 
godz. 18.00
Wystawa prac słuchaczy PWSZ w No-
wym Sączu
Galeria pod 5 Stary Sącz, Rynek 5
Wystawa potrwa 26.11 – 05.12.2012

 Organizatorzy zastrzegają sobie 
możliwość drobnych zmian w planie 

imprez festiwalowych.

Ref. Rozwoju Lokalnego 

i Promocji UM w Starym Sączu

W październiku i listopadzie będzie się odbywał w Starym Sączu VI Festi-
wal Fotografii WIDZI SIĘ 2012. 
Festiwal organizuje Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu. 
Program przygotowali: Andrzej Naściszewski (PWSZ – Zakład Edukacji 
Plastycznej w Nowym Sączu) i Bogdan Kiwak – pomysłodawcy i kierow-
nicy artystyczni. 
Ideą tego przedsięwzięcia jest popularyzacja fotografii, jako dziedziny ar-
tystycznej oraz zagadnień związanych z jej współczesnością. Na festiwa-
lu prezentowane są dokonania młodych fotografów oraz doświadczonych 
i uznanych artystów. W ramach imprezy odbywają się wystawy i ich wer-
nisaże, spotkania autorskie, projekcje filmowe, warsztaty i pokazy. 
 Wszystkie poprzednie edycje festiwalu odbijały się szerokim echem w me-
diach regionalnych i branżowych. Polecamy i zapraszamy!

Nowe przedszkole integracyjne 
w Starym Sączu

M A T E R I A Ł  P R O M O C Y J N Y  –  S T A R Y  S Ą C Z
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D 
ziwią mnie kry-
tyczne głosy posłów 
Andrzeja Czerwiń-
skiego (PO) i Arka-
diusza Mularczyka 

(SP) pod adresem prezydenta No-
wego Sącza Ryszarda Nowaka, ja-
koby zlekceważył ważne rozmo-
wy z minister Elżbietą Bieńkowską 
na temat przyszłości miasta. Otóż 
– jak wyjaśniła Małgorzata Grybel 
– prezydenta Nowaka zatrzymały 
w magistracie ważne sprawy służ-
bowe i wysłał do Warszawy Wojcie-
cha Piecha.

Rozmowy posłów i Piecha z pa-
nią minister dotyczyły zmiany sta-
tutu miasta i – mówiąc żargonem 
piłkarskim – wyciągnięcia go z II ligi 
do ekstraklasy. Nowy Sącz ma być 
stolicą subregionu. Koniec i kropka. 
Inkryminowany prezydent Nowak 
wiedział, co robi wysyłając Piecha. 
Ten bowiem, choć ciągle młody, ma 
życiorys kombatancki. Przed laty 
łańcuchami przykuł się do pałacu 
prymasowskiego w Warszawie na 
znak protestu. Jak być może pań-
stwo pamiętają, rodzina Piechów 
straciła kilka tysięcy dolarów, poży-
czając je jednemu z księży. Ten pla-
nowanego interesu nie zrobił i pie-
niądze przepadły. Zatem, idąc tym 
tropem rozumowania, prezydent 
Nowak wyraźnie wyczuł, że gdy-
by rozmowy z minister Bieńkow-
ską skończyły się fiaskiem, Wojciech 
Piech mógłby powtórzyć swój czyn 
sprzed lat. Przykułby się łańcuchem 
do ministerstwa, aż Nowy Sącz do-
stałby, o co zabiega.

Z kolei wójt Chełmca Bernard 
Stawiarski znany jest z niekonwen-
cjonalnych zachowań bez korzy-
stania z łańcuchów. Swoimi de-
cyzjami, jak w przypadku drogi 
w Kurowie, pokazuje ułomność 
urzędników. Od lat nie mogą, lub 
nie umieją podjąć decyzji o budo-
wie nowego odcinka drogi, a Sta-
wiarski proszę, na własną odpo-
wiedzialność drogę wybudował, ku 
uciesze mieszkańców nadjezior-
nych miejscowości. Rządzić gminą 
jedną z największych w Polsce nie 
jest łatwo, ale Stawiarski daje sobie 
radę, pokazując, że bez większych 
doświadczeń samorządowych, jak 
się chce, to można. Jestem pewny, 
że wójt Stawiarski jeszcze nie jed-
nym nas zaskoczy. Bo to człowiek 
pełen pomysłów, ale pozbawio-
nych fajerwerków. Gdyby ewentu-
alnie pojechał do Warszawy na roz-
mowy z minister Bieńkowską, to 
z Chełmca uczyniłby stolicę powiatu 
nowosądeckiego.

Opinie

Jerzy Wideł
Z kapelusza

Na kłopoty StawiarskiR E K L A M A

R E K L A M A

Małopolski Ośrodek Ruchu 
Drogowego w Nowym Sączu

ul. 29 listopada 10

33-300 Nowy Sącz

www.mord.pl 
tel. /18/ 449 08 80, fax 449 08 81

Organizujemy szkolenia i kursy dla kierowców - szkolenia okresowe, kwalifi kacja 

wstępna, uzupełniająca, przyspieszona, ADR, „za punkty karne”, kierowanie ruchem.

W nowoczesnej Pracowni Psychologicznej wykonuje się badania dla kierowców, 

operatorów suwnic, operatorów sprzętu ciężkiego. Oferujemy wykonywanie badań 

zmierzchowych i wrażliwości na olśnienie, a także badanie widzenia stereoskopowego. 

ZAPRASZAMY!
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W przyszłym roku w miejscowości Jinda-
byne w Australii odbędą się uroczystości 
25–lecia odsłonięcia pomnika Edmunda 
Strzeleckiego. Pomnik temu zasłużone-
mu badaczowi Australii w latach 1839–
1840 ufundował polski rząd na wniosek 
Polonii Australijskiej. Edmund Strzelec-
ki odkrywając najwyższy szczyt Austra-
lii nazwał go Górą Kościuszki. Podczas 
tych uroczystości będzie promowa-
na Sądecczyzna, a szczególnie Muszy-
na i Żegiestów, za sprawą Paula (Pawła) 
Gospodarczyka.

53–letni Paweł Gospodarczyk jest 
fanem biegów maratońskich. Tym ra-
zem pojawił się w Krynicy–Zdroju jako 
uczestnik Festiwalu Biegowego. Wziął 
udział w Koral Maratonie. W Polsce, 
w Żegiestowie, przebywa od dwóch mie-
sięcy i za kilka dni powraca do Australii, 
do Melbourne, gdzie mieszka na co dzień.

– Tutaj jest tak pięknie, że kiedy tyl-
ko przejdę na emeryturę, osiądę w Że-
giestowie na stałe – mówi Gospodarczyk. 
– Postaram się zachęcić Polaków miesz-
kających w Australii, by zainteresowali 
się Żegiestowem, być może nawet biz-
nesowo. Bo ja widząc, co się tutaj dzieje, 
mocno wierzę w odbudowę uzdrowiska.

Miłość do naszego regionu zaszczepił 
mu ojciec Edward, zmarły w 2009 roku. 
Paul Gospodarczyk urodził się w Rado-
miu, ale w młodości całą rodziną w waka-
cje wypoczywali w Łomnicy bądź właśnie 
Żegiestowie. W 1978 r. ojciec Paula kupił 
w Żegiestowie Wsi starą połemkowską 

chatę. W 1979 r. cała rodzina wyemi-
growała do Australii, jednakże Edward 
Gospodarczyk co roku przyjeżdżał do 
Żegiestowa i na miejscu starej chałupy 
wybudował nową. Schedę po nim prze-
jął syn i od 2000 r. co roku przyjeżdża tu-
taj na parę miesięcy, kończąc dzieło ojca. 
Tak jest i w tym roku.

– W Australii założyliśmy Towarzy-
stwo Dziedzictwa im. Edmunda Strze-
leckiego – mówi Gospodarczyk. – Od 
kilku lat organizujemy biegi na podo-
bieństwo tych w Krynicy na Górę Ko-
ściuszki. Spodziewam się, że w przy-
szłym roku w naszym biegu wezmą 
udział nie tylko nasi rodacy, ale i Au-
stralijczycy pochodzący z różnych na-
cji. To będzie wspaniała okazja, by im 
zaprezentować urok Sądecczyzny. Za-
wiozę do Australii filmy, które tutaj na-
kręciłem. Będę ich zachęcał, by tutaj na 
Sądecczyznę częściej przyjeżdżali. We-
dług moich szacunków w Australii Po-
lonia liczy około 170 tys. osób.

 (YES)

Wiosną 1862 r., a więc 150 lat temu, Że-
giestów i okolice odwiedził Władysław 
Ludwik Anczyc, pisarz i publicysta. Au-
tor utworów scenicznych o tematy-
ce historycznej, obyczajowej i ludowej. 
Po kilkutygodniowym pobycie w Do-
linie Popradu opisał swoje wrażenia 
na łamach „Tygodnika Ilustrowanego” 
(w wydaniu kwietniowym), bardzo po-
pularnego czasopisma wychodzącego 
w Warszawie.

Władysław Anczyc przybył do Żegie-
stowa 16 lat po tym, kiedy Jakub Ignacy 
Medwecki, spolszczony węgierski szlach-
cic, kierownik kąpielisk w Muszynie, 
odkrył źródła wody mineralnej i rozpo-
czął budowę uzdrowiska Żegiestów. Za-
tem Anczyc mógł obejrzeć niejako goto-
we łazienki, pensjonaty. Oto garść jego 
wrażeń:

„Ziemia nasza obfituje 
w te skarby przyrody; oso-
bliwie też z podnóża Tatrów 
i Bieszczad setkami wytry-
skują zbawcze wody; a jed-
nak lepiej, stokroć lepiej 
znamy zdroje zagraniczne, 
aniżeli ojczyste. Powiedzcie 
mi, czytelnicy, czy słysze-
liście o Maryenbadzie, Ems, 
Karlsbadzie, Kissingen i stu 
innych? O z pewnością nie 
znajdzie się nikt, kto by o ich 
istnieniu nie wiedział, wielu 
zaś znają okolice gdzie biją te 
źródła, tak dobrze jak własne 
miasto lub wioskę. Powiedz-
cie mi, czy słyszeliście kiedy 
o Żegiestowie? – O, z pewno-
ścią nie! A przecież te wybor-
ne zdroje wytryskają z łona naszej matki. 
Kilka lat temu w tył, któż słyszał o Kry-
nicy? Przedy kilkunastu laty czyż była 
Szczawnica znaną?

Że nie odkryto wielu jeszcze zdrojów 
lekarskich, dowodem może być samo 
wynalezienie Żegiestowa. P. Ignacy Me-
dwecki, obywatel miasta Muszyny, szu-
kający w r. 1846 rudy żelaznej dla hut 
w Żulinie, ujrzał w jednym z licznych 
wąwozów gór galicyjskich ku Poprado-
wi schodzących, na dnie potoku, źródło 
bełkoczące, a dokoła niego osad rdza-
wy, z czego wniósł że tu mineralny zdrój 
wytryska. Zakupił więc od włościań ka-
wał ziemi strumieniem tym przerżnię-
tej i odwróciwszy bieg jego, odkrył zdrój 
dziś zwany zdrojem Anny. O trzy sążnie 
ztamtąd znajdowało się w kierunku po-
łudniowo–zachodnim drugie źródło Ma-
ryi, o którym głuche wieści chodziły, że 
lud w dawniejszych czasach używał wód 
jego kwaśnych w rozmaitych cierpie-
niach z pomyślnym skutkiem.

Obydwa źródła oczyszczono i ujęto 
w cembrzynę drewnianą. Właściciel we-
zwał K. F. Ks. Mohra, profesora chemii 

szkoły technicznej w Krakowie, który 
części składowe zdroju Anny oznaczył.

Od roku 1848 najprzód rodzina wła-
ściciela, później przyjaciele i bilzcy sąsie-
dzi, zaczęli nawidzać Żegiestów; miesz-
czono się w jednym domku, a wodę 
grzano na kąpiele pod gołym niebem 
w kotłach. Od tego czasu pomnażała się 
liczba budynków, a w r. 1860 już 129 osób 
bawiło się w lecie w Żegiestowie, między 
któremi leczących się było 113.

W roku zeszłym zwidzaliśmy Żegie-
stów, a kilkudniowy pobyt w nim pozo-
stawił w duszy naszej niezatarte wraże-
nie. Trudno sobie wystawić coś bardziej 
uroczego i ponętnego nad tę cudną doli-
nę. Wspaniałe widoki tatrów, prześliczne 
okolice Szczawnicy, Pionin, Czorsztyna, 
czarują wędrowca, ale Żegiestów prawie 
im nie ustępuje.

Do Żegiestowa jedzie się z królestwa 
polskiego na Kraków i Bochnię kole-
ją żelazną, stąd pocztą lub furmanem do 
Nowego Sącza. Z tego ostatniego mia-
sta dwie drogi wiodą: jedna przez Sącz 
Stary, Piwniczną, Mniszek; druga przez 
Nawojowę, Słotwiny, Krynicę, Muszynę 
do Żegiestowa. Ostatnia jest dogodniej-
sza, do samój bowiem Muszyny od Sącza 
(6 mil) jest gościniec bity, z Muszyny zaś 
(1 1/2 mili) droga prywatna, ale dość do-
brze utrzymywana. Droga na Piwniczną 
i Mniszek jest o półtrzeciej mili krótszą 
i do samego Mniszka prowadzi gości-
niec, lecz z Mniszka do Żegiestowa (1 1/2 
mili) droga jest wąska, czepiająca się po 
urwisku góry i mniej dogodna. Pomimo 
to jednak tak dla krótkości, jakoteż dla 
wdzięku widoków przekładamy drogę 
na Stary Sącz i Piwniczną.

Jedzie się i jedzie, a Żegiestowa jak 
nie widać, tak nie widać. Po za Popra-
dem stoją jakieś budowle okazałe. – To 
pewnie Żegiestów? – pytasz woźnicy. 
– Nie paneczku, to Żulin (Sulin) na wę-
gierskiej stronie. – Gdzieź Żegiestów? 
– Dalej. – Czy za zakrętem Popradu? 

– Nie, bliżej. Tam gdzie ta altana na 
wzgórzu. – Ależ tam żadnych zabudo-
wań nie widać. – Już je paniczek ujrzą. 
– I nagle po lewej stronie drogi rozdzie-
ra się wysoka góra, a w szerokim wą-
wozie pokazują zabudowania kąpielne. 
Dolina ta, od wschodu, zachodu i pół-
nocy osłoniona wysokiemi górami, ku 
południowi tylko szeroko się otwiera; 
więc do jej wnętrza nie zajrzy zimny wi-
cher północny, ani gwałtowny powiew 
z zachodu, a miły i chłodny zefir, wie-
jąc od Popradu.

Pokrótce tylko napomkniemy, że 
wedle zdania biegłych lekarzy, woda 
z Żegiestowa trzyma środek pomię-
dzy wodą krynicką a szczawnicką. Ci, 
dla których pierwsza za mocna, a dru-
ga za słaba, niechaj szukają ulgi w Że-
giestowie. Stwórca, w mądrości swej 

ustopniował środki lekar-
skie, ręką swą przygotowa-
ne dla ludzi; każde z wód 
inaczej skutkują, a dla każ-
dych odpowiedni chorzy się 
znajdą. W ogóle niewiasty 
cierpiące na bladaczkę i inne 
przypadłości im właściwe, 
mężczyźni chorzy na ka-
tar żołądka i inne cierpienia 
trzew, leczą się tu z zadzi-
wiającym skutkiem.

Odkrycie kąpiel tych 
dziełem jest jednego czło-
wieka. P. Ignacy Medwec-
ki włożył tu prawie cały ma-
jątek i wybił swym kosztem 
drogę do Mniszka i do Kry-
nicy, bo przed trzynastu laty 
zaledwie przez manowce się 

przedrzeć było można w te strony. Dolinę 
rozkopał, wzniósł łazienki i domy miesz-
kalne, odwrócił łoże strumienia, jednem 
słowem pracując sam ciężko przez kilka 
lat, dokonał bardzo wiele. Gdyby współ-
ka zdrojowisk krajowych, zostająca pod 
prezydencyą uczonego Dra Dietla, od-
kupiła Żegiestów, lub porozumiała się 
z właścicielem, kraj zyskałby wiele, bo 
na dzisiejszego właściciela już to za cięż-
ko. I tak poświęcił cały majątek i kilka-
naście lat życia, a dotąd ani części kapi-
tału nie odzyskał.

A nie dostaje tu jeszcze wiele: nale-
żałoby koniecznie więcej dokupić ziemi, 
dla zyskania obszaru, lecz ziemia przy-
legła należy do dóbr rządowych (niegdyś 
do biskupstwa krakowskiego); trzeba by 
pomnożyć liczbę mieszkań i łazienek, 
gdyż lubo właściciel na ten nowy rok ma 
wystawić nowy budynek, wszelako cała 
ilość pokoi wynosi tylko 34, łazienek zaś 
tylko 12; należałoby utrzymywać leka-
rza stałego kąpielowego, przy dzisiej-
szym bowiem nielicznemu nawiedzaniu 
uzdrojowiska, właściciel zapewnić stałej 
pensyi nie może.”

Władze Muszyny mają do-
świadczenie w pozyskiwaniu 
unijnych pieniędzy, dlatego 
w funduszu UE wspierają-
cym współpracę transgra-
niczną ze Słowacją złożyły 
projekt dotyczący budowy 
ścieżek pieszo–rowerowych 
od Krynicy Zdroju po Piw-
niczną Zdrój. Całkowita dłu-
gość tych tras po stronie polskiej i sło-
wackiej ma wynieść ponad 43 kilometry.

– Oddanie do użytku tych tras w 2015 
roku, przy rozpoczęciu budowy w 2014 
z pewnością stanie się dużym wyda-
rzeniem turystycznym w kraju – mówi 
burmistrz Jan Golba. – Trasy zbudujemy 
wspólnie ze Słowakami z powiatu Stara 
Lubowla i naszymi sąsiadującymi gmi-
nami Krynica Zdrój i Piwniczna Zdrój.

Nowe ścieżki rowerowe poprowadzo-
ne będą dzięki budowie sześciu kładek 
pieszo–rowerowych nad Popradem przez 
takie miejscowości jak Powroźnik, Milik, 
Andrzejówka i Muszyna po stronie pol-
skiej oraz Legnawa, Maly Lipnik, Sulin, 

Mniszek po stronie słowackiej. I dalej do 
Piwnicznej Zdrój.

Wzdłuż projektowanych tras przygo-
towane bardzo profesjonalnie będą par-
kingi samochodowe, rowerowe, wiaty 
wypoczynkowe, obiekty gastronomiczne 
i sanitarne. Trasy poprowadzą przez uro-
kliwe zakątki Beskidu Sądeckiego przez 
tereny m.in. Popradzkiego Parku Krajo-
brazowego, co będzie ich atutem nie tyl-
ko pod względem krajobrazu, ale również 
przyrodniczym.

Pomysłodawcy budowy ścieżek pie-
szo–rowerowych liczą, że w ciągu roku 
pojawią się na nich tysiące rowerzystów 
i pieszych.

Od lat nie tylko stali mieszkąńcy Są-
decczyzny, ale przede wszystkim przy-
jezdni z kraju i zza granicy, przejeż-
dżając przez Żegiestów Zdrój nie kryją 
głębokiego zdumienia. Kto pozwo-
lił i jak do tego doszło, że tętniące ży-
ciem uzdrowisko przed wojną i przede 

wszystkim po wojnie do lat 90. jest 
dzisiaj miejscowością przypominającą 
cmentarzysko. Coś na kształt budowli 
Inków w Andach.

Zmienił się ustrój, zbankruto-
wały zakłady pracy. Domy wczaso-
we, sanatoria z dnia na dzień przestały 

funkcjonować. Gwoździem do trum-
ny uzdrowiska stało się zamknięcie na 
cztery spusty Nowego Domu Zdrojowe-
go w 2005 r. Jedynym sanatorium dotąd 
funkcjonującym jest „Wiktor”, które 
szczęśliwym trafem odkupił od Fundu-
szu Wczasów Pracowniczych Stanisław 

Cechini, współwłaściciel firmy. Posta-
wił on sobie niemal tytaniczne zada-
nie – wskrzeszenie do życia Żegiesto-
wa Zdroju. Dopingują mu w tym dziele 
władze samorządowe Miasta i Gminy 
Uzdrowiskowej Muszyna i władze sa-
morządowe powiatu nowosądeckiego.

W kilku odcinkach naszej Kroni-
ki Żegiestowa przypominamy historię 
uzdrowiska, plany firmy Cechini do-
tyczące jego odbudowy, a także plany 
i nadzieje wspomnianych władz samo-
rządowych. Dzisiaj pierwszy odcinek 
naszej żegiestowskiej kroniki.

Pieszo i rowerem nad Popradem

Ambasador Żegiestowa

KRONIKA ŻEGIESTOWA

Początki uzdrowiska

M A T E R I A Ł  P R O M O C Y J N Y
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W Nowym Sączu właśnie dzieje się coś, 
co już dawno stać się powinno. Przy ul. 
Kilińskiego powstaje projekt o roboczej 
nazwie „Akademia Piłkarska Sandecja”. 
Pomysły na to, by przy klubie profesjo-
nalnie szkolić młodzież miał już swego 
czasu wychowanek „biało–czarnych” 
i reprezentant Polski Marek Świerczew-
ski. Teraz pomysł powrócił, bo musiał.

Klub, którego nie stać na sprowadza-
nie ligowych gwiazd, musi opierać 
się na szkoleniu własnych piłkarzy. 
Zresztą szkolenie młodych graczy na 
wysokim poziomie to też miara profe-
sjonalizmu klubu. Tak dzieje się od lat 
w wielu klubach europejskich, żeby 
wspomnieć tylko przykład Ajaksu 
Amsterdam. W Sandecji sięgają więc 
po dobre, sprawdzone wzory. Naj-
wyższy czas. 

W tym momencie grupy młodzie-
żowe zrzeszone pod nazwą Sandecji 
podzielone są na trzy podmioty. Jeden 
z nich bezpośrednio podlega klubo-
wi, dwa pozostałe natomiast są jedy-
nie organizacjami współpracującymi 

na zasadzie sporej autonomii. W ra-
mach Miejskiego Klubu Sportowego 
Sandecja trenują roczniki 1994/1995, 
1996, 1997, 2003 oraz 2006. Młodzie-
żą opiekują się tu Janusz Świerad, Ja-
nusz Pawlik, Dariusz Peciak, Mateusz 
Dwojak, a także animator Jerzy Czer-
necki. Stowarzyszenie Sandecja 1998 
posiada pod opieką kategorie wieko-
we 1998, 2002, 2004, 2005, w których 
pracują trenerzy Tomasz Szczepań-
ski i Adam Ciastoń. Z kolei Akademia 

Sandecja zajmuje się zawodnikami 
urodzonymi w latach 1999, 2000, 
2001. Te roczniki prowadzi Marek 
Zagórski. 

– Ten model zostanie zmoderni-
zowany, a ujednolicenie struktury 
niesie wiele korzyści zarówno dla 
trenerów, zawodników i klubu – nie 
ukrywa nowy rzecznik klubu Michał 
Śmierciak. – Przy utworzeniu Spół-
ki Akcyjnej Sandecja zostanie jej 
przypisana pierwsza drużyna, ze-
spół rezerw oraz juniorzy. Pozosta-
łe roczniki zrzeszone będą w jednym 
podmiocie i wraz z dotychczaso-
wymi trenerami wpisane zostaną 
w ogólny schemat systemu szko-
lenia. Dziesięć grup, nad którymi 
opiekę sprawować ma pełnomocnik 
zarządu Jan Frohlich, będzie osob-
nym tworem, aczkolwiek w pełni 
kooperującym ze spółką Sandecja 
Nowy Sącz.

Nowy plan szkolenia ma nie tyl-
ko wyłowić wyjątkowe talenty (te 
mają być objęte specjalnym progra-
mem szkolenia), ale wyrobić u każ-
dego z zawodników mechanizm utoż-
samiania się z klubem, aby czuli się 
współodpowiedzialni za jego rozwój 
w przyszłości jako sponsor, działacz, 
trener, świadomy rodzic, czy wresz-
cie oddany kibic. 

W akademii nic nie będzie pusz-
czone na żywioł. Trenerzy będą 
w niej zatrudnieni i będą, co oczywi-
ste zresztą, mieli wpływ na jej funk-
cjonowania. Akademia będzie dzia-
łać na podstawie długofalowego planu 
pracy, a także zgodnie z wyznaczo-
nymi standardami szkolenia na po-
szczególnych etapach rozwoju mło-
dych piłkarzy. 

– Sandecja będzie współpraco-
wać z mniejszymi klubami w okręgu 
szkolącymi młodzież poprzez organi-
zację spotkań, szkoleń, wymienianie 
materiałów i doświadczeń – dodaje 
Śmierciak. – Będziemy współpraco-
wać ze szkołami i Państwową Wyż-
szą Szkołą Zawodową. 

Akademia ma być finansowana 
z części dotacji Urzędu Miasta na San-
decję, ale projekt zakłada ambitne 
szukanie zewnętrznych sponsorów 
(co z resztą szkółki Szczepańskiego 
czy Zagórskiego z powodzeniem robi-
ły) i walkę o unijne dotacje na sprzęt, 
obozy i turnieje. Projekt przygotowy-
wany jest od kilku miesięcy, a założe-
nia powstały we współpracy z Urzę-
dem Miasta Nowego Sącza. (EDU)

Koniec transferów 
Umowy już podpisali, ale na boisku wcześniej zoba-
czymy Hiszpana. Piotr Mroziński (wypożyczony z Wi-
dzewa Łódź na pół roku z opcją przedłużenia) musi 
jeszcze po kontuzji dojść do formy meczowej. Ruben 
Sanchez Montero parafował umowę na grę do czerwca. 
Niewykluczone, że pod nieobecność Arkadiusza Alek-
sandra (kontuzja kolana wyłączyła go z gry na dwa ty-
godnie) Montero dostanie szansę i zagra za którymś 
z napastników Wiśniewskim albo Świątkiem. Mon-
tero urodził się w Madrycie, ale Nowy Sącz podob-
no bardzo mu się podoba. Lubi Łukasza Podolskiego, 
a popularność jako pierwszego Hiszpana w Sandecji 
ma go nie przytłoczyć, ale zmotywować. Czy polubią 

go, prócz kibicek, fani z młyna? Jeśli tak, to na pew-
no za to, co potrafi zrobić z piłką na boisku, a nie za 
tatuaże i twarz amanta.  (SPA)

Sport

R E K L A M A

Hokeiści pozostawieni na lodzie
Hokeistów KTH nie zo-
baczymy na lodowiskach 
I ligi. Krynica po raz dru-
gi w historii nie ma se-
niorskiej drużyny. Czar-
ne chmury zbierały się 
nad katehetami już od ja-
kiegoś czasu, ale zaległo-
ści finansowe, sięgające 
400 tys. zł, nie pozwo-
liły PZHL na przyzna-
nie licencji krynickiemu 
klubowi. Trudno nawar-

stwiające się latami problemy rozwiązać w miesiąc i klub wycofał swoje odwo-
łanie dotyczące nie przyznania licencji klubowej i zrezygnował z uczestnictwa 
w ligowej rywalizacji. Pismo w tej sprawie do biura hokejowej centrali wysłał 
prezes KS KTH Henryk Czarny. 

Na nieszczęście walka o hokej w Krynicy przypadła na w ogóle bardzo kiep-
ski okres dla tego sportu w Polsce. Słabe kluby, słaba reprezentacja i małe za-
interesowanie mediów, a co za tym idzie, niechętne sięganie sponsorów do 
portfeli. To dziwna sytuacja, bo to przecież sport dynamiczny, widowisko-
wy, który można profesjonalnie i atrakcyjnie pokazać. Niestety, jak się oka-
zuje, nie u nas, choć za południową granicą zaczyna się już przecież hokejo-
wy raj. Hokeiści, choć pozostawieni na lodzie, pewnie sobie poradzą, bo po 
wychowanków KTH chętnie sięgają kluby ze Śląska czy Cracovia. Pracę więc 
powinni znaleźć. KTH to nie jedyny zresztą klub, który w I lidze nie zagra. 
Podobną decyzję podjęła Legia Warszawa. Powód jest identyczny. Brak spon-
sora strategicznego, choć wydawałoby się, że w stolicy możliwości znalezie-
nia mecenasa są nieporównywalnie większe.  (ICE)

10 
minut – tyle potrzebowali piłkarze Kolejarza Stróże, by odnieść 
efektowne wyjazdowe zwycięstwo nad Dolcanem Ząbki 4:1. Tra-
fiali w 50, 53, 54 i w 60 minucie meczu. Autorem klasycznego 
hat–tricka była niezawodny Maciej Kowalczyk. To był najszyb-

szy hat–trick w jego karierze. Napastnik Kolejarza zdobył już dziewięć goli w sied-
miu meczach i zdecydowanie prowadzi w klasyfikacji strzelców. Drugi jest Paweł 
Abbot z Zawiszy Bydgoszcz. Ma na koncie o cztery trafienia mniej. Najlepszy strze-
lec Sandecji Filip Burkhardt trzy razy pokonał bramkarzy rywali. 3 gole ma już za-
pisane w statystykach Wojciech Trochim, z którego Sandecja przed sezonem zre-
zygnowała. Dane dotyczą stanu po siedmiu ligowych kolejkach. (BUCH)

Sandecja jak Ajax Amsterdam
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WARTO WIEDZ IEĆ.  Powstał 
pierwszy w Polsce podręcznik do 
nauki  pisma migowego. Idea zro-
dziła się w Nowym Sączu. 

Pomysłodawcą innowacyjnego pro-
jektu SignWriting jest Jakub Jó-
zefiak z Centrum Zespołu Anali-
tyczno–Strategicznych w Nowym 
Sączu, które od kilku lat współ-
pracuje z Polskim Związkiem Głu-
chych, a autorem strategii wdro-
żenia projektu jest Tomasz Zacłona 
z Państwowej Wyższej Szkoły Za-
wodowej w Nowym Sączu. Program 
nauczania wraz z  podręcznikiem 
dla niesłyszących został już spraw-
dzony w placówkach, w których 
uczą się osoby głuche. Teraz trwa-
ją starania o jego upowszechnienie 
w systemie edukacji.

*** 
Sposób zapisu języka migowe-

go, jakim jest SignWriting powstał 
w latach 70. i jest już powszech-
nie używany w krajach Europy Za-
chodniej czy Ameryki Południo-
wej. Wymyśliła go amerykańska 
tancerka baletowa Valerie Sut-
ton. W sumie na świecie jest ponad 
dwieście języków migowych. 

– Przy pisaniu podręcznika 
wykorzystaliśmy doświadczenia 
i częściowo słownik stworzony 
przez Lucynę Długołęcką, pre-
kursorkę nauczania SignWriting 

w Polsce. Układ podręcznika 
jest bardzo przystępny dla osoby 
uczącej się –  mówi Jakub Józefiak. 
– Najpierw mamy wprowadzone 

słowo w języku polskim, następ-
nie obrazek w polskim języku mi-
gowym i kolejno pojawia się iko-
nograficzny zapis SignWritingu.

***
Idea powstania podręcznika 

zrodziła się w 2010 r. Praca nad 
projektem trwała kilka miesięcy. 

Bazowano głównie na materia-
łach, które były zamieszczone na 
stronie signwriting.org. Podręcz-
nik ostatecznie opracowano przy 
współpracy z surdopedagoga-
mi. Okazję do jego przetestowania 
mieli m.in. uczniowie Specjalnego 
Ośrodka Szkolno–Wychowawcze-
go w Krakowie.

– Podręcznik dokładnie od-
zwierciedla znak migowy. Głu-
chym uczniom łatwiej się uczyć, 
gdy mają przedstawione wizualnie 
dane słowo. Są rysunki i opisy, któ-
re ułatwiają szybsze przyswajanie 
wiedzy. To daje szansę na szerszy 
rozwój osób niesłyszących, a kul-
tura głuchych bardziej umocni się 
w społeczeństwie – mówi Katarzyna 
Podgórni, surdopedagog w krakow-
skiej placówce i współautor podręcz-
nika, dodając, że każdy znak gestu 
został przedstawiony w podręczniku 
również w wersji krakowskiej, war-
szawskiej czy śląskiej. 

– Dzięki możliwości zapisywa-
nia poszczególnych gestów osoba 
niesłysząca może na przykład pisać 
mejle w języku migowym – mówi 
Tomasz Zacłona. – Daje to również 
szansę w przyszłości na tworzenie 
literatury i wydawania czasopism 
w języku migowym. Liczymy tym 
samym, że SignWriting zdynamizuje 
dostęp do kultury i książek osobom 
niesłyszącym. 

MONIKA CHROBAK

Na koniec tygodnia

INNOWACYJNY
PROGRAM NAUCZANIA!
INNOWACYJNY

SignWriting

Zajrzyj na stronę:

www.signwriting.pl

ZAPISZ JĘZYK MIGOWY!

REALIZOWANY PRZEZ: Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych Sp. z o.o.
ul. Myśliwska 4c/8, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18/547-62-42, fax 18/547-67-09
biuro@czas.sacz.pl, www.czas.sacz.pl

PROJEKT:  „INNOWACYJNE PROGRAMY NAUCZANIA  
SZANSĄ NA AWANS EDUKACYJNY”

 Mniejszość językowa, którą są Głusi maja prawo do zapisywania  
własnego języka. Dzięki SignWriting język migowy (słownictwo, gramatyka)  
przetrwają w postaci pisanej stanowiąc dziedzictwo kultury Głuchych.  
Język migowy stanie się nie tylko „mówiony” ale również pisany. 

SignWriting

www.signwriting.pl

PARTNER: Polski Związek Głuchych 
Oddział Małopolski w Krakowie
ul. Św. Jana 18, 31-018 Kraków 
tel. 12/422-73-45, fax  12/421-39-10
oddzial@pzg.krakow.pl, www.pzg.krakow.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

R E K L A M A

ABC pisma migowego

Głuchym uczniom łatwiej się uczyć, gdy mają przedstawione wizualnie dane słowo - mówi Katarzyna Podgórni


