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TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

Druga strona

Sądecka firma ERSBET jest na finiszu budowy największego w tej części Europy rollercoastera. Jego oficjalna nazwa to Lech Coaster. Kolejka będzie wyglądem przypominała piastowski zamek, a na 
szycie konstrukcji ma znajdować się gniazdo drapieżnego ptaka – orła białego. Atrakcja ma być dostępna już latem w Śląskim Wesołym Miasteczku w Chorzowie. Urządzenie ma mieć 40 metrów 
wysokości i długość 908 metrów. Maksymalna prędkość przejazdu to 95 km/h. Jazda po ekstremalnym torze potrwa 104 sekundy. Więcej zdjęć zobacz na dts24.pl

Największy rollercoaster w EuropieNajwiększy rollercoaster w Europie

WIŚNIOWSKI w kampanii telewizyjnej
Sądecki producent bram, drzwi i ogro-
dzeń rusza z kolejną kampanią telewizyj-
ną. Działania reklamowe rozpoczęły się 18 
kwietnia i potrwają do 4 czerwca.

Spoty sponsorskie emitowane będą 
w takich stacjach jak: TVN, POLSAT, 
TVN24, Polsat News, Polsat Cafe, Pol-
sat Play, Polsat Film, Kino Polska, 
Stopklatka, Polsat Sport, Polsat Sport 
Extra, Polsat Sport News, TVN 7, TVN 
Style, TVN Turbo, National Geogra-
phic, HGTV, Domo+, Comedy Central, 
Comedy Central Family, FOX.

Komunikacja skierowana jest nie 
tylko do miłośników nowoczesnych 
technologii, ale przede wszystkim do 
konsumentów, którzy chcą zwięk-
szyć komfort oraz bezpieczeństwo 
w swoim domu. Tegoroczna kampa-
nia sponsorska to bowiem zapowiedź 
nowoczesnej technologii smartCON-
NECTED, która jest już dostępna 
w ofercie producenta.

Ośmniosekundowa animacja ma na 
celu skupić uwagę na najważniejszych 

aspektach, które niesie ze sobą wy-
posażenie w rozwiązania inteligent-
ne bram garażowych, bram wjazdo-
wych oraz drzwi.

Kompleksowa idea kryjąca się za 
nazwą smartCONNECTED to inwe-
stycja, na której korzysta cała rodzina, 
ponieważ dzięki niej dostęp do domu 
nie jest już warunkowany pękiem 
ciężkich kluczy. Rodzice mogą wpu-
ścić dziecko do domu, nie ruszając 
się z biura lub w kilka sekund spraw-
dzić na swoim smartfonie czy brama 
wjazdowa jest zamknięta. Co więcej, 
za pomocą algorytmów, inteligentny 
dom sam potrafi zapamiętać tryb ży-
cia jego mieszkańców i myśleć za nich 
o wykonaniu podstawowych czyn-
ności, jak uruchomienie alarmu czy - 
dzięki funkcji geolokalizacji - otwar-
cie bramy na chwilę przed dojazdem 
do posesji. Rozwiązanie dostarczy też 
szereg wartości dodanych, takich jak 
oszczędność zużycia energii, większe 
poczucie kontroli nad urządzeniami 
i ogólne poczucie bezpieczeństwa.
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Targi „Mój dom, ogród i otoczenie”
Zapraszamy mieszkańców Nowego Są-
cza i  regionu do odwiedzenia naszej te-
gorocznej 21. edycji Sądeckich Targów 
Budowlanych, która przebiegać będzie 
pod hasłem: „Czyste powietrze dla No-
wego Sącza”.

Naszym celem jest propagowa-
nie zmierzających do uświadomie-
nia mieszkańcom, jak ważna jest dla 
naszego zdrowia walka o czyste po-
wietrze, zmniejszanie zanieczyszcze-
nia, dbanie o środowisko, ogrzewa-
nie zwrócone na ekologię. Co za tym 
idzie możliwość skorzystania z pro-
gramu miasta, który oferuje dofi-
nansowania w ramach wymiany do-
tychczasowych urządzeń CO na nowe. 

W tym celu podczas tegorocznej edy-
cji targów, firmy będą prezentowały 
szereg rozwiązań, które spełniają wa-
runki dofinansowania. Sądeckie Targi 
Budowlane to również liczne stoiska 
z elementami wyposażenia wnętrz, 
materiałami budowlanymi, a także 
stoiska prezentacyjne i sprzedażowe. 
Targi to miejsce prezentacji nowocze-
snych technologii i możliwość bezpo-
średniego kontaktu.

Rodzice, którzy odwiedzą nasze 
targi ze swoimi dziećmi, będą mogli 
zostawić je pod opieką animatorów 
z Klubu Kreatywnego Inżyniera FLO-
JAMO. Dzieci będą wznosić budynki 
z autentycznych, miniaturowych ma-
teriałów budowlanych. Kreatywne 

i twórcze  zabawy sprawią dzieciom 
wiele radości.

Wszyscy, którzy odwiedzą na-
sze targi w dniach 22-23. kwietnia 
i prawidłowo wypełnią otrzymany 
kupon konkursowy, wezmą udział 
w losowaniu nagród, które ufundo-
wali nasi wystawcy: CM&W Maciej 
Cembruch Nowy Sącz, TIM KOMIN-
KI – oddział Nowy Sącz, PRO-WEL-
LNESS – Katowice.

PROMOCJA TARGI WADOWICE

Zapraszamy, 
22-23 kwietnia 

Hala Sportowa MOSiR Nowy Sącz, 
ul. Nadbrzeżna 34, w godzinach 

od 10:00 do 17:00.

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci Redaktora, naszego Kolegi

ŚP. Henryka Szewczyka
Rodzinie i bliskim 

składamy wyrazy serdecznego współczucia
Zespół  "Dobrego Tygodnika Sądeckiego" i Wydawnictwa Dobre

"Życie to czas, w którym szukamy Boga.
Śmierć to czas, w którym Go znajdujemy.

Wieczność to czas, w którym Go posiadamy"
św. Franciszek Salezy



www.dts24.pl – Twój tygodnik codziennie | DOBRY TYGODNIK SĄDECKI   21 kwietnia 20174

REKLAMA

Rozmowa

Podatki płacimy w milionach złotych
Rozmowa z KRYSTYNĄ BARAN, 
prezesem Zarządu firmy 
Wiśniowski

- Analitycy firmy doradczej Euler Hermes alarmują 
w swoim raporcie z początku tego roku, że branża 
budowlana przeżywa rekordowe problemy z płynno-
ścią finansową i niewypłacalnością przedsiębiorstw. 
Co gorsze, kłopoty koncentrują się głównie wśród 
firm z Małopolski. Obserwuje Pani takie niepokoją-
ce zjawisko w branży budowlanej?

- Trudno mi się odnosić do suchej staty-
styki, ale mogę się odnieść do spraw, których 
osobiście na co dzień dotykam. Zacznę od tego, 
że ponad 25 lat temu główną naszą bolączką w 
działalności, były opóźnienia w płatnościach, 
problemy finansowe firm budowlanych i ich 
upadłości. I do dzisiaj nic się pod tym wzglę-
dem nie zmieniło. Oczywiście po roku 1989 
obudziliśmy się w innej rzeczywistości gospo-
darczej, powstawało mnóstwo firm, z których 
wiele jest dzisiaj potentatami, ale mnóstwo 
z nich upadło. Dlaczego? Pewnie głównie dla-
tego, że ludzie nie mieli wiedzy potrzebnej 
w zarządzaniu, brakowało doświadczenia, 
albo zwyczajnie za mocno szarżowali w ro-
dzącym się biznesie. I dzisiaj jest identycznie. 
Owszem, młodzi ludzie często powtarzają, że 
teraz dużo trudniej jest założyć biznes, bo pa-
leta pomysłów mocno się ograniczyła i niemal 
wszystkie już ktoś realizuje. Ale to nieprawda, 
bo przecież młodzi ciągle zakładają firmy i one 
jakoś sobie radzą, oczywiście – jak to w grze 
rynkowej – z różnym skutkiem. Mam wraże-
nie, że popełniamy jakiś zasadniczy błąd na 
etapie uczenia biznesu. Powiem może rzecz 
banalną, ale wydaje mi się, że ważną. Ludzie, 
o których dzisiaj mówimy, że osiągnęli sukces 
w biznesie, już w czasach głębokiej komuny 
zdobywali doświadczenie jako drobni przed-
siębiorcy. To była najlepsza szkoła ekonomii 
i mechanizmów konkurencyjnego rynku, bez 
chodzenia na skróty.

- Dzisiejsze problemy branży budowlanej biorą się 
z chodzenia na skróty?

- Tak drastycznie nie stawiałabym sprawy. 
Trzeba znać specyfikę branży. W budownic-
twie spirala płatności i wzajemnych zależno-
ści jest szczególnie odczuwalna. I kiedy jeden 
zaczyna mieć kłopoty – np. dlatego, że dzia-
ła nieuczciwie – to pociąga za sobą kolejnych, 
u których pojawiają się problemy, bo ktoś wo-
bec nich również nie uregulował należności. 

Przykłady mamy dosłownie na wyciągnięcie 
ręki, choć nazwami nie będę operowała. Osob-
ny rozdział stanowią banki. Owszem, wiele 
z nich ustawia się w kolejce do dużych klien-
tów, wręcz walczą o tych, których chcieliby 
mieć w swoim portfelu i szczycić się nimi. Ale 
już tam, gdzie w grę wchodzi choćby niewiel-
kie tylko ryzyko, to w najlepszym przypadku 
dają zaporowe oprocentowanie, a najczęściej 
wcale nie chcą kredytować takiej działalno-
ści. I ja to rozumiem, bo to jest biznes. Skoro 
jednak rozmawiamy o problemach z płynno-
ścią finansową w branży, to służę przykłada-
mi naszych kontrahentów, którym z miesią-
ca na miesiąc obniżono rating, ograniczając 
jednocześnie skalę kredytowania. I tu zaczy-
nają się kłopoty, chociaż chyba już w gimna-
zjum uczą, że firmy najczęściej upadają nie 
z powodu strat, ale z powodu kłopotów z płyn-
nością finansową.

- Niezapłacone faktury?
- Albo choćby tylko mocno przetermino-

wane. Zupełnie nie wiem dlaczego, rządzący 
nie pochylą się nad tym powszechnym proble-
mem. Jeśli ja sprzedaję towar na długi termin 
płatności – 60, 90, a nierzadko 180 dni – to moi 
odbiorcy, owszem, zapłacą mi, ale ja VAT mu-
szę odprowadzić od razu, w kolejnym miesią-
cu. Mało tego – jeśli, któryś z odbiorców ogło-
si upadłość, to odprowadzony już VAT nie jest 
dla nas nawet kosztem. I to jest – mówiąc de-
likatnie – świństwo. Bo skoro ktoś sobie od-
liczył podatek, a może nawet urząd skarbowy 
mu go zwrócił, a my solidnie odprowadziliśmy 
należny VAT i nie możemy zaliczyć go do kosz-
tów, to trudno nazwać to tylko nieuczciwością.

- To główne przyczyny kłopotów branży budowlanej?
- Według mnie, jest jeszcze jeden powód 

i powiem o nim, nawet jeśli ktoś miałby się ob-
razić. Niemała część osób prowadzących dzia-
łalność gospodarczą, które nagle poczują jakiś 
pieniądz na koncie, mylą ze szczęścia przychód 
z dochodem. A to dwie różne sprawy i chyba 
nawet uczą o tym w szkole na pierwszej lekcji 
przedsiębiorczości.

- Mówi Pani o czasach współczesnych czy o racz-
kującym wolnym rynku sprzed lat 25, kiedy szyb-
kie sukcesy finansowe odbierały ludziom rozsądek?

- Zdecydowanie o tym, co dzieje się obec-
nie. 25 lat temu nie było tylu przypadków, 
kiedy ktoś błyskawicznie buduje dom, kupu-
je bardzo drogi samochód, bo na koncie poja-
wiły się pieniądze. Ale to przecież nie są jego 

pieniądze. Dla mnie niepojętym jest, że wła-
ściciel firmy, która ma u nas zaległości płat-
nicze, nie ma żadnych hamulców w prywat-
nych wydatkach.

- Mniejsi przedsiębiorcy żyją na kredyt dużych?
- Ale przecież to nawet nie jest życie na kre-

dyt, tylko za cudze pieniądze. Widzę w tym za-
sadniczą różnicę – obracać pieniędzmi poży-
czonymi z banku, albo pieniędzmi, których się 
nie zapłaciło kontrahentowi.

- Kłopoty pojawiają się na masową skalę, jak w przy-
wołanym raporcie, bo szarżujemy za pieniądze kon-
trahenta, nie dbając o bliższe i dalsze konsekwen-
cje takiego działania?

- Śmiem twierdzić, że to jedna z ważniej-
szych przyczyn. Wiele nowo powstałych pod-
miotów gospodarczych kupuje grunt albo nie-
ruchomość - bo trafiła się okazja – za nieswoje 
pieniądze, zakładając, że jutro w ich biznesie 
będzie tak samo dobrze, albo jeszcze lepiej niż 
dzisiaj. Tymczasem stare żydowskie powie-
dzenie uczy, że zawsze tak nie będzie.

- W tak dużej firmie, jaką Pani zarządza, często trze-
ba myśleć o takich problemach?

- Codziennie. Przynajmniej ja myślę o tym 
każdego dnia. Chłodne planowanie jest pod-
stawą, trzymanie się założonego budżetu to 
abecadło, o którym nie warto nawet wspomi-
nać. Kilkanaście lat temu bałam się, że prze-
inwestujemy jako firma, ale bałam się nie-
potrzebnie, bo inwestycje były kluczem do 
sukcesu Andrzeja Wiśniowskiego. Moją rolą 
jest chłodna kontrola dyscypliny finansowej, 
bo – wyobraźmy sobie – że grupa kilku na-
szych najważniejszych dystrybutorów nagle 
popada w drastyczne kłopoty, np. z powodu 
zmiany przepisów… Może nas to nie zabije, 
ale poważnie nas osłabi, a my musimy działać 
tak, żeby przeżyć, żeby się rozwijać, ale przede 
wszystkim, żeby skutecznie konkurować na 
rynkach światowych. A trzeba pamiętać, że 
nasza konkurencja – w przeciwieństwie do nas 
- może liczyć na wsparcie swoich rządów. Do-
datkowo utrudnieniem prowadzenia działal-
ności gospodarczej są przepisy wprowadzane 
w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. 
Podam tylko jeden najprostszy przykład. Nasi 
kierowcy muszą jeździć po Europie z odcin-
kami listy płac w języku francuskim, włoskim 
i niemieckim – świat oszalał!

- Polskie przepisy nie sprzyjają prowadzeniu 
przedsiębiorstwa?

- Dzisiaj czytałam w „Rzeczpospolitej”,  że 
urząd skarbowy będzie wydawał jakieś de-
cyzje, a izba skarbowa będzie je mogła uchy-
lić albo podtrzymać, ale wysokość premii 
urzędników będzie zależała od podtrzymania 
wcześniejszej decyzji. Przepraszam, ale mu-
szę zapytać – nie uderzą te przepisy w przed-
siębiorców? Albo kwestia odwróconego VAT-
-u. Telefony grzały się u nas do czerwoności, 
bo dzwoniły dziesiątki naszych kontrahentów, 
którzy od wielu lat prowadzą działalność go-
spodarczą i pytali, jak my interpretujemy ten 
przepis. Boże zachowaj nas od takich ustaw, 
które każdy może interpretować po swoje-
mu. Przedsiębiorcy muszą sobie jakoś radzić, 
ale czy słyszał ktoś, by urzędnik kiedykolwiek 
poniósł konsekwencje złej decyzji?

- Zły urzędnik, dobry przedsiębiorca?
- Nic podobnego! Mogę to powiedzieć z peł-

ną odpowiedzialnością i z perspektywy lat - 
nasze urzędy przeszły rewolucję w stosunku 
do tego, co było jakiś czas temu. Szczególnie 
ZUS, który bardzo życzliwie podchodzi do na-
szych potrzeb. Urzędnicy jakiś czas temu zro-
zumieli najprostszą rzecz: to nie los przedsię-
biorców zależy od nich, tylko urzędnicy mogą 
funkcjonować dlatego, że przedsiębiorcy pro-
wadzą swoją działalność. Urzędnik coraz bar-
dziej staje się partnerem dla przedsiębiorcy. 
Nie przychodzi na kontrolę tylko po to, żeby 
znaleźć uchybienie, ale po to, by wskazać, co 
należy poprawić. Oczywiście, jeśli błąd będzie 
się powtarzał kilka razy, to musi ukarać. I to 
jest podejście, jakie dotychczas znałam głów-
nie z opowiadań ludzi prowadzących księgo-
wość, np. w Irlandii.

- Wielokrotnie wypowiadała się Pani o problemach 
pracujących kobiet i spraw socjalnych. Jest Pani en-
tuzjastką programu 500+?

- Trochę żartem, ale mówiliśmy tu kie-
dyś, że skoro dzięki temu programowi rośnie 
dobrobyt polskich rodzin, to przyjdzie taki 
moment, kiedy  z tych pieniędzy ludzie za-
czną kupować również bramy automatyczne. 
A poważniej - obserwuję rodziny, którym 
500+ znacząco reperuje domowe budżety. 
Otwarte pozostaje pytanie, na ile to obciąże-
nie budżetu państwa zabije płynność finan-
sów kraju. Nie można przecież wydawać wię-
cej niż się ma. Nie rozumiem jednak, po co 
była aż taka ustawa, kiedy wystarczyło prze-
modelować ustawę o zasiłkach rodzinnych, 
a pieniądze i tak trafiałyby do tych, którzy ich 
najbardziej potrzebują. Oczywiście nie byłoby 
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FIRMA REKOMENDOWANA PRZEZ
U R Z Ą D  M I A S T A  K R A K O W A

POSZUKUJE  LOK ALNYCH  FIRM 
INSTALACYJNYCH / HYDRAULIKÓW

W O D - K A N - G A Z - C O

tel.  570  579  242    www.levada.pl

Nie czekaj do czwartku 
na wydanie papierowe swojego 

ulubionego tygodnika. 
Pobierz „Dobry Tygodnik Sądecki" 
w wersji elektronicznej z dts24.pl. 

Czytaj Twój tygodnik tak jak lubisz, 
tam gdzie chcesz.

wówczas tego efektu marketingowego, na któ-
ry liczył ustawodawca.

- A kiedy usłyszała Pani pierwszy raz o programie 
500+, to pomyślała Pani: „Będzie duży kłopot”?

- Nie pomyślałam tak. Być może jestem 
naiwna, a może to tylko mój wrodzony opty-
mizm, ale jestem głęboko przekonana, że na 
wiele rzeczy wystarczyłoby pieniędzy w bu-
dżecie, gdyby uszczelniono system podatko-
wy. Właśnie ogłoszono, że do publicznej wia-
domości zostanie podana wysokość podatków, 
jakie płacą największe polskie spółki. A ja py-
tam co to za tajemnica? Już jakiś czas temu na 
zebraniu kadry zarządzającej firmą powiedzia-
łam oficjalnie, ile - jako Grupa Wiśniowski - 
zapłaciliśmy podatku w 2016 r. Czyli zrobili-
śmy już to, co rząd dopiero zapowiada. No to 
teraz ja mam do pana pytanie: ile w 2016 na-
sza firma zapłaciła podatku?

- Podatek może przybierać formę różnych 
należności…

- Mam na myśli wszelkie formy: VAT, ZUS, 
cło, PFRON, podatki od nieruchomości do jed-
nostek administracji itd. Dodam, że pytam 
wyłącznie o podatek, który fizycznie w formie 
przelewu wypłynął z naszego konta.

- Skoro mam na odpowiedź pół minuty, to licząc 
w sposób najprostszy i zakładając, że firma notuje 
rocznie ok. 600 mln zł przychodu - powiedziałbym, 
że podatków zapłaciliście ok. 100 mln zł.

- Blisko. Otóż w 2016 zapłaciliśmy do bu-
dżetu państwa ponad 82 mln zł różnego ro-
dzaju podatków, ale w tym roku będzie to 
właśnie ok. 100 mln. Powtarzam – mówimy 
o czystej gotówce, którą odprowadziliśmy do 
różnych urzędów.

- Czyli blisko 7 mln zł podatków miesięcznie. Zadaj-
my teraz szybkie pytanie wyszukiwarce interneto-
wej, co za to można utrzymać…?

- I co Panu wychodzi?

- Pewnie trzeba byłoby bardziej szczegółowo po-
liczyć, ale np. roczny budżet Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej to 13 mln zł…

- No dobrze, nie przeliczajmy, co można za 
takie pieniądze utrzymać, bo nam się w głowie 

zakręci. Samego PFRON-u płacimy miesięcznie 
ponad 90 tys. zł… pomimo, że zatrudniamy oso-
by niepełnosprawne.

- To jeszcze proszę powiedzieć, jak duża będzie fir-
ma Wiśniowski za dwa lata, bo nawet tylko obserwu-
jąc z głównej drogi skalę rozbudowy, można odnieść 
wrażenie, że przedsiębiorstwo niebawem powiększy 
się dwukrotnie.

- Bo tak będzie. W tej chwili dysponujemy 
dwoma dużymi halami, a wznoszone są kolej-
ne dwie, więc w największym uproszczeniu fir-
ma powiększy się dwukrotnie. Do tego dojdzie 
nowy, funkcjonalny biurowiec.

- A co się stanie z biurowcem, w którym właśnie 
rozmawiamy?

- Pomysłów na jego wykorzystanie mamy 
więcej niż możliwości, ale dopóki się to nie sta-
nie – proszę wybaczyć - zachowamy te pomy-
sły dla siebie.

- Co się będzie działo w nowych halach?
- Chcemy poszerzyć skalę dotychczasowej 

działalności: bramy garażowe, systemy ogro-
dzeniowe. Dzisiaj cała nasza produkcja stolarki 
stalowo-aluminiowej musi się zmieścić na bar-
dzo ograniczonej powierzchni i musimy to zmie-
nić. Podobnie jest z magazynami, które nas dzi-
siaj trochę ograniczają.

- Skala produkcji firmy ulegnie radykalnemu wzrostowi?
- Tak. Może dla osób z zewnątrz, firma jest 

już ogromna, ale np. bez uruchomienia nowej 
linii do malowania proszkowego o dużo więk-
szej przepustowości, nie mogliśmy się rozwi-
jać, bo ograniczenia produkcyjne powodowały, 
że z niektórych kontraktów musieliśmy świa-
domie rezygnować.

- Czyli za dwa lata produkcja firmy Wiśniowski będzie 
dwa razy większa? Rewolucja?

- Dlaczego rewolucja? Stopniowy, konse-
kwentny rozwój, efekt długofalowego plano-
wania. Osiągnięcie miliarda złotych obrotu pla-
nowaliśmy w 2016-2017 r., ale nie udało się tego 
zrealizować, m.in. przez ograniczenia produk-
cyjne. Mówiąc najprościej: mamy co robić, żeby 
móc robić jeszcze więcej.

ROZMAWIAŁ WOJCIECH MOLENDOWICZFO
T.
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Pozwól sobie na komfort  
i bezpieczeństwo
Steruj zdalnie bramami i drzwiami  |  Korzystaj z możliwości geolokalizacji  |  Zostań w kontakcie ze swoim domem

Dopłacając 299 zł do produktów z oferty specjalnej zyskujesz bramy i drzwi w wersji 
smartCONNECTED, dzięki którym możesz korzystać z możliwości Technologii Inteligentnych. 

WIŚNIOWSKI smartCONNECTED 
w ofercie specjalnej od 11.04.2017 r. do 30.06.2017 r.

REKLAMA



721 kwietnia 2017   DOBRY TYGODNIK SĄDECKI | Twój tygodnik codziennie – www.dts24.pl

Technologie inteligentne obecne są 

w każdej dziedzinie życia. Dzięki nim kla-

syczne produkty zyskują nową definicję 

proponując użytkownikom inne funkcjo-

nalności i zapewniają nową przydatność 

w określonych sytuacjach. Szczególnym 

miejscem na zastosowanie technologii in-

teligentnych jest dom i jego otoczenie i  to 

w tej przestrzeni znalazło się również miej-

sce żeby takie urządzenia jak brama gara-

żowa, brama wjazdowa czy drzwi wejścio-

we stały się podłączone do inteligentnego 

świata Internetu Rzeczy.

Inteligentne życie

Analizując różne dziedziny życia i wykorzysta-

nie w nich funkcjonalności połączenia z Internetem 

staje się kolejnym etapem ich rozwoju produktów 

i usług. Internet Rzeczy zaczyna wyznaczać 

sposób organizacji naszego życia. Stajemy się 

smart, a cała gama rozwiązań konsumenckich 

pozwala nam na zwiększenie wygody i bezpie-

czeństwa. Począwszy od zakupów, przez zdal-

ne starowanie sprzętem  w celu uniknięcia wy-

padków, monitoring warunków pogodowych czy 

ochronę dóbr osobistych. Portfolio produktów 

i usług, które mogą być powiązane z Internetem 

Rzeczy jest ogromne. Przykładem może być wy-

korzystanie podłączenia urządzeń z Internetem 

w motoryzacji, sporcie i turystyce, a także kultu-

rze i sztuce (muzea, kina) oraz wielu miejscach 

użyteczności publicznej (lotniska, hotele, sklepy)

Upowszechnienie Internetu spowodowało, że 

technologia stałą się integralną częścią samych 

produktów, a zmieniając je w komputery posze-

rzyła obszar korzyści z ich posiadania. Urządze-

nia mogą informować o swoim stanie lub o wa-

runkach zewnętrznych, możemy monitorować 

dany produkt za pomocą wysyłanych do nie-

go poleceń, a co więcej dzięki wbudowanym 

w niego algorytmom może sam uczyć się użyt-

kownika. Inteligentny produkt może na pod-

stawie algorytmów zbierających dane w czasie 

i zwiększając je z danymi historycznymi zwięk-

szać swoją wydajność oraz prowadzić diagno-

stykę. Ostatecznie dla samych użytkowników 

inteligentne przedmioty mogą wpłynąć na pod-

niesienie standardu życia i zwiększenie bezpie-

czeństwa w każdej strefie, w której zdecyduje się 

na zaimplementowanie inteligentnych rozwiązań. 

Inteligentny dom

Szczególnym miejscem wykorzystania inteli-

gentnych rozwiązań jest dom. Automatyka bu-

dynkowa to cały szereg udogodnień: monitoring 

posesji, czujniki ruchu, inteligentne nawadnianie, 

termostaty uczące się użytkowników. Do innych 

możliwości należy dozór warunków zewnętrz-

nych jak i wewnętrznych jak chociażby obec-

ność płynów w budynkach i zagrożeń instala-

cji. Inteligencja wkroczyła do domów w postaci 

lodówek, zdalnych pralek, które potrafią wyko-

rzystywać energię w niższych taryfach. Sterując 

żarówkami, termostatami czy klimatyzacją może-

my kontrolować  zużycia mediów. Co najważniej-

sze możemy też zwiększyć bezpieczeństwo naj-

bliższych dzięki systemom kamer czy alarmów. 

SmartCCONNECTED – inteligentne bramy 

i drzwi WIŚNIOWSKI

Rozwój technologii mobilnych i coraz bardziej 

wszechstronny dostęp do sieci otworzył kolejny 

etap w procesie ewolucji Internetu Rzeczy.  Zmia-

ny widoczne są również w zakresie bram garażo-

wych, bram wjazdowych oraz drzwi, w których 

Marka WIŚNIOWSKI proponuje przejście z epoki 

automatyzacji do futurystycznego świata smart-

CONNECTED gdzie bramy oraz drzwi porozu-

miewają się ze sobą oraz użytkownikami. Dzię-

ki komputerowo wspieranej automatyzacji idea 

smartCONNECTED zapewnia użytkownikom 

bram oraz drzwi marki WIŚNIOWSKI niebanal-

ne korzyści. Jest to przede wszystkim poczucie 

posiadania kontroli nad posiadanym urządze-

niem, poczucie bezpieczeństwa zarówno swo-

jego jak i bliskich. Bramy i drzwi smartCONNEC-

TED są również ściśle związane ze spełnieniem 

oczekiwań co do oszczędności zużycia energii 

i w końcu związane są z wygodą. 

Idea smartCONNECTED wprowadza bra-

my i drzwi WIŚNIOWSK w kolejny etap roz-

woju produktów i dostosowanie ich do wyma-

gań coraz bardziej wymagających klientów. 

Z jednej strony jest to możliwość sterowania 

tymi urządzeniami za pomocą smartfonu, 

z drugiej pełna kontrola i kontakt z domem 

z każdego miejsca na świecie.

WIŚNIOWSKI wykorzystuje do swoich pro-

duktów innowacyjne rozwiązania. Producent 

nawiązał w tym zakresie współprace z marka 

Somfy, światowym liderem w zakresie automa-

tyki i systemów sterowania. SmartCONNEC-

TED to kolejny etap współpracy oraz rozwoju 

produktów, które zyskują właściwości zinte-

growania z inteligentnym domem w pełnym 

wymiarze. 

Sterowanie bramami i drzwiami smartCON-

NECTED marki WIŚNIOWSKI może odbywać się 

za pomocą urzadzenia Connexoon firmy Somfy. 

Connexoon to zaawansowana technologia „io”, 

która pozwala na kompleksową integracje au-

tomatyki domowej, począwszy od bramy wjaz-

dowej, bramy garażowej, drzwi, oświetlenia, aż 

po system rolet czy oświetlenia wewnętrznego. 

Connexoon otworzy bramę ogrodzeniową, bra-

mę garażową, drzwi i włączy światło w domu na 

chwilę przed powrotem. Zamknie wszystkie bra-

my i drzwi automatycznie po zaparkowaniu sa-

mochodu, prawdzi bramy wjazdowe i garażowe 

jednym kliknięciem. Dzięki funkcji geolokaliza-

cji aplikacja uruchomi bramę wjazdową samo-

czynnie, bez konieczności uruchamiania aplika-

cji na smartfonie.

WIŚNIOWSKI oferuje również rozwiązanie 

dla bram funkcjonujących na drodze radiowej 

WIŚNIOWSKI. Dla klientów, którzy już posiada-

ją bramy WIŚNIWOSKI idealnym rozwiązaniem 

jest sterownik Ri-Co. Kilka wersji Ri-Co pozwo-

li dostosować poziom kontroli do potrzeb użyt-

kownika. W podstawowej pozwoli otworzyć 

lub zamknąć bramę czy drzwi. Jego rozszerzo-

ne wersje dadzą dodatkowo możliwość spraw-

dzenia ich statusu. Dzięki RI-Co Pro będzie-

my mogli w dowolnym momencie ustalić, czy 

nasz dom jest odpowiednio zabezpieczony i czy 

w trakcie naszej nieobecności nikt nie próbował 

się do niego dostać.

Idea smartCONNECTED od marki WIŚNIOW-

SKI to kolejny etap rewolucji technologicznej 

w kategorii access. Podobnie jak kilka lat temu 

bramy automatyczne zrewolucjonizowały rynek 

bram garażowych i ogrodzeniowych tak teraz 

wprowadzenie ich na tory Internetu Rzeczy wpły-

wać będzie na podniesienie standardu życia. Do-

starczy tez szereg wartości dodanych takich jak 

oszczędność zużycia energii, większe poczu-

cie kontroli nad urządzeniami i ogólne poczucie 

bezpieczeństwa.

SmartCONNECTED – inteligentne bramy i drzwi WIŚNIOWSKI

MARCIN STRZELEC, Menedżer zarzą-

dzający grupami produktów

Kompleksowa idea kryjąca się za 

nazwą smartCONNECTED to in-

westycja, na której korzysta cała 

rodzina, ponieważ dzięki niej do-

stęp do domu nie jest już warun-

kowany pękiem ciężkich kluczy. 

Rodzice mogą wpuścić dziec-

ko do domu, nie ruszając się 

z biura lub w kilka sekund spraw-

dzić na swoim smartfonie, kto 

i kiedy pojawiał się przed ich 

drzwiami.

Co więcej, za pomocą algoryt-

mów, inteligentny dom sam potrafi 

zapamiętać tryb życia jego miesz-

kańców i myśleć za nich o wykona-

niu podstawowych czynności, jak 

uruchomienie alarmu lub czujnika 

ruchu czy też dzięki funkcji geolo-

kalizacji – otwarcie bramy z chwi-

lą naszego wjazdu na posesję. Ta-

kie futurystyczne rozwiązania stają 

się w pełni realne, a także dostęp-

ne dla najbardziej wymagających 

klientów oraz pasjonatów nowinek 

technologicznych, chcących oso-

biście przekonać się o zaletach ży-

cia w inteligentnym domu.
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Rozmowa 
z WOJCIECHEM PIECHEM, 
zastępcą prezydenta 
Nowego Sącza

- Rada Miasta podjęła uchwałę, że podat-
nik, który zastosuje niskoemisyjne źródło 
ogrzewania, przez 5 lat nie zapłaci podat-
ku od nieruchomości. Dlaczego?

 - W ten sposób wzboga-
camy ofertę działań zoriento-
wanych na ochronę powietrza 
w Nowym Sączu. To unikalne dzia-
łanie w skali kraju. Uchwała przewi-
duje zwolnienie z podatku od nieru-
chomości budynków mieszkalnych, 
w których zastosowano niskoemisyj-
ne źródła ogrzewania.

- Co to właściwie znaczy: niskoemisyjne?
- Mówimy tutaj o kotłach na pa-

liwo gazowe, kotłach na paliwo ole-
jowe, zastosowanie energii elek-
trycznej na potrzeby ogrzewania 
budynku mieszkalnego, pompy cie-
pła, wreszcie kotły na paliwo stałe, 
spełniających odpowiednie normy 
emisji zanieczyszczeń. Przez nisko-
emisyjne źródła ogrzewania na po-
trzeby niniejszej uchwały należy 
również rozumieć podłączenie bu-
dynku mieszkalnego do miejskiej 
sieci ciepłowniczej. 

- Jakich budynków dotyczy zwolnie-
nie od podatku? 

- Zwolnienie dotyczy budynków 
mieszkalnych położonych na tere-
nie miasta Nowego Sącza, które ob-
jęte zostały podatkiem od nierucho-
mości przed 30 czerwca bieżącego 
roku. Jednocześnie na zwolnienie 
mogą liczyć budynki, w których 
zastosowano niskoemisyjne źródła 
ogrzewania po 1 stycznia bieżącego, 
roku ale nie później niż 31 grudnia 
2020 roku.

- Czy na zwolnienie mogą także li-
czyć osoby prowadzące działalność 
gospodarczą?

- Tak, zwolnienie dotyczy tak-
że podatników prowadzących 
w budynku działalność gospo-
darczą i stanowi w takim wypad-
ku pomoc de minimis.  Podatnik 
korzystający z ulgi zobowiązany 
jest do użytkowania niskoemi-
syjnego źródła ogrzewania jako 

podstawowego źródła ogrzewa-
nia w swoim budynku co najmniej 
przez okres zwolnienia z podatku.

- Jak długo będzie można korzystać 
z dobrodziejstwa uchwały? 

- Uchwała będzie obowiązywała 
do 31 grudnia 2020 roku. Jest to data, 
do której podatnik może złożyć in-
formację o zastosowaniu w budyn-
ku mieszkalnym niskoemisyjnego 

źródła ogrzewania. Tym samym 
podatnicy, którzy chcą skorzystać 
z ulgi podatkowej, mają czas na wy-
mianę źródła  ogrzewania do koń-
ca 2020 roku. Szczegóły dotyczą-
ce wprowadzenia w życie uchwały 
ukazywać się będą na stronie inter-
netowej miasta www.nowysacz.pl. 

- Czy uchwała jest fragmentem szer-
szej wizji?

- Oczywiście. Uchwała jest 
kolejnym krokiem w realizacji 
wizji Nowego Sącza określonej 
w Strategii Rozwoju Nowego Są-
cza 2010+ jako miasta dbającego 
o dobry stan środowiska natural-
nego. Oznacza to między innymi 
działania w kierunku ogranicze-
nia tzw. niskiej emisji oraz wzrost 
świadomości ekologicznej miesz-
kańców. Trzeba także pamiętać, 
że już od 1 lipca zacznie na tere-
nie województwa małopolskiego 
obowiązywać tzw. ustawa anty-
smogowa, podjęta przez Sejmik 
Województwa. Będzie można in-
stalować wyłącznie kotły spełnia-
jące unijne normy. 

- Uchwała będzie skutkować mniej-
szymi wpływami do budżetu… 

- Tak, ale  per saldo Nowy 
Sącz zyska, zarówno poprawia-
jąc jakość życia mieszkańców, jak 
i lepszy wizerunek u potencjal-
nych inwestorów.

(UM)

Dbasz o czyste powietrze? Nie zapłacisz podatku!

REKLAMA
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Inicjatywa

Przywrócić ulgę budowlaną
Branża budowlana jednoczy się na rzecz 
wprowadzenia ulg remontowo-budow-
lanych. Firma FAKRO aktywnie inicjuje oraz 
wspiera działania, które mają doprowadzić 
do rozwoju budownictwa. Jednym z ważniej-
szych obecnie jest wprowadzenia w Polsce ulg 
remontowo-budowlanych.

Podczas I Forum Gospodarczego Bu-
downictwa i Architektury na tegorocz-
nej BUDMIE przedstawiciele środowiska 
branżowego reprezentowani przez Janu-
sza Komurkiewicza – prezesa Związku Pol-
skie Okna i Drzwi oraz Pawła Babija – pre-
zesa Polskiej Izby Przemysłowo Handlowej 
Budownictwa, przekazali ministrowi in-
frastruktury i budownictwa Andrzejowi 
Adamczykowi analizę i rekomendacje w za-
kresie wpływu ulgi remontowo-budowlanej 
na koniunkturę w budownictwie. Analizę 
przygotowała firma ASM – Centrum Badań 
i Analiz Rynku na zlecenie sześciu organi-
zacji branżowych związanych z energo-
oszczędnym budownictwem – izb gospo-
darczych i stowarzyszeń budowlanych, 
których zdaniem wprowadzenie regulacji 
spowoduje dynamiczny rozwój polskiego 
budownictwa. 

Pomysł przywrócenia ulg remontowo-
-budowlanych, to inicjatywa konsolidująca 
branżę budowlaną wokół ważnej idei. Ma on 
być mocnym stymulatorem koniunktury na 
rynku budowlanym oraz działań pozwalają-
cych na uszczelnienie systemu podatkowe-
go, a także narzędziem walki z nieuczciwą 

konkurencją w dziedzinie produkcji mate-
riałów budowlanych oraz usług budowla-
nych. Jest to również element walki o czy-
ste powietrze, wzrost polskiej gospodarki 
i większe wpływy do budżetu państwa.

W Polsce obecnie 2 mln mieszkań wy-
maga kompleksowej termomodernizacji, 
a aż 30 proc. polskiego społeczeństwa 
mieszka w budynkach wybudowanych 
w latach 1945 – 1970.

Ulga w postaci odpisów podatkowych 
wydatków na budowę oraz remont, np. na 
wymianę okien, docieplenie budynków czy 
wymianę starych pieców węglowych uak-
tywni proces inwestycji w termomoderni-
zację budynków i mieszkań.

Zdaniem organizacji branżowych nie-
zbędne jest wprowadzenie zachęty do wy-
stawiania faktur VAT zarówno za sprzedaż 
produktów budowlanych, jak również ich 

montaż. Na tej podstawie inwestorzy będą 
mogli ubiegać się o zwrot podatku za za-
kup materiałów budowlanych. Finalnie, 
budżet państwa na tym zyska. Wprowa-
dzenie ulg spowoduje bowiem ogranicze-
nie szarej strefy oraz wzrost koniunktury 
na rynku budowlanym.

Jak wynika z zapisów ujętych w stra-
tegii Europa 2020, konieczne jest podnie-
sienie efektywności energetycznej budyn-
ków o 20 proc.

- Musimy zużywać mniej energii do 
ogrzewania naszych domów, co spowo-
duje obniżenie naszych rachunków za 
ogrzewanie. Bez dwóch zdań zmniej-
szy to też emisję CO2 do atmosfery oraz 
przyczyni się do polepszenia jakości po-
wietrza i zminimalizuje uciążliwy dla 
nas wszystkich smog – uzupełnia Janusz 
Komurkiewicz. 

Wprowadzenie ulgi remontowo-budow-
lanej rekomendują: Polska Izba Przemysło-
wo-Handlowa Budownictwa, Związek Pol-
skie Okna i Drzwi, MIWO - Stowarzyszenie 
Producentów Wełny Mineralnej Szklanej 
i Skalnej, Stowarzyszenie na Rzecz Sys-
temów Ociepleń, Stowarzyszenie Produ-
centów Betonów, SIPUR Polski Związek 
Producentów Przetwórców Izolacji Poli-
uretanowych PUR i PIR. 

Resort rozważa przywrócenie ulgi. Do 
jej wprowadzenia, potrzebne jest jednak 
współdziałanie całej branży oraz szeroka 
medialna akcja wspierająca.

(KOR)

REKLAMA
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Problem nadwagi oraz otyłości jest coraz bardziej powszech-

ny wśród dzieci i młodzieży. Brak profilaktyki oraz odpowied-

niej reakcji ze strony rodziców prowadzą do zaburzeń zdro-

wotnych. W wielu przypadkach pomocna okazuję się dopiero 

konsultacja u dietetyka.

We wrześniu do naszego Centrum Dietetycznego zgłosiła się 

Oliwia Wolak wraz z mamą.

Prosiły o pomoc w zgubieniu przez Oliwkę zbędnych kilogra-

mów. 10 letnia dziewczynka od razu wzbudziła w nas pozytyw-

ne uczucia . Jej po prostu nie mogło się nie udać. Zaskoczyła 

nas dużą ambicją i zdeterminowaniem. 

We wrześniu BMI Oliwki wskazywało na otyłość. Teraz na-

sza bohaterka może pochwalić się całkowicie zdrową wagą.

Co spowodowało, że podjęła Pani decyzję o rozpoczęciu 

przez Oliwkę kuracji w Centrum Dietetycznym Naturhouse 

w Krynicy-Zdrój? 

Od dawna wiedziałam że Oliwka ma duży problem z nadwa-

gą, ale niestety każda próba stosowania kolejnej tzn "cudownej" 

diety, kończyła się klęską. Nie mogłam patrzeć jak moje dziec-

ko z dnia na dzień traci pewność siebie. Chciałam jej pomoc ale 

nie wiedziałam jak. W końcu moja siostra zapisała nas do Natur-

house, i tak to się zaczęło.

Oliwka pamiętasz pierwszą wizytę w Naturhouse? 

Oczywiście że tak. Pamiętam jak mama i ciocia odebrały mnie 

ze szkoły, i zabrały do Naturhouse. Po wizycie u Pani dietetyk 

dowiedziałam się, że mam problem z nadmiernymi kilograma-

mi i jak najszybciej muszę zacząć zdrowy tryb życia.

Wiemy, że jesteś bardzo ambitna i zdeterminowana. Skąd czer-

pałaś energie i zapał do odchudzania? 

Energi i zapału dodawały mi mama i Pani dietetyk. Chociaż 

czasami miewałam porażki, Pani Asia cały czas we mnie wie-

rzyła oraz motywowała do dalszej pracy. Cieszyło mnie też to, 

że w szkole już się ze mnie nie śmiał i nie wytykał palcami. I moja 

mama... gdy przestawałam w siebie wierzyć mama cały czas 

mnie wspierała, i przypominała o zaleceniach które są ważne 

w mojej diecie.

Czy wdrożenie diety było trudne? 

Wdrożenie diety przynajmniej dla mnie jako dla dziecka było 

trudne. Ja i moja mama musiałyśmy zmienić całe swoje życie. By-

wały momenty w których się podawałam- podjadałam czasami 

, nie piłam tyle wody ile trzeba, a nawet wybrzydzałam przy nie-

których dietach uderzeniowych. 

Co było najtrudniejsze podczas stosowania diety? 

Dla mnie najtrudniejsze było nawadnianie organizmu. Każ-

dy z nas powinien pić około 2 litrów dziennie, a mi nie zawsze to 

wychodziło. Musiałam polubić się z niektórymi warzywami, któ-

rych przed dietą nigdy nie chciałam jeść. Czasami też zdarzało 

mi się zjadać jakieś słodkie przekąski w tajemnicy przed mamą 

i Panią dietetyk.

Czy jesteście Panie zadowolone z osiągniętych wyników 

i efektów? 

Jesteśmy bardzo szczęśliwe, że udało się osiągnąć sukces. 

Teraz często słyszymy komplementy na temat sylwetki Oliwii od 

rodziny i znajomych. Najbardziej cieszy mnie, że nawet koleżanki 

z klasy zauważają efekt. Moim zdaniem utrata 10 kilogramów w 

moim wieku to rewelacyjny wynik. Jestem wdzięczna  trzem oso-

bom: Pani dietetyk która liczy się z uczuciami, ma duże doświad-

czenie w swoim zawodzie i jest również świetnym człowiekiem. 

Każdemu życzę, aby trafił na takiego specjalistę.  Zawdzięczam 

to również mamie i cioci Ewie. Moja mama od dawna myślała 

o tym aby mnie zapisać do Naturhouse ale bała się ze nie udźwi-

gnie tego finansowo, ponieważ mam jeszcze młodsze rodzeń-

stwo. Ciocia Ewa zaoferowała swoją pomoc, i to również dzięki 

niej zaczęła się moja przygoda z odchudzaniem. 

Na pewno jesteś z siebie bardzo dumna. Czy chcesz aby zdro-

we nawyki żywieniowe już na stałe zagościły w Twoim życiu 

i domu rodzinnym?

Jak najbardziej. Moja mama od zawsze starała się wprowa-

dzać zdrowe produkty do naszej diety, takie jak warzywa, owoce 

czy ryby, ale jak to dzieci, nie zawsze się do tego stosowaliśmy. 

Przez te kilka miesięcy w Naturhouse zmieniłam swoje nawyki ży-

wieniowe lepsze, bez których teraz nie wyobrażam sobie życia. 

Oliwka schudła 10 kg z Naturhouse w Krynica-Zdrój.
Metamorfoza Naturhouse! Oliwka schudła 10kg i zyskała pewność siebie!

 Zapraszamy na bezpłatną konsultację!

Centrum Dietetyczne Naturhouse
ul. Kraszewskiego 38
33-380 Krynica Zdrój

tel. 791711776
email: krynica.zdroj@naturhouse-polska.com

Dietetyk  
Joanna Maciuszek

Przed kuracją Po kuracji
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Nagroda branży budowlanej

Wprowadzamy na rynek nową markę
Rozmowa z JANUSZEM 
KOMURKIEWICZEM, członkiem 
Zarządu Fakro ds. Marketingu

- Został Pan Osobowością Roku 2016 czasopisma „Bu-
ilder”. Dlaczego aż 25 lat zawodowej pracy musiał Pan 
czekać na takie wyróżnienie?

- Taka jest rzeczywistość, że wszystkie media 
czy organizacje branżowe nagradzają firmy bądź 
ich właścicieli. Do tej pory nie było takiej prakty-
ki, by nagradzano managerów, którzy są po pro-
stu pracownikami tych firm. Ale, jak widać, taki 
przypadek właśnie się wydarzył i redakcja „Bu-
ildera”- a właściwie kapituła powołana przez re-
dakcję, składająca się z branżowych ekspertów 
- postanowiła tym razem poszukać osobowości 
wśród managerów. Cieszę się, że akurat ja zo-
stałem nagrodzony takim wyróżnieniem. To dla 
mnie bardzo cenne. To bardzo prestiżowe wy-
różnienie, ponieważ „Builder” jest pismem dla 
profesjonalistów. To nie jest pismo dla klien-
ta indywidualnego jak  „Murator” czy „Ładny 
Dom”, które są powszechnie znane. „Builder” 
adresowany jest do inżynierów, techników, 
deweloperów, producentów, a więc jest to na-
groda branżowa i tak naprawdę jedyne wyróż-
nienie przyznawane przez specjalistów, którzy 
znają branżę, wiedzą co się w niej dzieje i znają 
osoby, które w firmach kreują nowe produkty, 
rozwiązania i kampanie reklamowe.

  
- Czy po 25 latach pracy w branży budowlanej może 
Pan powiedzieć, że entuzjazm wciąż w Panu nie gaśnie?

- Myślę, że stało się już moim znakiem roz-
poznawczym, iż to co robię, robię z ogromną 
pasją. Nie wyobrażam sobie, by mogło być ina-
czej! Nie wyobrażam sobie, bym mógł wykony-
wać swoją pracę pasywnie. Dla mnie każde dzia-
łanie jest naszpikowane emocjami, bo wtedy jest 
skuteczne. Rywalizujemy na rynku i wygrywa-
my, tworząc nowe rzeczy i nową jakość. Jestem 
przekonany, że tylko innowacyjnością oraz no-
wymi pomysłami wygrywa się na konkuren-
cyjnym rynku.

- Innowacyjność, to nieustająca burza mózgów, jak za-
skoczyć rynek i konkurencję, jak być pierwszym, któ-
ry wymyśli nowe rozwiązanie? Cena bycia pierwszym 
i innowacyjnym równa się bezsenne noce?

- Moja praca nie kończy się o godz. 16, bo po 
intensywnej pracy w biurze, przychodzi czas na 

spokojne przemyślenia w i analizy. Nie koncen-
truję się jednak na tym, jak zaskoczyć i poko-
nać konkurencję, ale staram się jednoczyć ludzi 
wokół pewnych idei. Jestem prezesem Związku 
Polskie Okna i Drzwi, który zrzesza producen-
tów stolarki budowlanej czyli ludzi na co dzień 
konkurujących. I mimo, że jesteśmy dla siebie 
konkurencją, to potrafimy razem działać oraz 
kreować nowe pomysły, które rozwijają całą 
branżę i decydują, w którą stronę nasza branża 
powinna się rozwijać.

- Do tej pory mówiło się Fakro i myślało - okna dacho-
we. To już nieaktualne?

- Bardzo dbamy o to, by okna dachowe na-
dal kojarzyły się z Fakro, jednak myśląc o nowej 
ofercie poszerzonej o okna pionowe, drzwi ta-
rasowe, drzwi zewnętrzne i bramy garażowe, 
stworzyliśmy nową markę - Innoview. To jest 
innowacyjne spojrzenie na stolarkę i docelo-
wo będzie to osobny brand. Dzisiaj funkcjonu-
je pod nazwą Fakro Innoview, jednak docelowo 
będzie to osobna marka Innoview produkująca 
okna pionowe, które są powszechniej używane, 
niż okna dachowe.

- Jaki procent produkcji Fakro to ciągle okna dachowe, 
a jaki reszta asortymentu?

- 80 procent produkcji to okna dachowe, 
a dwadzieścia to pozostałe rzeczy. Dodać jednak 

należy, że w tych 20 procentach są również 
schody strychowe, których sprzedaż bardzo 
szybko się rozwija a nasza firma jest już świato-
wym wiceliderem w ich produkcji. Trzeba jed-
nak pamiętać, że schody strychowe nie są pro-
duktem, który może stać się marką Premium, 
a na rozwój takich produktów teraz stawiamy.

- Ile czasu potrzeba, by wypromować markę nowe-
go produktu?

- Uważam, że trzy lata to optymalny czas na 
wypromowanie marki i stworzenie sieci sprze-
daży. Technologicznie jesteśmy już gotowi na 
produkcję okien pionowych, jednak aby ją roz-
począć musimy mieć je gdzie sprzedać. W tej 
chwili jesteśmy na etapie budowy sieci salonów 
sprzedaży czyli można powiedzieć, że w pew-
nym sensie wszystko zaczynamy od nowa.

- To ambitny plan. Co musi się stać, by za trzy lata moż-
na było powiedzieć, że co piąta osoba otwiera okno 
marki Innoview?

- Taki właśnie sobie cel stawiamy i takie wy-
zwania. Zdaję sobie sprawę, że to nowy pro-
dukt, nowa sieć handlowa, nowi wykonawcy 
i nowa marka - słowem dużo pracy przed nami. 
Pierwszy duży krok już zrobiliśmy, bo premiera 
tej marki miała miejsce na tegorocznej Budmie. 
Ciąg dalszy nastąpi niebawem.

- Fakro pojawia się w czołówce rankingów polskich 
firm innowacyjnych. Ponad 100 inżynierów, 140 zgło-
szeń patentowych. Dysponujecie własnym ośrodkiem 
badawczym?

- Posiadamy własne laboratoria, zatrudnia-
my konstruktorów, którzy pracują nad nowy-
mi produktami i ich wdrażaniem do produkcji. 
Wszystko musi być perfekcyjnie dopracowane, 
a dotyczy to zarówno nowych, jak i dotychcza-
sowych produktów, które wciąż się rozwija-
ją. Przez lata stało się naszym znakiem rozpo-
znawczym, że nie kupujemy na rynku gotowych 
technologii i nie robimy tego, co robią wszyscy, 
ale samodzielnie wprowadzamy innowacyjne 
produkty, które nie są gdzie indziej dostępne. 
Dzisiaj zarabia się na produktach, które są inne, 
niż te powszechnie osiągalne.

- Można powiedzieć o Fakro, że już zarabia na swojej 
myśli innowacyjnej, że sprzedaje swoje patenty? Czy 
da się na tym zarabiać?

- Oczywiście, że można na tym zarabiać! 
Ale my nie sprzedajemy licencji, tylko produkt, 

który powstał na bazie naszego patentu. Tylko 
innowacyjne produkty mogą konkurować na 
rynku globalnym.

- Uniwersytet Jagielloński, Polfarma 
i Fakro - tak wygląda czołówka najbardziej innowacyj-
nych polskich firm.

- Jesteśmy z tego bardzo dumni. W Polsce 
produkuje się bardzo mało gotowych produk-
tów, w całości skonstruowanych w kraju. Jest 
jednak kilka produktów – m.in. okna dachowe 
Fakro – o których można tak powiedzieć. Przy 
tak dużym eksporcie, jakim może poszczycić się 
Polska w stolarce budowlanej, niewiele jest pro-
duktów finalnych z polską myślą inżynieryjną 
i polskim patentem. Wiele eksportowanych 
z Polski okien i drzwi jest w naszym kraju tylko 
montowanych w fabrykach zachodnich kon-
cernów, które ulokowały u nas swoje fabryki.

- Tych stu inżynierów zatrudnianych przez Fakro pra-
cuje teraz nad patentem, który zrewolucjonizuje świa-
towy rynek branży budowlanej?

- Nasze okna od dawna wyznaczają trendy 
w branży, ale ciągle je udoskonalamy, bo wciąż 
zmieniają się wymogi rynku. Pracujemy też nad 
fotowoltaiką i produktami, które wykorzystują 
odnawialne źródła energii, bo to jest przyszłość. 
Badamy je już od kilku lat, bowiem dzisiaj waż-
nym aspektem produktu jest jego energoosz-
czędność, komfort użytkowania i zdalne stero-
wanie. Ten trend jest od pewnego czasu mocno 
obecny na rynku i to jest dla nas ważny kieru-
nek rozwoju.

- Tegorocznie Sądeckie Targi Budowlane odbędą się pod 
hasłem rozwiązań ekologicznych. Kiedy jakość powie-
trza, którym oddychamy, pozostawia bardzo wiele do 
życzenia, wszyscy starają się podkreślić, jak bardzo ich 
produkty są przyjazne dla środowiska. Antysmogowe 
okna Fakro wpisują się w tę konwencję?

- Mówiąc eko myślimy przede wszystkim 
o energooszczędności. O problemie smogu gło-
śno mówi  się od niedawna. W naszych działa-
niach rozwojowych położyliśmy duży nacisk, by 
powietrze, jakie wpada przez nasze okna prze-
chodziło przez odpowiedni filtr antysmogowy 
umieszczony w nawiewniku. Takie rozwiąza-
nie od pewnego czasu już oferujemy, a filtry an-
tysmogowe i antyalergiczne można stosować 
w oknach FAKRO, jakie już użytkujemy.

ROZMAWIAŁ (MICZ)
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Majówka zbliża się wielkimi krokami, a razem 
z nią trzy imprezy kulturalne w ramach cy-
klu „Krynica Źródłem Kultury”, które odbędą 
się w dniach 30.04-2.05 w Pijalni Głównej. 
Przed nami 2 wyjątkowe koncerty i wieczór 
z satyrą.

Majowy weekend rozpocznie się kon-
certem zespołu LemON, który zapre-
zentuje utwory z ostatniej płyty „TU”, 
wydanej w marcu b.r. W tej odsłonie 
LemON jest zespołem dojrzałym, któ-
ry śmiało łączy odległe światy. Lirycz-
ne ballady kontrastują więc z punkową 
złością czy rockowym kolorem przeste-
rowanych gitar, a współczesne brzmie-
nia z wyraźnymi nawiązaniami do hero-
sów lat 70. i twórczości takich grup jak 
Led Zeppelin czy Pink Floyd. To mate-
riał angażujący, wymagający skupienia 
i uwagi. Nie zabraknie jednak wszystkim 

dobrze znanych utworów z poprzednich 
krążków.

W poniedziałek (1 maja) na scenie poja-
wi się trzech tenorów, czyli zespół TreVoci 
w przebojach światowych gwiazd muzyki 
pop w symfonicznych aranżacjach. Teno-
rom towarzyszyć będzie Orkiestra Sym-
foniczna im. Adama Wrońskiego, której 
podstawę stanowią muzycy Krynickiej Or-
kiestry Zdrojowej - najstarszej i obecnie je-
dynej orkiestry tego typu w Polsce. TreVoci 
to młodzi i utalentowani tenorzy, obdarzeni 
charyzmą, pasją śpiewu i poczuciem humo-
ru – w swych koncertach łączą swobodnie 
różne gatunki muzyki. Ich niepowtarzal-
ne, doskonale zgrane głosy zachwycają siłą 
ekspresji i kunsztem wokalnym, wzrusza-
ją i bawią.

Na zakończenie majówkowego weeken-
du spotkamy się z Marcinem Dańcem, czy-
li potężną dawką dobrego humoru i satyry 

na otaczającą nas rzeczywistość. Każdy wy-
stęp tego jednego z najpopularniejszych sa-
tyryków w historii polskiego kabaretu jest 
wyjątkowy i niepowtarzalny ze względu na 
program, który artysta układa na bieżąco, 
dostosowując go do charakteru imprezy 
i poczucia humoru publiczności. Co przy-
gotuje dla krynickiej publiczności? Tego do-
wiemy się 2 maja w Pijalni Głównej.

Program:
30.04.2017  godz. 19.00 - LemON + 

support
01.05.2017  godz. 19.00 - TreVoci i Or-

kiestra Symfoniczna im. 
Adama Wrońskiego

02.05.2017  godz. 20.00 - Marcin Daniec

Bilety dostępne są w Pijalni Głów-
nej, Kinie Jaworzyna II, Empikach oraz 
na eBilet.pl

Majówka 2017 w Krynicy
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Złota Kielnia

REKLAMA

Najmłodszy, co tak okna montuje
Podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa BUD-
MA 2017, które odbyły się lutym w Poznaniu, rozstrzy-
gnięty został centralny finał ogólnopolskiego 46. Tur-
nieju Budowlanego „Złota Kielnia” 2017 przeznaczonego 
dla najlepszych szkół budowlanych w Polsce.

Jak podaje portal bobowa24.pl rywalizacja zosta-
ła podzielona na siedem specjalności budowlanych. 
W każdej z nich z konkursowymi zadaniami zmie-
rzyło się sześciu najlepszych wyłonionych w elimi-
nacjach okręgowych. Zawodnicy nie tylko musieli 
wykazać się wysoką wiedzą teoretyczną, ale także 
wykonać zadania praktyczne. Kamil Kożuch, któ-
ry jako drugoklasista dostał się do najlepszej szóst-
ki w kraju w kategorii dekarz, musiał m.in. prze-
prowadzić prawidłowy montaż okna dachowego.

Nabyte umiejętności w klasie o profilu dekarz 
bobowskiego ZSZ  pozwoliły Kamilowi na osiągnię-
cie bardzo dobrych wyników w obydwu częściach 
zmagań. Trudnością nie było nawet doświadcze-
nie starszych kolegów z klas trzecich, z który-
mi bobowskiemu uczniowi przyszło się zmierzyć. 
Zmagania finalistów obserwowali liczni uczestnicy 
targów budownictwa, uznawanych za największe 
wydarzenie branży budowlanej w Polsce.

Ostatecznie Kamil Kożuch, uczeń klasy IIb ZSZ 
w Bobowej pod opieką Janusza Średniawy zdobył 
drugie miejsce w Polsce. Wręczenie nagród od-
było się podczas uroczystej gali wieńczącej tur-
niej, w której wzięło udział wiele znanych osób 
ze świata nauki, biznesu i polityki. Wicemistrz 
oprócz nagród rzeczowych został dodatkowo 
zwolniony z egzaminu potwierdzającego kwali-
fikacje zawodowe.
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Edukacja

Od dekarza do montera stolarki budowlanej
FAKRO, jako firma z 25 letnim doświad-
czeniem w branży okien dachowych 
od wielu lat angażuje się w działania 
edukacyjne, mające na celu podno-
szenie kwalifikacji zawodowych mło-
dzieży. Obok silnego zaangażowania się 
w kształcenie przyszłych dekarzy, FA-
KRO wraz z przedstawicielami bran-
ży, podejmuje działania mające na 
celu wprowadzenie nowego zawodu – 
montera stolarki budowlanej. 

W ramach projektu w kilku szko-
łach zawodowych, m.in. w Białym-
stoku, Elblągu, Poznaniu czy Bo-
bowej zostały utworzone klasy 
dekarskie. 

- Dzięki szkoleniom realizo-
wanym przez FAKRO wzrósł po-
ziom nauczania oraz zwiększyło 
się  zainteresowanie uczniów za-
wodem dekarza. Najlepszym do-
wodem jest tytuł Młodego Mistrza 
Świata, zdobyty w 2016 roku przez 
naszego ucznia w Mistrzostwach 
Świata Młodych Dekarzy. Wysoki 
poziom teoretycznych i praktycz-
nych szkoleń FAKRO w połącze-
niu z edukacją szkolną i prakty-
ką dał bardzo dobry efekt. Dzięki 
temu, nasi uczniowie stają się nie 
tylko fachowcami, ale również do-
radcami, co jest bardzo ważne na 
rynku pracy – uzupełnia Arkadiusz 
Dratwa, dyrektor Zespołu Szkół 

Budowlanych im. Rogera Sławskie-
go w Poznaniu, gdzie, z inicjaty-
wy FAKRO została powołana kla-
sa o profilu dekarskim. - W szkole 
zawodowej przygotowanie młode-
go człowieka na rynek pracy jest 
priorytetem, dlatego też niezwy-
kle cenna jest współpraca z pra-
codawcami. Takie przygotowanie 
dają właśnie zajęcia w nowosądec-
kiej firmie FAKRO – dodaje Barbara 
Wołkowicz, dyrektor Zespołu Szkół 
Zawodowych w Bobowej, także 
z profilem dekarskim. 

Współpraca ze szkołami zawodo-
wymi oraz uczelniami techniczny-
mi koordynowana jest przez Pawła 
Kołbona, kierownika Działu Szko-
leń Produktowych FAKRO, który 
w minionym roku został medalistą 
Komisji Edukacji Narodowej.

- Dekarze oraz ci, którzy przy-
uczają się do wykonywania tego za-
wodu to nasi przyjaciele. Od wielu 
lat wspieramy Mistrzostwa Świata 
Młodych Dekarzy, czy Kongres Pol-
skiego Stowarzyszenia Dekarzy. Po 
raz pierwszy w tym roku z inicjaty-
wy FAKRO uczniowie klas zawodo-
wych o profilu dekarskim rywalizo-
wali ze sobą podczas 46. Turnieju 
Budowlanego „Złota Kielnia”. Za-
wodnicy montowali okna dacho-
we marki FAKRO wraz z kołnierzem 
Thermo, zestawem izolacyjnym 

XDP oraz roletą ARF – komentuje 
Paweł Kołbon. 

- Wielkim sukcesem zakończył 
się udział ucznia naszej szkoły – 
Kamila Kożucha w 46. Ogólnopol-
skim Turnieju Budowlanym „Złota 
Kielnia 2017”. W finale centralnym 
w Poznaniu, w gronie sześciu naj-
lepszych dekarzy, uzyskał doskona-
łe drugie miejsce w Polsce – z dumą 
podkreśla Barbara Wołkowicz.  

Firma FAKRO wraz z partnera-
mi zrzeszonymi w Związku Polskie 
Okna i Drzwi, podążając za zmiana-
mi i trendami na rynku stolarki pro-
wadzi obecnie działania zmierzające 
do wprowadzenia nowego zawodu 
– montera stolarki budowlanej. - 
Produkowane obecnie okna są co-
raz cieplejsze. Powszechne stoso-
wanie dwukomorowych pakietów 
szybowych powoduje, że okno jest 
bardziej energooszczędne, ale jed-
nocześnie dużo cięższe. Współcze-
snym trendem są też okna piono-
we o olbrzymich rozmiarach, które 
wręcz zastępują ścianę. To generuje 
konieczność stosowania przy mon-
tażu specjalistycznych dźwigów 
i maszyn, obsługiwanych przez fa-
chowców. Zamontowanie takie-
go okna wymaga fachowej wiedzy 
i doświadczenia, w przeciwnym 
wypadku montaż może negatywnie 
wpływać na trwałość, właściwości 

techniczne, a nawet może stano-
wić zagrożenie dla osób montują-
cych lub później użytkujących okna 
– wyjaśnia Janusz Komurkiewicz, 
członek zarządu FAKRO. 

Na rynku brakuje dobrze wyszko-
lonych monterów stolarki. Firmy 
budowlane montują okna, ale robią 
to często przy okazji, nie specjali-
zując się w tym rzemiośle. Ponadto 
coraz częściej i więcej okien włączo-
nych jest w system inteligentnego 
domu, czyli są zintegrowane z auto-
matyką i systemami zabezpieczenia 
mienia. Trzeba wykazać się szeroką 
wiedzą i precyzją montażu oraz sto-
sować systemowe rozwiązania, aby 
okno było szczelnie, trwałe i stano-
wiło pewny element nowoczesnego 
domu. I tutaj pojawia się problem. 

Na zlecenie Związku Polskie Okna 
i Drzwi przeprowadzono badania na 
grupie osób, które w ostatnim cza-
sie kupowały i montowały okna pio-
nowe. Zaledwie jedna czwarta z nich 
skorzystała z ciepłego montażu, czyli 
rozwiązania gwarantującego szczel-
ność i trwałość okna na długie lata. 
Powód takich decyzji? Brak szczegó-
łowej wiedzy oraz wykwalifikowa-
nych monterów stolarki. 

- Pierwszym krokiem do two-
rzenia nowego zawodu było stwo-
rzenie przez przedstawicieli bran-
ży pod przewodnictwem Związku 

POiD, kursu kwalifikacji zawodo-
wych oraz napisanie podręcznika 
„Monter stolarki budowlanej”. Na 
tej podstawie mogą już być prowa-
dzone kursy zawodowe, zostanie 
też stworzona podstawa progra-
mowa zgodna z wytycznymi Mi-
nisterstwa Edukacji. Kolejny krok 
to wprowadzenie zawodu do na-
uczania w szkołach zawodowych 
– uzupełnia Janusz Komurkiewicz. 

Obok tych starań niezbędne 
jest promowanie zawodu monte-
ra stolarki budowlanej. Dlatego też 
w celu przybliżenia jego zalet reali-
zowane są kampanie informacyjne, 
pierwszym ich elementem jest  „Do-
bry Montaż” – ogólnopolska kampa-
nia edukacyjna, którą FAKRO objęło 
swoim patronatem. Do akcji pro-
mocyjnej przyłączyli się producenci 
okien, drzwi i bram w Polsce. Przed-
stawiciele branży chcą uczestniczyć 
w tworzeniu programu, uczestniczą 
w kształceniu praktycznym, wpro-
wadzając własne warsztaty, kształ-
cą młodzież i nauczycieli. - Jeżeli my 
jako branża nie przygotujemy ludzi 
do wykonywania zawodu montera 
stolarki budowlanej, sprzedaż no-
woczesnych produktów w stolarce 
zarówno w kraju jak i za granicą 
będzie wręcz niemożliwa – dookre-
śla Janusz Komurkiewicz.

(F)
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Ludzie budują

REKLAMA

Wielki cud w małej wiosce
W ciągu czterech lat mała wioska, którą zamiesz-
kuje zaledwie 130 rodzin, wybudowała kościół. Nie 
mieli żadnych środków finansowy, nawet działki pod 
świątynię. Nikt nie dawał im żadnej szansy na suk-
ces. Dzisiaj, kościół w Śnietnicy odwiedzają tłumy, 
a podczas Bobolówki – uroczystość św. Andrzeja Bo-
boli - ludzie doznają łask.

- Kiedy podjąłem się tego dzieła, koledzy 
wysyłali mnie do lekarza psychiatry, bo obiek-
tywnie rzecz ujmując wybieraliśmy się z przy-
słowiową motyką na księżyc - wyznaje pro-
boszcz Śnietnicy ks. Józef Rosiek. - Do dziś nie 
mogę pojąć jak tego dokonaliśmy – dodaje.

Całkowity koszt budowy wyniósł 2,7 mln zł, 
a parafia nie ma ani złotówki długu. - Jak za-
czynaliśmy, nie wiedzieliśmy, że jest to taki 
ogromny koszt - przyznaje Piotr Deć, rodowity 
mieszkaniec Śnietnicy. Sukces budowy miesz-
kańcy tłumaczą interwencją św. Andrzeja Boboli.

W cieniu cerkwi
Od 1939 r. greckokatoliccy i rzymskokatolic-

cy wspólnie korzystali z kościoła cerkiewnego. 
Jednak tym drugim nigdy nie pozwolono powie-
sić obrazu patrona parafii w centralnym miej-
scu. - Parafianie ubolewali nad tym, że obraz 
znajduje się w cieniu cerkwi, w przedsionku - 
mówi proboszcz Rosiek. W 1997 roku ówczesny 
biskup Józef Życiński zwrócił cerkiew ludno-
ści obrządku greckokatolickiego. Stało się tak, 
gdyż został wprowadzony w błąd. Zapewniano 
go wówczas, że stanowią oni większość ludno-
ści. Jak się okazuje w Śnietnicy jest tylko 5 ro-
dzin tego wyznania. Wszyscy jednak wierzyli, 

że nadal wspólnie będą korzystać z kościoła cer-
kiewnego. Tak się nie stało.

- Mieszkańcy przeczuwali, że w końcu na-
stąpi całkowity rozdział. Zaniepokojeni zaczęli 
szukać wyjścia z sytuacji. Połączyli salę kate-
chetyczną z garażem księdza proboszcza i do-
budowali wiatę - opowiada ks. Rosiek.

Msze w garażu
Wkrótce potem przed rzymskokatolicką lud-

nością zamknięto drzwi cerkwi. Od tego cza-
su msze odbywały się w wybudowanej kaplicy. 
Dopiero w tym miejscu, choć skromnym, obraz 
patrona parafii - świętego Andrzeja Boboli mógł 
zająć centralne miejsce.

- Nie wszyscy podczas mszy mieścili się 
w kaplicy. W zimie otwierałem wszystkie ko-
rytarze plebani i montowałem nagłośnienie, 
aby ludzie mogli schronić się pod dachem. 
W lecie natomiast przygotowywane były miejsca 
na zewnątrz - tłumaczy ksiądz Rosiek. - Były to 
nabożeństwa na kształt mszy polowych - dodaje 
z uśmiechem. Część ludności uczęszczało rów-
nież do kościoła filialnego w Stawiszy.

Mijały lata, a parafianie ciągle żyli nadzieją, 
że kiedyś doczekają się swojego kościoła. Wizja, 
chodź wtedy utopijna, była marzeniem również 
biskupów diecezjalnych.

Proroczy sen
Był czerwiec 2010 roku. Proboszcz Kamienicy 

Górnej zakończył prace budowlane w swojej pa-
rafii. Dostał propozycję, by zająć się budową ko-
ścioła w Śnietnicy. - Nie wiedziałem wówczas 
gdzie ta miejscowość się znajduje – przyznaje 

ks. Rosiek. Wahał się, więc na przemyślenie do-
stał kilka dni. Jednak sen, wszystko zmienił.

- We śnie widziałem duży obraz świętego 
Andrzeja Boboli, który wisiał w nieznanym mi 
miejscu, w nowym kościele. Świątynia ta była 
wypełniona po brzegi wiernymi i duchowień-
stwem - opowiada. Odczytał sen, jako zachę-
tę do podjęcia się trudu budowy. -Dopiero te-
raz rozumiem, że była to swego rodzaju wizja 
- wspomina proboszcz.

Modlili się o brak zgody
Stało się! Już w sierpniu Śnietnica mia-

ła nowego proboszcza. Były trzy możliwości 

działania. Pierwsza z nich to powrót do nego-
cjacji z grekokatolikami. Druga to rozbudowa 
kaplicy. Trzecia, to budowa nowego kościoła. - 
Był to wariant najbardziej nieprawdopodobny, 
gdyż nie mieliśmy żadnych finansów ani na-
wet działki pod budowę - przyznaje proboszcz. 
- Mieszkańcy jednogłośnie opowiedzieli się 
za budową kościoła. Pamiętam to spotkanie, 
podczas którego powiedziałem, że w 2016 bę-
dziemy mieć swój kościół. Na sali zapanowa-
ła konsternacja i wspólny śmiech - wspomi-
na proboszcz. 

Był jeden warunek biskupa. Podjęcie pró-
by negocjacji z grekokatolikami dotyczących 
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wspólnego korzystania z cerkwi. Na odpowiedź 
mieli 30 dni. Dni upływały w Śnietnicy bardzo 
wolno. - Modliliśmy się do świętego Andrzeja 
Boboli, by odpowiedź nie nadeszła, bo tak bar-
dzo chcieliśmy mieć swoją świątynie - przy-
znaje proboszcz. Greckokatolicy wyrazili chęć 
współpracy, ale długo po terminie. Śnietnicza-
nie nie skorzystali z propozycji i już 5 maja 2012 
roku dostali pozwolenie na budowę.

Hojny przedsiębiorca
W ciągu całej budowy nie było przymu-

sowej przerwy ze względów finansowych. 
- Wielu księży podejrzewało mnie, że mam 
ogromny dług -wspomina proboszcz. - Je-
stem wdzięczny wszystkim parafiom pa-
tronackim, a przede wszystkim Sądecza-
nom, którzy byli niezwykle hojni - wyznaje. 
- Często podchodzili do mnie księża z pyta-
niem, co ja robię, że tak hojnie jestem obda-
rowywany. Zawsze odpowiadałem, że nie 
jeżdżę sam, a ze świętym Andrzejem Bobo-
lą - dodaje.

- Na każdym etapie budowy, czuliśmy 
wsparcie świętego, trudno to wyjaśnić - wy-
znaje zachrystianka Halina Klimek.

Aby zbierać pieniądze na poczet budowy 
kościoła, proboszcz aż 89 razy wyjeżdżał gło-
sić kazania do innych parafii. Podczas wyjaz-
du do Dębicy stało się coś niezwykłego. 

- Po mszy podszedł do mnie tajemniczy 
pan Jan. Powiedział, że wrócił z dalekiej 
delegacji i zaspał na mszę świętą w swojej 
parafii, dlatego przyjechał do Dębicy, gdzie 
usłyszał moją historię - opowiada ksiądz Ro-
siek. Okazało się, że nieznajomy jest przed-
siębiorcą. Podarował 36 ton stali na całe 
fundamenty pod kościół. Od tej chwili nie 
bałem się już niczego - wyznaje proboszcz.

Druga Japonia
- Nie mieliśmy nic oprócz serca i rąk do pra-

cy - wspomina Halina Klimek, zachrystianka. 
Wszyscy mieszkańcy wspierali budowę ko-

ścioła. Zarówno finansowo, jak i sami ciężko 
pracowali. - Ksiądz proboszcz również zaka-
sał rękawy. To jeszcze bardziej mobilizowało 
mieszkańców - dodaje. - To niesamowite, jaka 
atmosfera panowała podczas pracy. Wszyscy 
byli życzliwi i uśmiechnięci - podkreśla Klimek. 

- Wiedzieliśmy, że trzeba budować kościół. 
Dzięki odwadze księdza i wszystkim parafiom, 
które nas wspierały, udało się. Ksiądz pro-
boszcz to dobry gospodarz - kwituje Piotr Deć, 
który wraz z kolegą krył dach kościoła.

Mury rosły w niesamowitym tempie i rok 
przed terminem w kościele odprawiono mszę. 
- Gdyby w takim tempie budowano to Polska 
byłaby drugą Japonią - stwierdził podczas mszy 
biskup Andrzej Jeż.

Spełniły się słowa księdza Józefa Rośka 
i w 2016 roku Śnietnica miała swój kościół. 

- Pewnego dnia zauważyłem księży chodzą-
cych wokół kościoła. Nie wchodzili do środka, 
ani nie przyszli na plebanię. Wyszedłem i oka-
zało się, że pokutują i przepraszają świętego 
Andrzeja Bobolę, że nie uwierzyli i mnie wysy-
łali do lekarzy - wspomina proboszcz.

Łaski i cuda
Aby uczcić świętego Andrzeja Bobolę każde-

go 16 dnia miesiąca w Śnietnicy odprawiana jest 
msza, znana powszechnie jako Bobolówka. Pod-
czas niej gromadzą się wierni z różnych zakątków. 
Jest czytane około 100 próśb i podziękowań. Pro-
boszcz ujawnia, iż pojawiają się pierwsze świa-
dectwa o otrzymanych łaskach i cudach za przy-
czyną świętego.

NATALIA SEKUŁAZD
JĘ
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tel. 18 446 92 01
kom. 509 469 948

Rytro 545, 33-343 Rytro
biuro@erakamienia.pl

Zapraszamy do współpracy
www.erakamienia.pl

• granity
• marmury

• blaty

• posadzki

• parapety

kotły gazowe (D O T A C J E)
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BUDOWNICTWO
MIESZKANIOWE

BUDYNKI 
UŻYTECZNOŚCI 

PUBLICZNEJ

BIUROWCE

BUDOWNICTWO 
ENERGOOSZCZĘDNE

Kompleksowa 
Realizacja Inwestycji 

Budowlanych

Rynek 18
33-340 Stary Sącz

biuro@remar.company

telefony
+48 18 547 65 68
+48 733 517 315
+48 786 144 722

www.remar.company
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Henryk Klóska, właściciel Firmy  Budowlano–
Remontowej  z Rytra podczas VIII Gali „Super-
dekarz” odebrał statuetkę „Mistrz Regionu Pod-
karpackiego 2016”. Jurorzy brali pod uwagę ilość 
położonych dachów, umiejętność wykorzysta-
nia akcesoriów oraz kompletnych systemów da-
chowych oraz udział w szkoleniach i warsztatach 
podnoszących umiejętności zawodowe dekarzy.

- Firmę prowadzę już od ponad 20 lat 
– mówi Henryk Klóska. – Działam głów-
nie na terenie Polski, ale wraz z zespołem 
wykonujemy też prace w Austrii i Niem-
czech. Jestem certyfikowanym dekarzem, 
a to oznacza, że co dwa lata jakość mojej 
pracy jest sprawdzana. Cały czas muszę 
dbać o poziom swoich usług.

Dla Superdekarza zamieszkującego 
w podsądeckiej miejscowości z żoną i dwój-
ką nastoletnich dzieci, praca i firma stano-
wią sens życia.

– Pracuję po 14 godzin na dobę. Praca 
pochłania właściwie całą moją uwagę. W 
samym roku konkursowym położyliśmy 

kilkadziesiąt dachów, choć dzisiaj trudno 
mi nawet podać ich konkretną liczbę. Na 
szczęście żona mocną ręką trzyma wszyst-
kie sprawy domowe - mówi przedsiębiorca.

Dekarstwo to praca zespołowa 
i wymaga kooperacji.

– Sam niewiele bym zdziałał – przyzna-
je Henryk Klóska. - Tym bardziej, że oprócz 

samej pracy, trzeba jeszcze odbyć wiele 
rozmów i spotkań z klientami.

Henryk Klóska  należy do elitarnego gro-
na Certyfikowanych Dekarzy BRAAS. To 
grupa wykonawców, którzy poddają swo-
je budowy weryfikacji przez ekspertów.

TATIANA BIELA

REKLAMA

Ludzie budowlanki

Pracuje 14 godzin na dobę
Sądecka Fabryka Okien TRADYCJA wyprodukowała w minio-
nym tygodniu półmilionowe okno. 300 tysięcy okien wy-
produkowanych przez Tradycję trafiło na eksport.

Firma powstała w 2009 r.  i od początku jej podsta-
wową działalnością jest produkcja i sprzedaż stolar-
ki PCV oraz sprzedaż związanych ze stolarką PVC oraz 
usług montażu. W 2011 r. firma powiększyła ofertę 
o produkcję i montaż stolarki aluminiowej. W jej ofer-
cie znajdują się również dodatki okienne, drzwi we-
wnętrzne i zewnętrzne.

Firma prowadzi aktywną działalność eksportową. 
Aktualnie sprzedaż za granicę stanowi blisko 70 proc. 
wartości sprzedaży. Zasięgiem obejmuje całą Europę, 
natomiast główne rynki eksportowe to Niemcy, Cze-
chy, Słowacja, Hiszpania i Norwegia. W 2017 r. pla-
nowany jest wzrost sprzedaży stolarki aluminiowej 
o 300 proc., a wartość planowanych w tym roku in-
westycji to 4 mln zł.

Firma jest m.in. laureatem nagrody „Najlepszy pra-
codawca 2014” oraz „Rekin Innowacyjności – BUDMA 
2017”. (KT)

Okno na Europę
CZY WIESZ, ŻE...

PODŁOGI | TARASY | SCHODY

ul. Tarnowska 169, 
( galeria Szubryt )
33-300 Nowy Sącz

exfloor.pl
biuro@exfloor.pl

tel. 50 50 60 562  PROFESJONALNE 
POWŁOKI DO DREWNA
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Architektura wnętrz
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Modnie jest pięknie mieszkać
Rozmowa JOANNĄ ROLKĄ 
- architektem wnętrz.

- Coraz chętniej korzystamy z pomocy 
architektów wnętrz? To moda, wygoda 
czy praktyczność?

- Myślę, że decydując się na 
współpracę z architektem wnętrz, 
wszystkie te aspekty bierze się pod 
uwagę. Po części to moda, gdyż 
modnie jest po prostu pięk-
nie mieszkać, po czę-
ści to wygoda – spada 
z barków inwesto-
ra odpowiedzial-
ność za wybór 
materiałów wy-
kończeniowych 
i rozwiązywa-
nia przeróżnych 
technicznych pro-
blemów, które za-
wsze pojawiają się na 
budowie czy podczas re-
montu. Natomiast ze względów 
praktycznych architekt wnętrz po-
maga tak zaplanować przestrzeń, 
żeby była funkcjonalna i łatwa 
w użytkowaniu. Często wydaje się, 
że jest to usługa luksusowa, ale tak 
naprawdę w trakcie okazuje się, 
ile rzeczy inwestor ma z głowy, na 
które trzeba byłoby poświęcić czas 
kosztem pracy zawodowej.

- Jakie są oczekiwania 
klientów - raczej mod-

nie czy praktycznie?
- I jedno, i drugie 

tak naprawdę da się połą-
czyć. Wnętrze to przede wszyst-
kim odzwierciedlenie ludzi i ich 
charakterów. Niektórzy chcą cie-
płe przytulne miejsce, gdzie mogą 
odpocząć, inni wolą elegancki wy-
tworny apartament, zaś niektórzy 
wybiorą styl minimalistyczny i su-
rowy. Wszystko zależy od tego, kto 
ma w tym wnętrzu mieszkać i jak go 
użytkować. Staramy się dopasować 

do oczekiwań klientów. A klienci są 
różni, dlatego nasze projekty rów-
nież nie są jednakowe.

- Co jest obecnie trendy w wystro-
ju wnętrz?

- Obecnie trendem jest połącze-
nie wnętrza z otoczeniem. Pojawiają 
się coraz częściej akcenty natural-
ne w postaci surowego drewna, ka-
mieni, zieleni. Wnętrza nowoczesne 
to miejsca, gdzie możemy się zre-
laksować, odstresować i uspokoić. 
Kolorystyka ma nas zbliżyć do natu-
ry i oderwać od codziennego pędu.

- Drewno czy metal? Kolory czy szaro-
ści? Są jakieś modowe wzorce?

- Dzisiaj wybierzemy drewno. 
Tak naprawdę drewno we wnę-
trzach jest od zawsze. Metal nie ko-
jarzy się nam z czymś przyjemnym. 
A dzisiejsze wnętrza mają nam da-
wać przyjemne odczucia. Jeśli cho-
dzi o kolorystykę, to szarość też 
będzie zawsze, jest neutralna, sta-
nowi tło do eksponowania dodat-
ków. Jeśli kolory to pastele, lub zbli-
żone do natury – zielenie, błękity. 
Wszystkie materiały i kolory trze-
ba umieć wyważyć, bez względu 

jaki wybierzemy styl. Jeśli czegoś 
będzie za dużo, to nas prędzej czy 
później przytłoczy. 

- Duży nacisk w architekturze kładzie 
się na tematy proekologiczne, w archi-
tekturze wnętrz również?

- Tak, przejawia się to również 
we wnętrzach, dbają o to także pro-
ducenci materiałów wykończenio-
wych. Jest bardzo szeroki wybór 
naturalnych okładzin ściennych, 
farb ekologicznych, itp., pojawia się 
we wnętrzach dużo drewna, kamie-
nia naturalnego, dużo roślin. Zdro-
wy styl życia, przejawia się również 
we wnętrzach. Więcej osób wygo-
spodarowuje w domu miejsce na si-
łownię czy saunę. 

- Są jakieś specjalne dodatki obecnie 
bardzo na topie? Obowiązkowe must 
have w wystroju?

- Określenie must have raczej 
kojarzy mi się z modą odzieżową, 
a we wnętrzach lubimy się odróż-
nić, mieć coś unikatowego, coś 
swojego. Myślę że takie must have 
to coś własnoręcznie zrobionego 
– odrestaurowany fotel, komoda, 
czy ręcznie szyte poduchy. Takie 
dodatki dają wielkie poczucie sa-
tysfakcji i pomagają wyrazić sie-
bie we wnętrzu.

ROZMAWIAŁA (JOMB)
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Łososina Dolna

Gmina o dynamicznym rozwoju
Rozmowa 
ze STANISŁAWEM GOLONKĄ, 
wójtem Łososiny Dolnej

- Już po raz 24. w gminie odbędzie się tradycyj-
na impreza – Święto Kwitnących Sadów. Pan z ra-
cji pełnionej funkcji już 23 lata jest niemal rówie-
śnikiem tego wydarzenia społeczno-kulturalnego. 
Jakie było ono kiedyś i dzisiaj. Jaka była wtedy gmi-
na i obecnie.

- Początki były skromne, w miarę upły-
wu lat rozszerzaliśmy program święta tak, by 
zadowolić wszystkich jej uczestników. Dzi-
siaj na nasze święto organizowane od lat na 
lotnisku przybywa nawet kilkanaście tysięcy 
ludzi. Jeśli pogoda tylko dopisze, w tym roku 
7 maja powinno być podobnie, bo przygo-
towaliśmy bardzo atrakcyjny program dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych.  Będzie w czym 
wybierać. Jeśli chodzi o pytanie dotyczące 
gminy, te blisko 24 lata to różnice liczone 
w latach świetlnych. Dokonaliśmy praw-
dziwego skoku cywilizacyjnego. W wielkim 
skrócie: były drogi żwirowe, dzisiaj są asfal-
towe , były stare drewniane szkoły, dzisiaj są 
nowe murowane z boiskami i placami zabaw, 
nie było gazu, dzisiaj cała gmina jest zgazy-
fikowana, nie było sieci telefonicznej dzisiaj 
jest chociaż przez ten czas ludzie przestawili 
się na telefony komórkowe. Jezioro Rożnow-
skie było bardzo zanieczyszczone wręcz ście-
kami. Dzisiaj, dzięki wybudowaniu w zlew-
ni Dunajca oczyszczalni ścieków jest jednym 

z najczystszych w Polsce. Bez obaw można 
w nim pływać i spożywać złowione ryby. 
Długo by wymieniać przykłady naszego 
dorobku prawie ćwierćwiecza, bo mam 
tutaj na myśli przede wszystkim przed-
siębiorczość i zaradność mieszkańców. 
My jako władza samorządowa reaguje-
my na potrzeby ludzi i realizujemy wiele 
ich pomysłów. Służą temu choćby zebra-
nia wiejskie w sołectwach, zaangażowanie 
radnych gminnych, sołtysów, a także czę-
ści mieszkańców.

- Podczas Święta Kwitnących Sadów zapewne bę-
dzie się Pan pragnął pochwalić dokonaniami gmi-
ny choćby w minionym roku.

- Realizujemy wiele inwestycji, które słu-
żą poprawie jakości życia mieszkańców. Na 
pierwszym miejscu stawiam budowę i roz-
budowę infrastruktury. Dzisiaj wodociąg 
liczy 120 km zaś do niego podłączono do-
tąd 1140 gospodarstw. Łączne nakłady od 
początku realizacji tej inwestycji wynoszą 
20 mln złotych. Pod koniec ubiegłego roku 
złożyliśmy kolejny wniosek o dofinansowa-
nie tej inwestycji z funduszy unijnych w ra-
mach Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich. Bez bowiem wsparcia finansowego 
z zewnątrz, jako gmina nie podołalibyśmy 
realizacji tej niezbędnej dla ludzi inwestycji. 
Budowa infrastruktury wodociągowej i ka-
nalizacyjnej to niewątpliwie najbardziej po-
żądane i oczekiwane przedsięwzięcie przez 
mieszkańców, podobnie jak budowa i re-
monty dróg. Tutaj muszę mocno podkreślić 
ogromne zaangażowanie samych mieszkań-
ców gminy, którzy tylko w ubiegłym roku 
dofinansowali kwotę 170 tys. zł na remont 
dróg gminnych. Nie szczędzimy też pienię-
dzy na edukację i oświatę.

Mamy dobrą infrastrukturę drogową, 
mamy wodociągi i kanalizacje, a więc dba-
łość o ochronę środowiska, czyste wody 
jeziora, dobre połączenie komunikacyjne 
z resztą kraju.

- Czy widać to w napływie turystów pragnących 
odpoczywać w krainie, gdzie woda czysta, lasy 
pełne grzybów i zwierzyny, itp. atrakcje?

- W przeddzień Święta Kwitnących Sa-
dów 6 maja oficjalnie, jak co roku otwieramy 

sezon turystyczny. Na przestrzeni kilkuna-
stu lat zmieniła się forma wypoczynku na-
szych rodaków. Szczególnie wielu turystów 
przybywa do nas w weekendy, a nie jak kie-
dyś na urlopy na kilkanaście dni w okresie 
wakacji. Oczywiście nad jeziorem mają swoje 
domy letniskowe mieszkańcy Tarnowa, Kra-
kowa, Śląska. My zapraszamy do siebie mi-
łośników aktywnego wypoczynku związa-
nego z żeglarstwem, wokół jeziora i na trasy 
szlaków turystycznych, jak np. na „Śliwko-
wy szlak”. Z drugiej strony rzecz biorąc od 
25 lat w gminie przybywa nowych miesz-
kańców i nie mam tutaj na myśli nowo na-
rodzonych, ale osoby, które osiedlają się na 
stałe. Ich  liczba przekroczyła ponad półtora 
tysiąca osób. Tutaj znaleźli sobie dobre miej-
sce do życia np. na emeryturze, ale także 
jako miejsce na rozwój działalności gospo-
darczej. Nasza polityka samorządowa po-
przez niskie podatki, tereny inwestycyjne 
zachęca przedsiębiorców do lokowania tu-
taj swoich firm nieuciążliwych dla środowi-
ska. Są to głównie firmy budowlane, han-
dlowe, transportowe. Nie zapominajmy też 
o tym, że Łososina Dolna to największe za-
głębie sadownicze nie tylko w powiecie no-
wosądeckim, ale i Małopolsce, co potwier-
dza w sposób oczywisty nasze zbliżające się 
Święto Kwitnących Sadów. Święto nie tylko 
sadowników, ale wszystkich mieszkańców 
naszej pięknej gminy. Zatem serdecznie za-
praszam do nas nie tylko na majowe święto.

(JW)
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Opinie

REKLAMA

W Piwnicznej za krytykę burmistrza idzie się pod sąd

Stereotypowo sądzi się, że gó-
ral to twardy chłop, niedają-
cy sobie w kaszę dmuchać, 

do tego domorosły filozof. Jednak 
to tylko pozory, bo w przypadku 
piwniczańskich Czarnych Górali 
stereotypy nie zawsze się spraw-
dzają. Jak Czarny Góral piwniczań-
ski obejmuje ważny urząd, w przy-
padku Zbigniewa Janeczka urząd 
burmistrza, staje się on nad podziw 
wrażliwy, delikatniusi, kruchy ni-
czym chińska porcelana.

Wniosek taki płynie z ciekawej 
i bezprecedensowej wokandy w Są-
dzie Rejonowym w Nowym Sączu, 
w trakcie której sędzia ma roz-
strzygnąć spór pomiędzy burmi-
strzem Janeczkiem a radną Ka-
zimierą Sikorską. Burmistrza 
wspiera też, zapewne na zasadzie 
lojalności, jego zastępca Mariusz 
Lis. Ten duet pozwał radną, gdyż 
poczuł się urażony krytyką ich po-
czynań, którą zawarła radna w for-
mie zapytań i interpelacji podczas 
sesji rady gminy. Dlatego sprawa 

ma charakter bezprecedensowy. 
Tym samym Piwniczna-Zdrój ma 
szanse zasłynąć jako poligon do-
świadczalny demokracji samorzą-
dowej w dobie tzw. dobrej zmiany.

Przed świętami odbyła się 
pierwsza rozprawa, nie wiedzieć 
czemu dzięki wnioskowi pełno-
mocnika burmistrza utajniona. Sę-
dzia namawiał strony do ugody, 
jednak strona pozwana, czyli rad-
na, nie zgodziła się na publiczne 
przeprosiny burmistrza a jej peł-
nomocnik wnioskował o wycofa-
nie pozwu. Kolejna rozprawa 22 
czerwca. Będzie zapewne ciekawie.

Sprawa ma dłuższą historię, bo 
sięga października 2015 r. Radna 
Sikorska zasiadająca w radzie gmi-
ny już trzecią kadencję, przewod-
nicząca zarządu osiedla Borownice 
od 20 lat, w imieniu mieszkań-
ców odczytała podczas sesji pi-
semną interpelację dotyczącą m.in. 
rozliczenia budowy hali sporto-
wej, wywłaszczenia jednej z dzia-
łek, budowy oświetlenia, budowy 
przedszkola. Odpowiedzi na jej in-
terpelację burmistrz miał udzie-
lić na piśmie. Ale przy okazji Jane-
czek nie omieszkał skomentować 
wystąpienia radnej słowami: „in-
terpelacje radnej Kazimiery Si-
korskiej zawierają język nienawi-
ści i insynuacji, nie życzę sobie, by 
taki język był używany”. Czyż nie 

są to słowa człowieka delikatne-
go, wrażliwego na piękno mowy 
ojczystej?

Niepomna uwag burmistrza 
Piwnicznej, radna swoją krytykę 
poczynań władzy opublikowała w 
tamtejszej lokalnej gazecie „Znad 
Popradu” w styczniu 2016 r. Wy-
łuszczyła swoje wątpliwości, za-
znaczając, że tak pojmuje troskę o 
finanse publiczne gminy. Dodała 
też, że różnice zdań w demokracji 
są rzeczą normalną i nie zamierza 
w swojej pracy radnej być bierną 
maszynką do głosowania, uważa-
jąc, że ma prawo do konstruktyw-
nej krytyki.

Burmistrz Janeczek zagotował 
emocjonalnie i w kolejnym nume-
rze miesięcznika samorządowego 
„Znad Popradu” wraz ze swoim 
zastępcą dał obszerne wyjaśnie-
nie wielu kwestii poruszonych 
przez radną. Szczególnie go ubodło 
stwierdzenie radnej, że podejmuje 
decyzje w zaciszu gabinetu z gru-
pą wyselekcjonowanych radnych. 
I tutaj rzeczywiście ze strony rad-
nej była to wręcz potwarz, bo Ja-
neczkowy pokój, gdzie urzędu-
je w piwniczańskim magistracie, 
trudno nazwać gabinetem. Raczej 
przypomina salę lekcyjną w gmin-
nej szkole podstawowej. Wydawa-
łoby się, że po takich publicznych, 
pełnych wyjaśnieniach burmistrz 

wszystko dopowiedział mieszkań-
com pięknego miasta i gminy. Ale 
to dopiero była cisza przed burzą. 
Burmistrz zażądał bowiem od rad-
nej publicznych przeprosin, a je-
śli tego nie dokona i nie pokaja się 
przed majestatem władzy, to spra-
wa będzie miała dalszy ciąg sądo-
wy. Sikorska nie złożyła jednak 
hołdów, bo uważa, że nie ma ta-
kiej potrzeby.

Tak więc prawnicy wynajęci 
przez burmistrzowski duet wy-
smażyli pozew przeciwko rad-
nej. I poszli na całość. Nie dość, że 
domagają się w pozwie przepro-
sin, to jeszcze zażądali, by wpła-
ciła w sumie 40 tys. zł na rzecz 
OSP w Głębokiem. Burmistrz cały 
czas żyje przeświadczeniem, że 
radna przedstawiając niekiedy 

niesprawdzone informacje, uka-
zała postać jego i zastępcy w ne-
gatywnym świetle, co sprawiło, że 
utracili wiarygodność.

Teraz poprzez sąd ma być ta 
wiarygodność przywrócona. 
A skoro rozprawa 22 czerwca zo-
stanie nadal utajniona, to nie wia-
domo, czy władza piwniczańska 
nie ma jakiejś naprawdę „bomby 
informacyjnej”, która skrzętnie 
dotąd była ukrywana przed spo-
łeczeństwem. Czy Wysoki Sąd ją 
rozbroi zanim władza centralna 
zniszczy do końca samorządność 
lokalną? Sprawa, jak wspomnia-
łem, jest bezprecedensowa z waż-
nym pytaniem o demokrację i gra-
nice, do jakich można się posunąć 
w tłumieniu krytyki władz lokal-
nych, wojewódzkich, centralnych.

Jerzy Wideł
Z kapelusza

Przed świętami odbyła się pierwsza 
rozprawa, nie wiedzieć czemu dzięki 
wnioskowi pełnomocnika burmistrza 
utajniona. Sędzia namawiał strony do 
ugody, jednak strona pozwana, czyli 
radna, nie zgodziła się na publiczne 
przeprosiny burmistrza

Zajmujemy się dystrybucją okien, 
drzwi oraz bram garażowych 
renomowanych marek m.in. :

www.sm-okna.pl

tel. 508 081 391

okna.sm@op.pl

www.facebook.com/SMoknaidachy
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Inwestują w ekologię. To się opłaca 
Dostarczają wodę i odbiera-

ją ścieki. Spółka Sądeckie Wo-

dociągi obsługuje ponad 100 

tysięcy mieszkańców Sądec-

czyzny. Przedsiębiorstwo dzia-

ła na rynku od ponad 100 lat i 

cały czas się rozwija. Inwestu-

je w rozwój sieci kanalizacyj-

nej i wodociągowej, ale także 

inne proekologiczne rozwiąza-

nia zmierzające do ogranicze-

nia zużycia energii elektrycznej 

i cieplnej. Za swoje działania Są-

deckie Wodociągi zostały wy-

różnione w tym roku Certyfika-

tem Jakość Roku® w kategorii 

ekologia. 

Ze ścieków energia elektryczna 

i ciepło

– Stosowane w firmie rozwiąza-

nia oraz wdrażane nowe techno-

logie są nastawione na pozytyw-

ne oddziaływanie na środowisko 

– podkreśla dr Józef Ciuła, wi-

ceprezes zarządu Spółki Są-

deckie Wodociągi. – Dziś to 

podstawa funkcjonowania przed-

siębiorstw i to nie tylko w branży 

wodno-kanalizacyjnej. 

Przykładem działania na rzecz 

ochrony środowiska naturalne-

go jest rozwiązanie wprowadzo-

ne w 2005 roku w oczyszczalni 

ścieków w Nowym Sączu. Obiekt 

w maksymalny sposób wykorzy-

stuje do swojej działalności ener-

gię odnawialną.

– W procesie oczyszczania po-

wstają osady poddawane beztleno-

wej fermentacji w zamkniętych zbior-

nikach. Efektem tego działania jest 

biogaz, którego metr sześcienny za-

wiera tyle energii, ile litr benzyny – 

przekonuje wiceprezes. 

Po oczyszczeniu gaz trafia do 

urządzenia, które wytwarza ener-

gię elektryczną i ciepło. Są one wy-

korzystywane do procesów tech-

nologicznych i zasilania urządzeń, 

które znajdują się w oczyszczalni. 

Produkcja ta pokrywa zapotrze-

bowanie zakładu na energię elek-

tryczną w około 85 procentach, a 

ciepła w 100 procentach. 

Oczyszczalnia nie pobierając 

prądu z sieci energetyki przemy-

słowej, opartej przede wszyst-

kim na spalaniu węgla oraz gazu 

ziemnego, przyczynia się dodat-

kowo do ochrony środowiska 

naturalnego.

– Obserwujemy inne rozwiąza-

nia wykorzystania biogazu w Polsce. 

Ciekawym przykładem jest stacja 

tankowania autobusów w Niepoło-

micach. Pojazdy są tam napędzane 

biometanem. To na razie projekt ba-

dawczy, którego efekty z uwagą bę-

dziemy śledzić – mówi Józef Ciuła.  

Woda przesyłana grawitacyjnie 

W połowie ubiegłego roku 

Spółka Sądeckie Wodociągi odda-

ła do użytku nowy obiekt – stację 

uzdatniania wody w Gaboniu. Wa-

lorem uzdatnianej tam wody jest 

jej źródlany charakter. Charaktery-

zuje ją również wysoka jakość i do-

bre parametry fizyko-chemiczne. 

Zasadność budowy nowej stacji 

w tamtym rejonie była wymuszo-

na okresowymi zanieczyszczenia-

mi wody spowodowanymi burza-

mi oraz zrywką drewna. 

Stacja w Gaboniu jest wy-

jątkowa także z innego powo-

du. Jej usytuowanie pozwala 

na pobór wody do uzdatniania 

w sposób grawitacyjny. Ukształ-

towanie terenu pozwala także 

przesłać wodę grawitacyjnie do 

zbiornika, skąd trafia do miesz-

kańców. Oznacza to oszczęd-

ności w wydatkach na energię 

elektryczną. Dla podniesienia 

bezpieczeństwa mieszkańców, 

w obiekcie została zamontowa-

na lampa UV, która w stu pro-

centach eliminuje z wody ewen-

tualne bakterie. 

– W planach mamy zamonto-

wać w Gaboniu pompę ciepła – 

rozwiązanie, które już sprawdziło 

się w Starym Sączu i przynosi 

tam znaczne oszczędności – za-

znacza wiceprezes. – Analizuje-

my także budowę farmy fotowolta-

icznej. Ale pomysłów na efektywne 

wykorzystanie naturalnych zasobów 

i ochronę środowiska naturalnego 

jest więcej. 

Łącznie na działania ekolo-

giczne przedsiębiorstwo prze-

znaczyło w ostatnich sześciu 

latach kwotę ponad 400 mln 

zł, realizując w tym najwięk-

szy projekt wodno-ściekowy 

w Małopolsce. 

(ICZ)

 Dr inż. Józef Ciuła, wiceprezes zarządu Spółki Sądeckie Wodociągi

Stacja uzdatniania wody w Gaboniu (gmina Stary Sącz)
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Twój klient mieszka na SłowacjiTwój klient mieszka na Słowacji

Zanim do Ciebie przyjedzie, Zanim do Ciebie przyjedzie, 
Ty dotrzyj do niego ze swoją reklamą!Ty dotrzyj do niego ze swoją reklamą!

“Dobry Tygodnik Sądecki” jest wyłącznym “Dobry Tygodnik Sądecki” jest wyłącznym 
partnerem “Regionalnych Novin” partnerem “Regionalnych Novin” 
– co tydzień 1,5 mln nakładu w całej Słowacji!– co tydzień 1,5 mln nakładu w całej Słowacji!
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OGŁOSZENIA DROBNE

Sprzedam HTC one dual Sim, stan dobry, pełny 
zestaw wraz z oryginalnym pudełkiem. Cena 500 
zł. Tel. 797206168.
Sprzedam LG G4 Dual Sim gwarancja 
1 rok, pełny zestaw wraz z oryginalnym pudeł-
kiem. Cena 1300 zł. Tel. 791386513.
POŻYCZKI RATY! DYSKRETNIE! TANIE!  Zadzwoń 
696-161-919 lub przyjdź, Lwowska 41 Nowy Sącz
GARAŻ w N.Sączu przy ul. Bat.Chłopskich - kupię, 
604-936-147.
PILNIE POTRZEBNA POŻYCZKA -ZADZWOŃ 
692-898-096. Biuro ul. Lwowska 41, Nowy Sącz
Pilnie poszukuje kucharki do pensjonatu okolice 
Zakopanego z możliwością zamieszkania.
Tel. 666 478 331
Firma Aspen zatrudni osoby z orzeczeniem 
o stopniu niepełnosprawności do sprzątania 
obiektu handlowego w Nowym Sączu przy ul. 
Węgierskiej 170. Atrakcyjne wynagrodzenie, 
elastyczne godziny pracy. Wymagana książeczka 
sanepidowska. Kontakt tel.661-991-560 lub 
661-991-285.

Praca w Niemczech dla Pań 
sprzątanie prywatnych mieszkań, domów 

oraz przedszkoli, biur i restauracji. 
tel. 609 769 639, 668 522 954
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Radzi Łukasz Belski, 
właściciel, Bl-System, 
ul. Tarnowska 119, 
Nowy Sącz.

Kiedy pierwszy raz na wiosnę 
kosimy trawę? To najtrud-
niejsze pytanie, jakie zada-

ją sobie miłośnicy przydomowych 
trawników i chyba nie ma na nie 
jednej prostej odpowiedzi. Zleży to 
od wielu czynników, m.in. jaka był 
zima, kiedy w danym roku przyszła 
wiosna i czy w pewnym momen-
cie – jak obecnie - nie rozmyśliła 
się i jeszcze na chwilę nie wycofa-
ła. Generalnie jednak musimy się 
tu zdać na swoje wyczucie i zmysł 
estetyczny – kiedy trawa wyraźnie 
odrośnie po zimie, to wkraczamy 
do akcji. Panuje jednak przekona-
nie, że im później nastąpi pierwsze 
koszenie, tym mniej potem w ciągu 
roku będzie roboty z naszą trawą 
i rzadziej ją trzeba będzie kosić. Nie 
ma jednak jednej reguły, która by 
to wyznaczała.

Wyciągamy po zimie z ga-
rażu naszą kosiarkę i… 
Zauważamy, że jest np. 

brudna, ale to najmniejszy pro-
blem, bo brudna ma mniejsze ten-
dencje do korozji, pod warunkiem, 
że jesienią została dobrze wysuszo-
na. Wbrew pozorom częste mycie 
i przetrzymywanie zimą w nie-
wentylowanych pomieszczeniach, 
nie jest zdrowe rozwiązanie dla na-
szego urządzenia. Najgorsze jest to, 
że użytkownicy budzą się z tym 
problemem na wiosnę, choć wia-
domo, że przegląd i konserwacja 
kosiarki powinny się odbyć jesie-
nią, po zakończeniu poprzedniego 
sezonu. Tak jest u gospodarzy ide-
alnych. Gospodarze mniej idealni 

narażeni są na wiosenne oczeki-
wanie w serwisie, w długich, czę-
sto wielotygodniowych kolejkach. 
A to dlatego, że niestety więk-
szość użytkowników jesienią o tym 
nie pamięta. Dotyczy to nie tylko 
sprzętu ogrodniczego, ale każde-
go sprzętu użytkowanego sezono-
wo. W samochodzie każdy moc-
no pilnuje terminów i wymiany 
elementów eksploatacyjnych, bo 
z samochodu często się korzysta. 
O konieczności konserwacji sprzę-
tu sezonowego przypominamy 
sobie najczęściej wówczas, kie-
dy znajdziemy się w sytuacji pod-
bramkowej. Główna rada na przy-
szłość – nie czekajmy z tym nigdy 
na ostatnią chwilę.

Wybieramy nową kosiar-
kę. W pierwszej kolej-
ności musimy określić 

swoje potrzeby. Co będziemy ko-
sić – kilkuarowy ogródek, czy 
półhektarową łąkę? Kolejne istot-
ne pytanie na etapie wybierania 
kosiarki – chcemy sami trawę 
grabić po koszeniu, czy po prostu 
zbieramy ją do kosza? Najlepiej 
odpowiedzieć sobie na te pytania 
po konsultacji z kimś, kto się tym 
zajmuje zawodowo. Najważniej-
sze jednak w pierwszej kolejności 
jest określenie własnych potrzeb, 
a potem pójście po sprzęt. Nie-
stety najczęściej głównym kry-
terium, jakim kierują się klien-
ci jest kwota, jaką postanowili 
wydać na ten zakup. To zła dro-
ga wyboru. Sprzęt, który chce-
my kupić ma nam ułatwić życie, 
a nie sprawiać kłopoty. Konsul-
tujmy to z ludźmi, którzy się na 
tym znają, zanim pochopnie wy-
damy swoje pieniądze.

22 i 23 kwietnia firma Bl-System 
zaprasza na dni otwarte.

REKLAMA
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  Stowarzyszenie TĘCZA działające na rzecz uczniów  niepełnosprawnych Specjalnego Stowarzyszenie TĘCZA działające na rzecz uczniów  niepełnosprawnych Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz  podopiecznych Wczesnego Wspomagania 

Rozwoju Dziecka w Nowym Sączu Rozwoju Dziecka w Nowym Sączu 
KRS   0000213810  NIP 734 27 39 019  REGON 492008658KRS   0000213810  NIP 734 27 39 019  REGON 492008658

KREDYT BANK 88  1500 1559 1215 5002 3997 0000KREDYT BANK 88  1500 1559 1215 5002 3997 0000

Ośrodka SOśrodka S

Kod konkursu z biletami 

do kina: DTS + ostatnia 

litera nazwiska, np. 

uczestnik Kowalski: 

DTS+I.

Kod konkursu z biletami 

na koncert w Krynicy: 

Especto + imię 

w formie zgrubiałej, 

np. uczestniczka Ania: 

Especto+Anna

ZNAJDZIESZ NAS NA

ABC wiosennego kosiarza  

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM 
NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW 

Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu 
z dnia 20.04.2017r.

1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu:
Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu
Ul. 29 Listopada 10
33-300 Nowy Sącz
www.mord.pl
e-mail: sekretariat@mord.pl
2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w siedzibie organizatora przetargu w dniu 12 maja 2017 r. 
o godz. 12.30 w sali  nr 108 I pietro.
3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:
Samochody będące przedmiotem przetargu można obejrzeć:- na parkingu przy placu manewrowym MORD 
Nowy Sącz przy ul. 29 Listopada , w dniach 24 kwietnia – 8 maj 2017 r. w godzinach od 9.00 do 11.00 
Szczegółowe informacje na temat oferowanych samochodów można uzyskać nr tel. 184490880, osoba do 
kontaktu – Kazimierz Król.
4. Rodzaj, typ, ilość pojazdów objętych postępowaniem oraz ceny wywoławcze.

5. Wysokość wadium oraz formę, termin i miejsce jego wniesienia:
Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej w wyżej wymienionych kwotach na dany samochód w formie 
pieniężnej należy wpłacić do dnia 10 maja 2017 r. na rachunek bankowy 
Bank Pekao S.A.    92 1240 4748 1111 0010 6568 8947 
Na przelewie należy zaznaczyć numer rejestracyjny pojazdu/ów jakiego/ch dotyczy wpłacone wadium. Nie-
właściwe (niższe od wymaganego) wadium unieważnia ofertę.
Informacja o wpłacie przez dokument potwierdzenie przelewu jest załącznikiem do oferty.
Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.mord.pl.

Lp Marka i typ 
pojazdu

Numer 
rej.

Numer 
nadwozia

Pojemność 
silnika

Rok 
produkcji

Przebieg Cena
wywoławcza

Wadium

1. MITSUBISHI 
Colt 1,3 MR’09

KN72016 XMCXN-
Z34ABF018128

1332ccm 2011 63 tys. 15030,00PLN 1503,00PLN

Lp Marka i typ 
pojazdu

Numer 
rej.

Numer 
nadwozia

Pojemność 
silnika

Rok 
produkcji

Przebieg Cena
wywoławcza

Wadium

2. MITSUBISHI 
Colt 1,3 MR’09

KN72026 XMCXN-
Z34ABF017810

1332ccm 2011 47 tys. 15480,00PLN 1548,00PLN

Lp Marka i typ 
pojazdu

Numer 
rej.

Numer 
nadwozia

Pojemność 
silnika

Rok 
produkcji

Przebieg Cena
wywoławcza

Wadium

3. MITSUBISHI 
Colt 1,3 MR’09

KN72021 XMCXN-
Z34ABF018207

1332ccm 2011 62tys. 15120,00PLN 1512,00PLN

KUPIĘ NIERUCHOMOŚCI pomoc w sprawach trudnych, zadłużenia, licytacje komornicze, podział majątku, zbycie i zakup udziału w nieruchomości.
Kontakt 789102786
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II Sympozjum Turystycznych Kół Naukowych
Współczesne wyzwania na rynku turystycznym

Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach konkursu ofert z turystyki 
pn. „Małopolska Gościnna”

Porozmawiajmy o wyzwaniach na rynku turystycznym
W dniach 20-22 kwietnia 2017 r. w Insty-

tucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu odbę-

dzie się już II Sympozjum Turystycznych Kół 

Naukowych. Organizatorem tego wydarze-

nia jest Turystyczne Koło Kuklik, działające 

w strukturach Instytutu.

Sympozjum jest imprezą studencką dla 

studentów i doktorantów, którzy chcą wy-

mienić się wiedzą i poglądami na temat 

wyzwań współczesnego rynku turystycz-

nego. Wydarzenie zgromadzi studentów 

studiów licencjackich, magisterskich i dok-

toranckich oraz opiekunów Kół Nauko-

wych – w sumie 45 osób z 9 ośrodków 

akademickich. Wyrazem integracji uczest-

ników będą zaplanowane - na pierwszy 

dzień - obrady plenarne, panele i warsz-

taty dyskusyjne, podczas których uczest-

nicy będą prezentować przygotowane na 

sympozjum referaty (wydane w monogra-

fii w wersji drukowanej, dostępnej również 

na stronie www Wydawnictwa PWSZ 

w Nowym Sączu) oraz prezentacje służą-

ce wymianie poglądów na temat szeroko 

pojętej turystyki, propagowaniu jej warto-

ści edukacyjnych i poznawczych.

Wśród prezentowanych zagadnień 

znajdą się te dotyczące sektorów prze-

mysłu turystycznego – jednego z kom-

ponentów przemysłu czasu wolnego – 

tj. sektora bazy noclegowej (np. referat: 

Rola zielonych hoteli w turystyce zrów-

noważonej), gastronomicznej (np. refe-

rat: Zachowania konsumentów na rynku 

gastronomicznym w świetle badań wła-

snych. Przypadek Krakowa) i transpor-

towej (np. referat: Użyteczność transpor-

tu kolejowego dla turystyki na przykładzie 

wybranych linii kolejowych wojewódz-

twa dolnośląskiego i czeskiego pogra-

nicza). Podjęte zostaną również zagad-

nienia ubezpieczeń w turystyce i nowych 

technologii wykorzystywanych w tym sek-

torze. Studenci zwrócą także uwagę na 

funkcjonowanie grup społecznych na ryn-

ku turystycznym, poczynając od rodzin 

(np. referat: Turystyka rodzinna i jej wzory 

zachowań), a kończąc na pokoleniach X i 

Y (np. referat: Generacje X i Y i ich uczest-

nictwo w turystyce). Zaplanowano także 

metodologiczne warsztaty doktoranckie. 

Jednoczenie środowisk akademickich 

uzewnętrzni się również w drugim dniu 

Sympozjum, na kiedy zaplanowano wy-

jazd studyjny stanowiący integralną jego 

część, a służyć będzie on realizacji warto-

ści edukacyjnych, wychowawczych, po-

znawczych, a także promocyjnych Ziemi 

Sądeckiej. Trzeba wyraźnie podkreślić, 

że Sądecczyzna jest miejscem atrakcyj-

nym turystycznie, dzięki bogactwu swych 

walorów zarówno naturalnych, jak i antro-

pogenicznych. Niezaprzeczalnie jest ona 

„zagłębiem” przemysłu czasu wolnego. 

Zorganizowanie Sympozjum Turystycz-

nych Kół Naukowych w Nowym Sączu 

jest wyjątkową szansą na wypromowanie 

regionu w obszarze turystyki, zwracając 

uwagę na jego bogate dziedzictwo kultu-

rowe (eksplorowane szczególnie w drugi 

dzień sympozjum).

Wśród gości sympozjum, aż 13 z nich 

przyjeżdża na organizowaną imprezę po 

raz drugi. Świadczy to o sukcesie ubiegło-

rocznego wydarzenia, które obok części 

naukowej (pierwszy dzień) zorientowa-

ne było na eksplorację naszego regionu. 

Ponowny powrót dużej grupy studentów 

dowodzi atrakcyjności przede wszystkim 

wydarzenia naukowego Instytutu Ekono-

micznego, ale także regionu Sądecczy-

zny. W tym kontekście istnieje nadzieja 

na zainspirowanie do ponownych powro-

tów tych, którzy nie znają Ziemi Sadec-

kiej i będą na niej gościć po raz pierwszy. 

A miejsce to, jak każde inne miejsce re-

cepcji turystycznej, winno zabiegać o każ-

dego turystę, generującego dochód dla 

obszaru, w tym także studentów uczest-

ników sympozjów. 

20 kwietnia 2017 r.
Instytut Ekonomiczny PWSZ Nowy Sącz; ul. Jagiellońska 61
8.30 – 9.00 rejestracja uczestników
9.30 – 10.45  uroczyste otwarcie Sympozjum; 
• prowadzenie dr hab. Agata Niemczyk, prof. nadzw. 
• wystąpienia Władz Uczelni i zaproszonych Gości
• sesja plenarna; moderator: dr hab. Agata Niemczyk, prof. nadzw.
•  Aneta PRZYGODZKA, Agnieszka PRZYBYSZ, Anna MITEK 

Świadomość ekologiczna turystów a ich preferencje w zakresie bazy 
noclegowej

•  Aneta OLEKSY-GĘBCZYK
Marketing relacji jako narzędzie zarządzania konfliktem w miejscu 
recepcji turystycznej

•  Łukasz KUŚ
Zachowania konsumentów na rynku usług gastronomicznych 
w świetle badań własnych (przykład Krakowa)

10.45 – 11.15 przerwa kawowa
11.15 – 12.45 trzy sesje tematyczne

I. Sesja pierwsza; moderator mgr Jarosław A. Handzel
Turystyka zrównoważona a problemy współczesnego świata
•  Klaudia Dębakowska: Wpływ terroryzmu na rozwój turystyki 

międzynarodowej
•  dr Joanna Sepioło, Ewelina Kara, Larysa Żak-Topór: Wykorzystanie 

Business Intelligence we współczesnej turystyce
•  Gabriela Mady: Rola zielonych hoteli w turystyce zrównoważonej
•  Szymon Stolarz: Turystyka górska XXI wieku
•  Yuliia Morkotun: Generacje X i Y oraz ich uczestnictwo w turystyce

•  Katarzyna Holewa: Wydarzenia kulturowe jako nowoczesne narzędzia 
promocyjne na terenie powiatu jeleniogórskiego

•  Olga Żak: Postrzeganie konsumpcji kolaboratywnej na rynku usług tu-
rystycznych w Norwegii

II. Sesja druga; moderator dr inż. Iwona Gawron
Podmioty sfery obsługi ruchu turystycznego w kontekście 
wyzwań XXI w.
•  Iwona Firlej, Monika Radzik, Barbara Sora: Turystyka wirtualna - szan-

sa czy zagrożenie dla branży turystycznej
•  Piotr Karczewski: Atrakcyjność turystyczna miasta Wałcz 
•  Justyna Bednarz: Znaczenie animacji czasu wolnego w usługach ho-

telarskich (na przykładzie wybranych kurortów turystycznych w Egip-
cie i na Malcie)

•  Ewelina Kordalska: Ubezpieczenie turystyczne a sporty ekstremalne
•  Aleksandra Kuczyńska: Produkty ubezpieczeniowe dla taksówkarzy
•  Yana Lipen: Determinanty uczestnictwa w trekkingach komercyjnych
•  Sebastian Miler: Użyteczność transportu kolejowego dla turystyki na 

przykładzie wybranych linii kolejowych województwa dolnośląskiego  
i czeskiego pogranicza

•  Tomasz Pancerz: Jak wirtualna rzeczywistość zmieni branżę turystyki
•  Adrian Urbańczyk: Rola działań promocyjnych w kreowaniu wizerunku 

miast i regionów (na przykładzie Nowej Zelandii)

III. Sesja trzecia; warsztaty doktoranckie; moderator dr hab. Agata 
Niemczyk, prof. nadzw. 
•  Aneta Oleksy-Gębczyk: Marketing relacji jako narzędzie zarządzania 

konfliktem w miejscu recepcji turystycznej
•  Kajetan Suchecki: Szlak św. Jakuba jako produkt systemowy

•  Beata Paliś: Turystyka w dokumentach planistycznych Miasta 
Krakowa

•  Julita Izabela Zaprucka: Charakterystyka wizerunku produktu tury-
stycznego na przykładzie Muzeum Miejskiego Dom Gerharta Haupt-
manna w Jeleniej Górze

•  Anastazja Zaretskaya: Turystyka rodzinna i jej wzory zachowań - uję-
cie teoretyczne

•  Monika Kurzeja: Dominacja pośrednich kanałów dystrybucji w sprze-
daży usług hotelarskich

13.15 – 14.45 obiad Restauracja Pod Wierzbą (ul. 1 Pułku Strzelców 
Podhalańskich 2)
14.45 – 16.00 moderator: dr hab. Renata Seweryn, prof. nadzw. 
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie panel dyskusyjny:
„… wczoraj i dziś, czyli dokąd zmierzasz turystyko?”
Podsumowanie Sympozjum
16.30 – przejazd do miejsca zakwaterowania 
ok. 18.00 kolacja

21 kwietnia 2017 r.
8.00-8.45 - śniadanie
9.30 wyjazd autokarem (z parkingu Kampusu) – spacer po Nowym Są-
czu, Miasteczko Galicyjskie, Skansen regionalny - Sądecki Park Etno-
graficzny – Stary Sącz - Rytro: Grupa I. Park linowy Grupa II. Spacer po 
ryterskich atrakcjach
ok. 17.00 – kolacja regionalna

22 kwietnia 2017 r.
9.00 śniadanie
opcjonalnie wycieczka fakultatywna po mieście   

Program II Sympozjum Turystycznych Kół Naukowych
Współczesne wyzwania na rynku turystycznym 20-22 kwietnia 2017 r.

Zdjęcia z I Sympozjum Turystycznych Kół Naukowych, Nowy Sącz 2016
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Już po raz drugi mam zaszczyt pełnić funkcję Przewodniczącej Rady Programowej  Sympozjum Turystycznych Kół Naukowych 

w Nowym Sączu. Jak rok temu, impreza organizowana jest w kwietniu. Inspiracją do jej realizacji byli sami uczestnicy I Sympozjum. Do-

bre przyjęcie ubiegłorocznego wydarzenia zaowocowało planami na kolejne - obecne. Jako organizatorzy cieszymy się z pozytywne-

go odbioru I edycji, ale postawiło to przed nami wyzwania odnośnie kolejnej. 

Trzeba jednak wyraźnie podkreślić, że obecnie odnotowuje się coraz więcej tego typu wydarzeń. Ośrodki akademickie konkurują 

w pomysłach na interesujące programy. My też spróbowaliśmy swoich sił. W tym roku przyjęliśmy inną konwencję, niż rok wcześniej. 

Panele będą odbywać się wśród studentów danego stopnia studiów, łącznie ze studentami III stopnia, dla których przygotowaliśmy 

warsztaty doktoranckie. Punktem kulminacyjnym II Sympozjum będzie dyskusja panelowa dla wszystkich uczestników. Każdy będzie 

mógł spróbować swoich dyskusyjnych sił merytorycznych. Tematem wiodącym będzie hasło: Dokąd zmierzasz turystyko? Postarali-

śmy się również o niekonwencjonalne nagrody, o czym przekonają się niebawem sami uczestnicy.

Drugi dzień typowo rekreacyjny, ale także z elementami poznawczymi, realizowany będzie w Nowym Sączu-Rytrze-Krynicy. Jak 

w zeszłym roku postaraliśmy się o sporą dawkę adrenaliny. 

Istotnym elementem sympozjum jest wydana monografia, a w niej artykuły studentów. Istnieje opinia, że na tego rodzaju wydarze-

nie nie jedzie każdy student, ale ten któremu się „coś chce”, który chce „coś osiągnąć”. Taka też myśl towarzyszyła mi, kiedy czytałam 

zgłoszone teksty. Pragnę zatem pogratulować wszystkim autorom artykułów. Ale co istotne, są wśród nas osoby, które z różnych po-

wodów nie zdążyły przesłać artykułu, niemniej jednak nie zniechęciło ich to do przyjazdu do nas, nieraz z drugiego końca Polski, i wy-

głoszenia referatu. Wreszcie musimy, jako organizatorzy, pochwalić się, że na II edycję przyjeżdża aż 13 osób, które były u nas rok temu.  

A co na naszym sądeckim podwórku? Atuty naszego regionu czynią zadość zaproszeniu do studiowania turystyki w PWSZ w No-

wym Sączu, no i oczywiście uczestniczeniu w tego rodzaju studenckim wydarzeniu. Bo II Sympozjum Turystycznych Kół Naukowych 

w Nowym Sączu to impreza studencka. To studenci mają potrzebę wymienienia się swoimi poglądami, badaniami na temat turystyki, 

nawiązania i utrwalenia znajomości. 

Wobec powyższego życzę wszystkim Uczestnikom owocnych obrad, wielu inspiracji naukowych, ale również pozytywnych wrażeń 

z podróży po Sądecczyźnie. Niech Państwa pobyt stanowi inspirację do powrotów w region nowosądecki. 

DR HAB. AGATA NIEMCZYK, PROF. NADZW.
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE
PRZEWODNICZĄCA RADY PROGRAMOWEJ 

II SYMPOZJUM TURYSTYCZNYCH KÓŁ NAUKOWYCH

Planowane Sympozjum pt. Współczesne wyzwania na ryku turystycznym, jest już kolejnym, drugim organizowane przez Studenckie 

Koło Naukowe Turystyki funkcjonujące w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Nowym Sączu. Udział w Sympozjum zgłosili przedstawi-

ciele zbliżonych tematycznie Kół Naukowych z wielu ośrodków akademickich w Polsce. Będzie ono okazją do przeglądu najnowszych 

osiągnięć rynku turystycznego i kształtowania przekonań o ważnej roli turystyki w życiu społeczeństw oraz kreowaniu procesów ogól-

nego rozwoju miast, regionów i kraju. Sympozjum turystyczne jest ważnym dla naszego Instytutu wydarzeniem. Duża zasługa w tym 

naszych studentów, wszystkich roczników i różnych  specjalności. Przesądzająca o spodziewanym sukcesie jest niewątpliwie pomoc 

Pani prof. dr hab.  Agaty Niemczyk, która wraz z Zespołem pracowników Instytutu, wykorzystując wiedzę, doświadczenie oraz kontak-

ty naukowe z innymi uczelniami, a także z praktyką turystyczną subregionu nowosądeckiego, przygotowała nie tylko interesujący pro-

gram naukowy konferencji, ale również wizytę studialną na Ziemi Sądeckiej.

PROF. DR HAB. TADEUSZ KUDŁACZ
DYREKTOR INSTYTUTU EKONOMICZNEGO

PAŃSTWOWEJ WYŻSZE SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU

Przypadł mi w udziale zaszczyt kolejnego „spotkania” z tym tak ważnym i ciekawym wydarzeniem. Cieszę się, że w bieżącym roku kalendarz 

obowiązków zawodowych pozwolił mi na osobiste w nim uczestnictwo.

Mając obraz ubiegłorocznego Sympozjum i wiedząc o planach organizacji jego II edycji, już od dawna przeczuwałam, że będzie to wielkie 

wydarzenie. Jako prodziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i profesor w Katedrze Turystyki tegoż Uniwer-

sytetu, w pełni popieram pomysł realizowania takich spotkań naukowych. W obecnych czasach studenci, ujawniając zapał do wiedzy, poszu-

kują platform wymiany informacji, swoich poglądów i wyników badań. Stąd idea, która przyświeca Sympozjum, jest w pełni uzasadniona. Widać 

z resztą, że podobne inicjatywy pojawiają się w wielu polskich miastach, jak np. ostatnio w Krakowie, ale również i w Katowicach.  

Organizacja tego typu wydarzeń przynosi wymierne korzyści nie tylko uczelniom, ale także miastom i regionom. Zespół pracowników Kate-

dry Turystyki UEK udowodnił w 2014 r., że turystyka biznesowa posiada znaczący wkład w lokalną gospodarkę. A przecież sympozjum nauko-

we to jeden z filarów turystyki biznesowej i jak każdy inny (tj. konferencja, kongres, zjazd czy wystawa gospodarcza) kreuje miejsca pracy, a tym 

samym przysparza dochodów rodzimej społeczności, generuje wpływy do budżetów gmin, tworzy dochód narodowy obszarów. Przedsię-

wzięcia takie, jak to, które obecnie rozpoczynamy, to bowiem nie tylko obrady naukowe, ale, mając na względzie choćby noclegi, gastronomię 

czy imprezy towarzyszące, to również produkt wytwarzany przez liczne podmioty sfery obsługi ruchu turystycznego. 

Wiedząc, jak bardzo wartościowe było ubiegłoroczne spotkanie, nie mogę się doczekać obrad naukowych i wyjazdu studyjnego 2017. Wie-

rzę, że pozytywnie zapiszą się one w pamięci uczestników i zaowocują kolejnymi edycjami Sympozjum, czego sobie i Państwu życzę. 

DR HAB. RENATA SEWERYN, PROF. NADZW.
PRODZIEKAN WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE

RECENZENT ARTYKUŁÓW UCZESTNIKÓW SYMPOZJUM I MODERATOR SESJI PANELOWYCH

Praca przy organizacji Sympozjum dała mi możliwość poznania wielu ludzi z rożnych zakątków kraju, których pasją, tak jak i moją, jest 

turystyka. Zaowocowało to bogatą wymianą doświadczeń na tle naukowym jak i w aspekcie praktycznym. Prawdziwą szkołą była sama 

organizacja, na która złożyło się wiele czynników tj. gromadzenie przesyłanych artykułów naukowych, planowanie przebiegu sympo-

zjum, organizacja pracy dla kolegów i koleżanek, czy też zaplanowanie czasu wolnego w Beskidzie Sądecki i pokazanie tego, co w na-

szym regionie jest najpiękniejsze. 

Już dzisiaj mogę się przekonać, że zebrane doświadczenie oraz poświęcony czas na przygotowanie Sympozjum to cenna lekcja, 

którą obecnie wykorzystuję w pracy zawodowej.

MARIUSZ SZKARADEK
ABSOLWENT INSTYTUTU EKONOMICZNEGO PWSZ – ROCZNIK 2016

BYŁY PRZEWODNICZĄCY AKADEMICKIEGO KOŁA TURYSTYCZNEGO „KUKLIK”
WSPÓŁORGANIZATOR I SYMPOZJUM TURYSTYCZNYCH KÓŁ NAUKOWYCH – NOWY SĄCZ, 2016
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Uczestnicy 
Justyna Bednarz 

Uczelnia/kierunek/stopień 
Uniwersytet Ekonomiczny 

w Krakowie
Wydział Zarządzania, Turystyka 

i rekreacja, specjalność: Zarządzanie 
kongresami i dużymi wydarzeniami, 

studia II stopnia
Zainteresowania naukowe

Turystyka międzynarodowa, turystyka biznesowa
Zainteresowania/hobby 

Taniec, zumba fitness, podróże

Monika Kurzeja  

Uczelnia/kierunek/stopień 
Uniwersytet Ekonomiczny 

w Krakowie
studia III stopnia

Beata Paliś   

Uczelnia/kierunek/stopień 
Uniwersytet Ekonomiczy w Krakowie

studia III stopnia

Klaudia Dębakowska 

Uczelnia/kierunek/stopień 
Uniwersytet Ekonomiczny 

w Krakowie, 
Wydział Zarządzania, kTurystyka 

i rekreacja, studia I stopnia
Zainteresowania naukowe

Patologia sądowa, kryminologia, 
zjawisko terroryzmu

Zainteresowania/hobby 
Czytanie książek kryminalnych, poznawanie profili 

psychologicznych seryjnych morderców, 
kraje skandynawskie oraz kultura islamu

Łukasz Kuś  

Uczelnia/kierunek/stopień 
Uniwersytet Ekonomiczny 

w Krakowie 
Wydział Ekonomii i Stosunków 
Międzynarodowych, kierunek 

Organizacja i zarządzanie - studia 
menedżerskie, studia II stopnia 

Zainteresowania naukowe
Szeroko pojęte zasoby ludzkie 

Najważniejsze publikacje
Ł. Kuś, Społeczno-gospodarcze konsekwencje organizacji 

Światowych Dni Młodzieży w opinii mieszkańców Krakowa, 
w: Współczesne oblicza turystyki, red. K. Borodako, 

Proksenia, Kraków 2017
Zainteresowania/hobby 

Psychologia, sport, turystyka, film, kryminalistyka 

Tomasz Pancerz  

Uczelnia/kierunek/stopień 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 

w Nowym Sączu 
Instytut Ekonomiczny, 

kierunek Ekonomika i Organizacja 
Przedsiębiorstw, studia II stopnia

Zainteresowania naukowe
Technologia VR, AR, technologia informacyjna

Zainteresowania/hobby 
Aktywnie spędzanie czasu, czytanie książek 

z zakresu poradników motywacyjnych

Adrian Urbańczyk   

Uczelnia/kierunek/stopień 
Uniwersytet Ekonomiczny 

w Krakowie
Wydział Zarządzania, Turystyka

 i rekreacja, studia II stopnia
Zainteresowania naukowe

Marketing terytorialny, marketing 
mix, promotion mix, set jetting, zachowania konsumentów 

na rynku usług turystycznych
Najważniejsze publikacje

A. Urbańczyk, Atrakcyjność turystyczna Nowe Zelandii 
w opinii uczestników turystyki filmowej (set jettingu), w: Tu-

rystyka wobec wyzwań XXI wieku, red. A. Niemczyk, Wydaw-
nictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2016
A. Urbańczyk, Zachowania uczestników set jettingu (na 

przykładzie Nowej Zelandii) i ich uwarunkowania w oparciu 
o badania bezpośrednie (III Ogólnopolska Konferencja 

Naukowa Turystyki Trendy w Turystyce, Uniwersytet Eko-
nomiczny w Krakowie - w trakcie druku)

Zainteresowania/hobby 
Taniec, podróże, trekking klasyczny, 

sporty wodne, enoturystyka

Iwona Firlej  

Uczelnia/kierunek/stopień 
Akademia Wychowania Fizycznego 

w Krakowie
Wydział Turystyki i Rekreacji, 

kierunek Turystyka i Rekreacja, 
studia II stopnia

Zainteresowania naukowe
Turystyka religijna, wpływ turystyki na środowisko spo-

łeczno-kulturowe, fanoturystyka
Najważniejsze publikacje

Wizerunek Krakowa jako miejsca recepcji turystyki 
edukacyjnej w ocenie studentów programu Erasmus, 

w: Turystyka wobec wyzwań XXI, 
pod red. A. Niemczyk, PWSZ 

w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2016 (współautor)
Różnice kulturowe a globalizacja, w: Polska 2020 

– perspektywa dla gospodarki, społeczeństwa i kultury, 
pod red. M. Reichela, J. Witowskiej, Wydawnictwo Naukowe 

PWSZ w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2016 (współautor)
Zainteresowania/hobby 

Fitness, sporty drużynowe, film

Yana Lipen  

Uczelnia/kierunek/stopień 
Uniwersytet Ekonomiczny

 w Krakowie
Wydział Zarządzania, kierunek Tury-

styka i rekreacja, studia II stopnia
Miejsce pracy

Cisco Systems
Najważniejsze publikacje

Lipen Yana, Nietypowe Hotele Celem Podróży 
Turystycznych, w: Turystyka wobec wyzwań XXI, pod red. 

A. Niemczyk, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 
Nowy Sącz 2016

Zainteresowania/hobby 
Podróże, góry, hiking, tatuaże, 

muzyka, jazda rowerem, wspinaczka, fotografia

Agnieszka Przybysz  

Uczelnia/kierunek/stopień 
Akademia Wychowania Fizycznego 

w Poznaniu
Turystyka i Rekreacja, kierunek 

Turystyka i Rekreacja, 
studia II stopnia

Zainteresowania naukowe
Rekreacja osób starszych, turystyka sportowa,  

sport osób niedostosowanych społecznie
Najważniejsze publikacje

Polskie muzea sportu jako atrakcyjny cel wizyty 
turystycznej, w: Kultura fizyczna i turystyka – 

od teorii do praktyki, Jarosz W., Kaczor B., Koprowiak E., 
AWF Poznań, 2016

Zainteresowania/hobby 
Podróże, animacja czasu wolnego, sport, 

wyjazdy w góry, dziennikarstwo

Olga Żak  

Uczelnia/kierunek/stopień 
Uniwersytet Ekonomiczny 

w Krakowie
Turystyka i rekreacja, 

studia II stopnia
Miejsce pracy

PZ Service AS, Oslo Norwegia
Zainteresowania naukowe

Zachowania konsumentów, konsumpcja kolaboratywna, 
smart city, produkty systemowe

Najważniejsze publikacje
Sezonowość ruchu turystycznego (na przykładzie 

Wadowic), w: (red) Latosińska J., Mokras-Grabowska, 
Kultura i turystyka. Sacrum i Profanum, Regionalna orga-

nizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź 2016
Ocena kształtowania się ruchu religijno-pielgrzymkowe-

go w Wadowicach, w: Niemczyk A. (red), Turystyka wobec 
wyzwań XXI wieku, PWSZ, Nowy Sącz

Zainteresowania/hobby 
Kraje skandynawskie – styl życia, 

język norweski bokmal, kultura Azji, fitness

Katarzyna Holewa  

Uczelnia/kierunek/stopień 
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Wydział Ekonomii, Zarządzania 
i Turystyki w Jeleniej Górze, kierunek: 

Ekonomia, studia III stopnia
Miejsce pracy

Hotel Caspar Cieplice Śląskie-Zdrój
Zainteresowania naukowe

Marketing terytorialny, turystyka, ekonomika turystyki
Najważniejsze publikacje

Holewa K., Barbarowicz M., Oferta spędzania czasu wolnego 
w wybranych miejscowościach turystycznych Sudetów 

Zachodnich , w: :J. Syrovátková, Kvalita podnikatelskěho pro-
ste di v cestovim ruchu v přihraničnich oblastech Euroregionu 

Nisa-Nys, Technikcká univerzita v Liberci, Liberec 2015
Holewa K., Wolski R., Jakość usług oferowanych przez obiekty 

noclegowe w miejscowościach turystycznych Sudetów 
Zachodnich, w: :J. Syrovátková (red.) Kvalita podnikatelskěho 

proste di v cestovim ruchu v přihraničnich oblastech 
Euroregionu Nisa-Nys, Technikcká univerzita v Liberci, Liberec

Zainteresowania/hobby 
Trekking, podróżowanie

Gabriela Mady  

Uczelnia/kierunek/stopień 
Uniwersytet Ekonomiczny 

w Krakowie
Turystyka i rekreacja, studia I stopnia

Zainteresowania naukowe
Turystyka zrównoważona, ekologia 

w turystyce, aspekty prawne 
działalności turystycznej, prawo Unii Europejskiej

Zainteresowania/hobby 
Literatura o tematyce II wojny światowej, 

kultura krajów arabskich, filozofia minimalizmu

Aneta Przygodzka  

Uczelnia/kierunek/stopień 
Akademia Wychowania Fizycznego 

w Poznaniu
Wydział Turystyki i Rekreacji, 

kierunek Turystyka i Rekreacja, 
studia II stopnia

Zainteresowania naukowe
Zachowania wegetarian

Najważniejsze publikacje
Ogród zoologiczny – atrakcja turystyczna nie dla 

wszystkich, w: Kultura fizyczna i turystyka 
– od teorii do praktyki, pod red. W. Jarosza, B. Kaczor, 
E. Koprowiak, wyd. Akademia Wychowania Fizycznego 

w Poznaniu, Poznań 2016
Zainteresowania/hobby 

Przyroda, ekologia oraz dieta wegetariańska, joga

Julita Izabela Zaprucka  

Uczelnia/kierunek/stopień 
Uniwersytet Ekonomiczny 

we Wrocławiu
Wydział Ekonomii, Zarządzania

 i Turystyki w Jeleniej Górze, 
studia III stopnia

Miejsce pracy
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 

- Dyrektor Wydziału Kultury
Zainteresowania naukowe

Turystyka kulturowa
Najważniejsze publikacje

Gerhart Hauptmann. Obrazy z życia. Lebensbilder. 
Pictures from life, red. W. de Bruyn, S. Rohlfs, 

J. I. Zaprucka, Jelenia Góra 2016
Inspiracje Willi Wiesenstein, red. J. Zaprucka, 

Z. Prysłopska, Muzeum Miejskie Dom Gerharta 
Hauptmanna, Jelenia Góra 2015

Zainteresowania/hobby 
Turystyka, narciarstwo, taniec 

Anastasiya Zaretskaya    

Uczelnia/kierunek/stopień 
Uniwersytet Ekonomiczny 

w Krakowie
Wydział Zarządzania, 

studia III stopnia
Zainteresowania naukowe

Aktywność turystyczna, atrakcyjność 
turystyczna, animacja czasu wolnego, turystyka 

rodzinna, decyzje rodzinne, psychologia konsumenta, 
marketing, marketing turystyczny, promocja turystyki

Najważniejsze publikacje
Niemczyk A., Handzel J.A., Zaretskaya A., Aktywność 

wolnoczasowa rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością, 
w: Janoś-Kresło M., Komorowska O. (red.), Współczesne 

problemy rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością 
w Polsce, Warszawa: SGH w Warszawie, 2016

Zainteresowania/hobby 
Squash, haft krzyżykowy, historia architektury 

(starożytna Grecja), literatura piękna 
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sympozjum
Ewelina Kara   

Uczelnia/kierunek/stopień 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 

w Tarnobrzegu
kierunek Ekonomia Menedżerska, 

studia I stopnia
Zainteresowania naukowe

Turystyka, gastronomia, zarządzanie
Najważniejsze publikacje

Sepioło J., Ciastek P., Kara E., Innowacja i ekologia jako 
szansa w rozwoju bazy noclegowej, Studenckie Zeszyty 

Naukowe nr 7, Wydział Ekonomii, Staropolska Szkoła 
Wyższa w Kielcach, 2016

Sepioło J., Mikołajczyk M., Kara E., Wpływ popytu na efekt 
kalendarzowy w sektorze hotelarskim, Studenckie Zeszyty 

Naukowe nr 7, Wydział Ekonomii, Staropolska Szkoła 
Wyższa w Kielcach, 2016
Zainteresowania/hobby 

Jazda na rowerze, gastronomia (wypieki ciast), czytanie książek, 
robienie na drutach

Sebastian Miler   

Uczelnia/kierunek/stopień 
Uniwersytet Ekonomiczny 

we Wrocławiu
Wydział Ekonomii, Zarządzania 

i Turystyki w Jeleniej Górze, kierunek 
Zarządzanie, studia II stopnia

Zainteresowania naukowe
Rynek turystyczny, turystyka aktywna

Najważniejsze publikacje
Miler S., Rola Internetu i mediów społecznościowych 

w rozwoju i promocji turystyki, w: A. Niemczyk (red.), 
Turystyka wobec wyzwań XXI wieku, Wydawnictwo 

Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2013
Zainteresowania/hobby 

Turystyka piesza górska, bieganie, podróże

Monika Radzik   

Uczelnia/kierunek/stopień 
Akademia Wychowania Fizycznego 

w Krakowie
Wydział Turystyki i Rekreacji, 

kierunek Turystyka i Rekreacja, 
studia II stopnia

Zainteresowania naukowe
Turystyka kulturowa, turystyka festiwalowa, 

rozwój hotelarstwa w Polsce i na świecie
Najważniejsze publikacje

Wizerunek Krakowa jako miejsca recepcji turystyki 
edukacyjnej w ocenie studentów programu Erasmus, w: 

Turystyka wobec wyzwań XXI, pod red. A. Niemczyk, Pań-
stwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 

Nowy Sącz 2016 (współautor)
Różnice kulturowe a globalizacja, w: Polska 2020 

– perspektywa dla gospodarki, społeczeństwa i kultury, 
pod red. M. Reichela, J. Witowskiej, Wydawnictwo Naukowe 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2016 (współautor)

Zainteresowania/hobby 
Muzyka, podróże, sport

Piotr Karczewski   

Uczelnia/kierunek/stopień 
Uniwersytet Szczeciński 

Wydział Nauk o ziemi, kierunek Turystyka 
i rekreacja, studia II stopnia 

Zainteresowania naukowe
Rynek turystyczny, transportowy, 

lotniczy analiza ruchu turystycznego, 
badanie atrakcyjności turystycznej regionów, 

zachowanie konsumentów na rynku turystycznym
Najważniejsze publikacje

Karczewski P., Charakterystyka Słupskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej - wybrane zagadnienia, Uniwersytet Warmińsko 

Mazurski, Olsztyn 2015
Zainteresowania/hobby 

Muzyka, sport, fotografia, podróże, gotowanie

Anna Mitek   

Uczelnia/kierunek/stopień 
Akademia Wychowania Fizycznego 

w Poznaniu
Wydział Turystyki i Rekreacji, 

kierunek Turystyka i Rekreacja, 
studia II stopnia

Zainteresowania naukowe
Turystyka przyrodnicza, stan wiedzy i przygotowanie 

turystów odwiedzających obszary chronione, zachowania 
wegetarian na rynku turystycznym, świadomość 

ekologiczna turystów
Najważniejsze publikacje

Ogród zoologiczny – atrakcja turystyczna nie dla 
wszystkich, w: Kultura fizyczna i turystyka – od teorii do 

praktyki, pod red. W. Jarosza, B. Kaczor, E. Koprowiak, 
wyd. Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, 

Poznań 2016
Zainteresowania/hobby 

Wędrówki górskie, 
wolontariat na rzecz obszarów chronionych, muzyka

Joanna Sepioło, 
dr n. ekonomicznych   

Uczelnia/kierunek/stopień 
PWSZ w Tarnobrzegu

Miejsce pracy
Starszy wykładowca, PWSZ 

w Tarnobrzegu
Opiekun Koła Naukowego „Globtrotter”

Zainteresowania naukowe
Turystyka, hotelarstwo, rekreacja. Własna firma - Edukacja 

przez zabawę Prowadzenie szkoleń z organizacji czasu pracy, 
animacji czasu wolnego, PR, rachunkowości, podatków itp.  
Instruktor i trener Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking

Najważniejsze publikacje
Warchoła M., Sepioło J., Kasprzyk A., Promocja obszarowego 

produktu turystycznego pogórza dynowskiego w aspekcie 
aktywnych form turystyki,  PWSZ w Tarnobrzegu, 2016

Sepioło J., Hajdukiewicz A., Zadworny W., Kasprzyk A., Vplyv 
využívania nástrojov Business Intelligence na výkonnosť pod-

nikov, Medzinárodný Vedecký Workshop K Riešeniu Projek-
tu Vega Č. 1/0562/1, Implementation of business intelligence 
systems in managing  contemporary enterprise,  Kosice 2015

Larysa Żak - Topór   

Uczelnia/kierunek/stopień 
PWSZ w Tarnobrzegu 

Ekonomia Menedżerska, 
studia I stopnia

Zainteresowania naukowe: 
Hotelarstwo, turystyka, krajoznawstwo

Najważniejsze publikacje:
Sepioło J., Mordka M., Żak-Topór L., Metody przekształceń 

mikroregionu  w komplementarny rynek turystyczny, 
Studenckie Zeszyty Naukowe nr 7, Wydział Ekonomii, 

Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach 2016
Zainteresowania/hobby 

Podróże, jazda na rowerze, ogrodnictwo

Ewelina Kordalska    

Uczelnia/kierunek/stopień 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 

w Olsztynie 
studia II stopnia

Zainteresowania naukowe
Tematyka ubezpieczeniowa 

oraz finansowa 
Zainteresowania/hobby 

Kultura Rosji, wędrówki po Tatrach 

Yuliia Morkotun    

Uczelnia/kierunek/stopień 
Uniwersytet Ekonomiczny 

w Krakowie
Wydział Zarządzania, kierunek 

Turystyka i rekreacja, studia I stopnia
Zainteresowania/hobby 

Podróże do egzotycznych krajów 
świata, joga, degustacja potraw z różnych kuchni świata, 

jazda na nartach, pływanie

Barbara Sora    

Uczelnia/kierunek/stopień 
Akademia Wychowania Fizycznego 

w Krakowie
Wydział Turystyki i Rekreacji, 

Kierunek Turystyka i Rekreacja, 
studia II stopnia

Zainteresowania naukowe
Turystyka uzdrowiskowa, enoturystyka, 

wpływ turystyki na środowisko społeczno-kulturowe
Najważniejsze publikacje

Wizerunek Krakowa jako miejsca recepcji turystyki eduka-
cyjnej w ocenie studentów programu Erasmus, w: Turystyka 
wobec wyzwań XXI, pod red. A. Niemczyk, Państwowa Wyż-

sza Szkoła Zawodowa, Nowy Sącz 2016 (współautor)
Różnice kulturowe a globalizacja, w: Polska 2020 – per-

spektywa dla gospodarki, społeczeństwa i kultury, pod 
red. M. Reichela, J. Witowskiej, Wydawnictwo Naukowe 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, 
Nowy Sącz 2016 (współautor)

Zainteresowania/hobby 
Sport, film, zdrowy styl życia 

„Przekazuję Państwu kolejny zbiór artykułów, wygłoszonych podczas 

II Sympozjum Turystycznych Kół Naukowych. Sympozjum zorganizowane 

zostało w Nowym Sączu w dniach 20-22 kwietnia 2017 roku przez Instytut 

Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu 

i działające w jego strukturach Akademickie Koło Turystyczne „Kuklik”. 

Podobnie jak poprzednio, chęć udziału w tym wydarzeniu zgłosili 

studenci I, II i III stopnia studiów. 

Tegoroczna monografia odnosi się do współczesnych wyzwań na 

rynku turystycznym. Szeroko zakrojona problematyka sprawiła, że 

podjęto różnorodne wątki, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju 

zrównoważonego, nowych technologii i turystyki górskiej. Jakby na to 

nie spojrzeć, te trzy obszary silnie ze sobą korespondują. Nowoczesne 

technologie niezaprzeczalnie zrewolucjonizowały świat, w którym 

funkcjonujemy, także w zakresie komfortu podróżowania, w tym 

zdobywania szczytów górskich, a wszystko ma być zgodne 

z założeniami turystyki zrównoważonej, w tym z charakterystycznymi 

dla niej eko-miejscami noclegowymi (np. zielonymi hotelami). (…)

Jako redaktor naukowy żywię nadzieję, że treści zawarte w niniejszej 

pracy posłużą wielu osobom do szerszego spojrzenia na interesujące je 

zagadnienia (…)”.

fragment Wstępu
dr hab. Agata Niemczyk, prof. nadzw.

ISBN: 978-83-65575-04-3

Współczesne wyzwania 
na rynku turystycznym

Publikacja zrealizowana przy wsparciu finansowym Województwa 
Małopolskiego w ramach konkursu ofert z turystyki pn. „Małopolska Gościnna”

Aleksandra Kuczyńska     

Uczelnia/kierunek/stopień 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 

w Olsztynie 
studia II stopnia

Zainteresowania naukowe
Tematyka ubezpieczeniowa 

oraz finansowa
Zainteresowania/hobby 

Literatura kryminalna

Aneta Oleksy-Gębczyk      

Uczelnia/kierunek/stopień 
Uniwersytet Ekonomiczny 

w Krakowie
Wydział Zarządzania, doktorant 

Miejsce pracy
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 

w Nowym Sączu
Zainteresowania naukowe

Marketing relacji, marketing terytorialny, 
przedsiębiorczość, zarządzanie, etykieta biznesu, 

mikro i makroekonomia
Najważniejsze publikacje

Oleksy-Gębczyk A., Podejście systemowe jako strategia 
rozwiązywania problemów w zarządzaniu firmą rodzinną, 

Zeszyt naukowy, Wyższa Szkoła Ekonomii 
i Informatyki w Krakowie, 2016

Oleksy-Gębczyk A., Rola nowej marki w strategii 
produktowej przedsiębiorstwa, Zeszyt naukowy, Wyższa 

Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2016
Zainteresowania/hobby 

Taniec towarzyski, gotowanie, gra na pianinie, 
turystyka górska, podróże 

Szymon Stolarz      

Uczelnia/kierunek/stopień 
Uniwersytet Ekonomiczny 

w Krakowie
Wydział Zarządzania, Turystyka

 i Rekreacja, studia I stopnia
Zainteresowania naukowe

Turystyka Międzynarodowa
Zainteresowania/hobby 

Architektura i sztuka, wspinaczka górska, 
sporty ekstremalne, jazda na rowerze, 

podróżowanie, barista

Suchecki Kajetan   

Uczelnia/kierunek/stopień 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Wydział Ekonomii, kierunek 
Ekonomia, studia III stopnia

Miejsce pracy
Uniwersytet Ekonomiczny 

w Katowicach, 
Zainteresowania naukowe

Gospodarka turystyczna, turystyka zrównoważona, 
turystyka kulturowa, szlak św. Jakuba, społeczna 

odpowiedzialność biznesu, zachowania konsumentów, 
ekonomia sportu

Najważniejsze publikacje
K. Suchecki, Integracja europejska, a rozwój turystyki na Szla-

ku św. Jakuba, w: P. Roszak, F. Mróz (red.), Droga do Composteli – 
przeszłość i teraźniejszość, Wydawnictwo Czuwajmy, Kraków 2016

 K. Suchecki, Etykieta na Szlaku św. Jakuba, w: P. Roszak, 
W. Rozynkowski (red.), Camino Polaco. Teologia – Sztuka – Historia 

– Teraźniejszość, Wyd. UMK, Toruń 2016
Zainteresowania/hobby 

Podróże, długodystansowe wędrówki, badminton, 
organizacja imprez sportowych

Monografia zawierająca artykuły naukowe zgłoszone przez studentów-
-uczestników II Sympozjum Turystycznych Kół Naukowych
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