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Pamiętam pierwszy koncert w Pijalni Głównej po udarze Bogusława Kaczyńskiego. Pan Boguś wszedł na scenę
pod rękę z Grażyną Brodzińską. Widownia wstała i zaśpiewała „Sto lat”. Miał łzy w oczach, większość widzów
i my dziennikarze także - opowiada Piotr Gryźlak, który od ponad 20 lat uczestniczył w krynickich festiwalach.

Wspomnienia o Bogusławie Kaczyńskim, Honorowym Obywatelu Krynicy-Zdroju str. 6-7
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TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

KONKURS

Bilety na Skaldów
Mamy dla Czytelników dwie
podwójne wejściówki na koncert Skaldów w Pijalni-Głównej
w Krynicy na godz. 19. w niedzielę 30 stycznia.
Wystarczy do piątku do godz.
9. na adres: konkurs@dts24.pl
przysłać swoje imię, nazwisko
i nr telefonu w temacie wpisując SKALDOWIE. Z wylosowanymi osobami skontaktujemy się
telefonicznie.
Więcej konkursów znajdziecie
na naszym profilu na FB.
(J)

ZNAJDZIESZ NAS NA

REKLAMA

LEKTURA NA FERIE
Halifax z Wojnarowej
Nocą 4/5 sierpnia 1944
r. między Wojnarową
a Niecwią w gminie Korzenna, podczas powrotu
z operacji zrzutu zaopatrzenia dla Armii Krajowej, został zestrzelony
samolot JP-162 „S” ze 148
Dywizjonu RAF. Trzech
członków brytyjsko-kanadyjskiej załogi, z kpt.
Jamesem McCallem zginęło w płonącym wraku,
czterech uratowało się na
spadochronach. Schronienia udzieliła im z narażeniem życia miejscowa ludność. Ocaleni ukrywali się w ziemiance
u „Ciotki z lasu” - Kunegundy Matusik w Łyczanej, a następnie dołączyli do partyzantów Ludowej Straży Bezpieczeństwa Wojciecha Janczyka „Kosy” i Armii Krajowej.
Za tłumacza służył Franciszek Apryasz, który przed wojną
wrócił z Ameryki i znał język angielski. Lotnicy szczęśliwie doczekali końca wojny i w kwietniu 1945 r. powrócili
do Wielkiej Brytanii i Kanady ku wielkiej radości rodzin,
które uważały ich za zabitych.
Poległych pochowano obok szosy do Wojnarowej, w pobliżu figury Matki Boskiej, w trumnach wykonanych przez

stolarza Wojciecha Taraska. Do późnej jesieni grób strojono
kwiatami, co kłuło w oczy żandarmerię niemiecką. Po ekshumacji spoczęli oni w brytyjskiej kwaterze wojskowej na
cmentarzu Rakowickim w Krakowie. W 2010 r. wydobyte szczątki samolotu trafiły do krakowskiego Muzeum AK
w Krakowie. Po wojnie niektóre elementy z samolotu ludzie wykorzystywali w gospodarstwach, robiąc z nierdzewnej, aluminiowej blachy np. brytfanki i części do maszyn.
Historie „naszego” Halifaxa przybliża w książce wydanej w grudniu 2015 r. przez Gminną Bibliotekę Publiczną
w Korzennej Wojciech Krajewski, wybitny znawca tematu, kustosz Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, archeolog lotniczy, zajmujący się od lat wyjaśnianiem losów
zestrzelonych samolotów i ich załóg.
Autor oparł się nie tylko na materiałach archiwalnych
i partyzanckich wspomnieniach, ale także na nowych,
nieznanych dotąd relacjach żyjących świadków tamtych
wydarzeń, do których dotarł w trakcie prowadzonych
poszukiwań, m.in. Jana Susa, Marii Ćwik, Aleksandry
i Bronisława Kraconiów, Jana Bulandy, Jana Miki, rodziny Łukasików. Ustalił także, że Halifaxa zestrzelił as niemieckiego lotnictwa feldwebel Helmut Konter, mający na
koncie 20 zestrzelonych samolotów. Zginął on nad Frankfurtem n. Odrą w marcu 1945 r. W książce obszernie cytowane są też po raz pierwszy udostępnione w języku polskim relacje ocalałych Anglików.
(LEŚ)
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CZY WIESZ, ŻE…
Krynica miewała swoje prawdziwe katastrofy? 22 maja 1930 r.
w centrum Krynicy doszło do katastrofy lotniczej. Nieopodal obecnego sanatorium kolejowego (dzisiaj ul. Ebersa) rozbił się samolot
SPAD 61C1 pilotowany przez mjr.
Witolda Prosińskiego. Maszyna należała do 122 Eskadry Myśliwskiej, wchodzącej w skład 2.
Pułku Lotniczego w Krakowie.
Pilot przeżył katastrofę. Z kolei
1 marca 1993 r. w okolicach Krynicy zadrżała ziemia. Po wstrząsie, mającym siłę 4,5 stopnia
w skali Richtera, nastąpiły kolejne nieco słabsze. Epicentrum tego
niezwykłego u nas zjawiska znajdowało się w trójkącie: Tylicz –
Uście Gorlickie – Wysowa. Było to
jedno z najsilniejszych trzęsień ziemi na Sądecczyźnie.
(ICZ)
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Dziesiąta książka będzie o krynickim „Cichym Kąciku”
Uważam, że każde miejsce na ziemi ma swój
smaczek, wystarczy go odkryć i oswoić. To, że
Małopolska jest liderem w turystyce, czasem
ułatwia pisanie, a czasem utrudnia.

Rozmowa z Elżbietą
Tomczyk-Miczką,
dziennikarką, podróżniczką,
specjalistą ds. promocji
Małopolskiej Organizacji
Turystycznej

- Większość krynickich gości spędza tu zimę wypoczywając, Pani przyjechała służbowo.
- Jestem dziennikarką turystyczną i autorką przewodników o regionach,

FOT. Z ARCH. E. TOMCZYK-MICZKI

- Widziano Panią na koncercie Kayah, w ramach cyklu imprez „Krynica źródłem kultury”, ale to chyba nie był najważniejszy powód Pani wizyty pod
Górą Parkową?
- Zaraz opowiem o powodzie mojej obecnej wizyty, ale wcześniej muszę zaznaczyć,
że w Krynicy bywam bardzo często i to od
dawna. Jako mała dziewczynka spędziłam
tu wiele wakacji w ośrodku „Czarny Potok”,
wówczas jeszcze z drewnianymi domkami
i basenem z lodowatą wodą z potoku.
Od kilkunastu lat z racji pracy w Małopolskiej Organizacji Turystycznej przyjeżdżam tu służbowo, bo to jeden z najatrakcyjniejszych zakątków w naszym regionie.
W ostatnich latach pracuję w projekcie szwajcarskim, promującym subregion gorlicko-sądecki, toteż wiele działań promocyjnych
w ramach tego projektu związanych jest właśnie z tym miejscem.

- Robi się coraz bardziej smakowicie. Chyba już
pora wyjawić najważniejszy powód Pani obecnej
wizyty w Krynicy.
- Pan Dariusz Mikulski, właściciel karczmy „Cichy Kącik”, od dawna planował wydanie książki o tym niezwykłym miejscu. Bo
„Cichy Kącik” jest wart szerszego opisania, ze
swoją barwną historią, niezwykłym klimatem
i lokalizacją. Tak się złożyło, że trafiła mu do
rąk moja książka-album „Najstarsza karczma w Polsce” o karczmie w Jeleśni. Chyba to
zadecydowało, że zaproponował mi, żebym
zajęła się tym wydawnictwem. Jestem pełna
entuzjazmu, bo Krynica-Zdrój to wspaniały temat. Podobnie jak w książce o karczmie
w Jeleśni znalazły się klimaty Żywiecczyzny,
a więc pasterstwo, zbójnictwo, obrzędy, rękodzieło, tak i tu „Cichy Kącik” będzie przedstawiony na tle Krynicy i okolic. A jest o czym
opowiadać - początki i rozwój uzdrowiska,
słynni ludzie, smaczki etniczne, kulturowe
i wreszcie kulinarne… Tematów wystarczyłoby na kilka książek. Pan Dariusz zgromadził ciekawe materiały, zdjęcia, wspomnienia,
poczynając od początków restauracji do dziś.

najczęściej z motywem kulinarnym. Kuchnia
i jej tradycje to moja pasja, a odkąd w MOT
stworzyliśmy i promujemy „Małopolską
Trasę Smakoszy”, karczmy regionalne nie
mają przede mną tajemnic. Uwielbiam odkrywać stare historie, ciekawostki, wprowadzać czytelnika w klimat dawnych czasów i wiązać historię ze współczesnością.
W ubiegłym roku napisałam przewodnik
kulinarny po Opolszczyźnie „Opolski Bifyj”
(bifyj to kredens) - prezentujący tamtejsze restauracje tworzące szlak dla smakoszy,
w powiązaniu z atrakcjami turystycznymi.

- Dokopała się Pani do historii, które zaskoczą
czytelników?
- Dokopuję się. Spędziłam właśnie pierwszy tydzień ferii z synem i wnukami na

zimowym wypoczynku w Krynicy-Zdroju. Dzieci jeździły na nartach na Jaworzynie,
a ja „urywałam się” do biblioteki. Przeglądałam książki i roczniki czasopisma „Krynickie Zdroje”, to prawdziwa skarbnica wiedzy
o mieście. Panie w bibliotece są niezwykle
życzliwe, obiecały zbierać materiały o „Cichym Kąciku” wśród pasjonatów krynickiej
historii. Nawet pensjonat „Flora”, w którym
się zatrzymałam, okazał się być miejscem,
gdzie Jan Kiepura stacjonował podczas budowy „Patrii”. Uznałam to za dobry znak.
- To zawodowo, a prywatnie lubi Pani atmosferę
Krynicy? Woli Pani nowoczesność stacji narciarskich, krytego kortu, zapowiadanego Aquaparku, czy skrzypiące podłogi kawiarni w drewnianych willach pamiętających początku uzdrowiska?
- Trudno nie poddać się urokowi krynickiego kurortu. Zaciszny deptak w dolinie rzeczki, urocze drewniane wille i przedwojenne pensjonaty, Góra Parkowa, zdroje
i sanatoria. To wszystko w połączeniu z aktywnym spędzaniem czasu, bo ku temu warunki są przez cały rok, tworzy miejsce bardzo przyjazne gościom. Atmosfera nieco
„z myszką” i nowoczesna baza turystyczna,
to jest to, co mnie pociąga. Stacjom narciarskim trochę brakuje do Alp pod względem
ilości wyciągów i utrzymania tras, przydałby się też Krynicy aquapark lub basen
z prawdziwego zdarzenia, ale cóż, nie można mieć wszystkiego od razu.

REKLAMA

WIŚNIOWSKI
HOME INCLUSIVE

Brama PRIME - Złoty Medal Międzynarodowych
Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2016

BRAMY, DRZWI, OGRODZENIA
W JEDNYM DESIGNIE

www.wisniowski.pl

1)

Najnowsza kolekcja WIŚNIOWSKI HOME INCLUSIVE łączy jedną linią stylistyczną bramy,
drzwi i ogrodzenia. To piękny przykład projektowania zorientowanego na spójność
w przestrzeni użytkowej, będącego odzwierciedleniem tendencji światowego designu.
1)
Dla bramy PRIME i UniTherm o wymiarach 5500 x 2250 mm. 2) Dla drzwi o wymiarach referencyjnych 1400 mm
x 2500 mm. 3) Firma WIŚNIOWSKI udziela 10 lat gwarancji antykorozyjnej na: bramy, furtki, segmenty i słupy
ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo.

BRAMA
SEGMENTOWA

2)

DRZWI
NAKŁADKOWE

3)

BRAMA
PRZESUWNA

ROZMAWIAŁ (MOL)
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50. Festiwal im. Jana Kiepury pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy.
Organizowany od 50 lat Festiwal im. Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju dzięki staraniom organizatorów został objęty honorowym patronatem Prezydenta
Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy. Jak poinformowała w piśmie Kancelaria Prezydenta „Pan Prezydent wyraża przekonanie, że bogaty program i udział cenionych artystów sprawią, iż tegoroczny Festiwal przyciągnie, podobnie jak to miało miejsce w latach poprzednich, wielu melomanów, przysparzając słuchaczom niezapomnianych artystycznych wzruszeń”.
Festiwal Kiepury to największy letni festiwal w Polsce i jedno z największych tego typu wydarzeń w tej części Europy. O jego randze i ugruntowanej pozycji świadczy fakt, iż będzie to już jego 50. edycja. Festiwal – jak co roku – jest zaaranżowany w taki sposób, aby z jednej strony przyczyniać się do możliwie
najszerszej popularyzacji trudnego gatunku muzycznego jakim jest opera, z drugiej zaś stanowić elitarne święto dla miłośników muzyki poważnej. Festiwal
jest okazją do pokazania najbardziej wartościowych twórców – polskich i zagranicznych – uprawiających sztukę operową, a tym samym wspierania najwartościowszych zjawisk i trendów w polskiej i światowej kulturze muzycznej.
50. edycja Festiwalu będzie popularyzowała nie tylko twórczość wielkiego artysty Jana Kiepury, lecz także polską kulturę. Spodziewać się możemy, że podobnie jak w latach ubiegłych, bogaty i zróżnicowany program wydarzenia przyciągnie do Krynicy-Zdroju rzesze melomanów.
Tegoroczną edycję Festiwalu jak w roku ubiegłym przygotowują wspólnie Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju, Gmina Krynica-Zdrój i Opera Krakowska.
Już dziś Dariusz Reśko Burmistrz Krynicy-Zdroju zaprasza wszystkich melomanów pomiędzy 13-20 sierpnia na wyjątkową ucztę muzyczną.
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29 stycznia, godz. 14. i 16., Sala Balowa Starego Domu Zdrojowego - spektakl pt. „Elektromisja” przygotowane przez Teatr
Niewielki z Krakowa
29 stycznia, godz. 17., Miasteczko Galicyjskie – slajdowisko, podróżniczka Henryka Legutko opowie o wyprawie do Argentyny
29 stycznia, godz. 19., Pijalnia Główna w Krynicy-Zdroju – koncert zespołu Coma
29 stycznia, godz. 19., Dwór Starostów w Muszynie – koncert
kolęd i pastorałek w wykonaniu grupy wokalno-instrumentalnej
„Mussina” oraz zaproszonych gości
30-31 stycznia, Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu – Ogólnopolskie Spotkania Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych „Pastuszkowe kolędowanie”
30 stycznia, godz. 10., Pijalnia Główna w Krynicy-Zdroju – Górska bitwa - musical „Dziewczynka z zapałkami” i walki taneczne
30 stycznia, godz. 13., Teatr Nowy w Nowym Sączu - „Bal karnawałowy u Kopciuszka"
30 stycznia, godz. 17., Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krynicy-Zdrój - Hokej Kobiet liga słowacka MKHL Krynica-Zdrój
– HC Poprad
30 stycznia, godz. 19., Pijalnia Główna w Krynicy-Zdroju – koncert zespołu Strachy na Lachy
31 stycznia, godz. 10., ośrodek narciarski Henryk-Ski w centrum
Krynicy-Zdroju - pierwszy tej zimy Puchar TAURONKA
31 stycznia, godz. 12., Berest - „Bieg po Dom”, impreza organizowana przez Fundację Renovo, jej celem jest zbiórka funduszy na
dokończenie budowy domu dla Pani Kingi Grucy oraz jej czterech
córeczek
31 stycznia, godz. 16., Sala Balowa Starego Domu Zdrojowego –
koncert zespołu wokalnego Kryniccy Seniorzy
31 stycznia, godz. 17., MCK SOKÓŁ – Wieczory Małopolskie
„ Królowa Śniegu”
31 stycznia, godz. 18., Kino Sokół w Starym Sączu – program
„Na św. Szczepana” w wykonaniu Zespołu Regionalnego Starosądeczanie
31 stycznia, godz. 19., Pijalnia Główna w Krynicy-Zdroju – koncert zespołu Skaldowie
4 lutego, godz. 19., Pijalnia Główna w Krynicy-Zdroju – koncert
zespołu Happysad
(JB)

REKLAMA

FOT. ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KRYNICY-ZDROJU.

KARTKA Z KALENDARZA

2 lutego
(1931) - Polska zainaugurowała meczem z Czechosłowacją (1:4) swój udział w rozpoczętych dzień wcześniej w Krynicy
Hokejowych Mistrzostwach Świata. Mistrzami zostali wówczas Kanadyjczycy przed USA, a Polacy zajęli czwarte miejsce.
Była to jedyna tej rangi impreza sportowa na Sądecczyźnie i jedna z największych w Polsce międzywojennej. Mistrzostwa
relacjonowało 100 dziennikarzy do wielu krajów świata.
(W)

DTS ze studia telewizyjnego w Krynicy
SpecjalniezmyśląonaszychCzytelnikachuruchomiliśmystudiotelewizyjnewKrynicy!JesteśmyzWamiidlaWaswnowejzimowejstolicyPolski,informując o najważniejszych wydarzeniach i przedstawiając najciekawsze postacie. To, czego nie ma w „Dobrym Tygodniku Sądeckim”, znajdziecie na naszym
portalucodziennychwiadomościwww.sacz.in,naprofiluDTSnaFacebookuorazunaszegopartnera-wtelewizjiinternetowejMTV24.CzekanaWasmnóstwopasjonującychrozmówzinteresującymipostaciamizwiązanymizKrynicą-Zdrój.Totrzebaobejrzeć!
(MŁ)
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Wspomnienie
FOT. PIOTR GRYŹLAK

Dariusz Reśko, burmistrz
Krynicy-Zdroju

Bogusława Kaczyńskiego znali
chyba wszyscy. Jego dżentelmeńską elegancję i niezwykłą
pasję, z jaką opowiadał o gwiazdach sceny operowej. Był absolwent Akademii Muzycznej w
Warszawie, teoretykiem muzyki, ale też pianistą. Przez lata był
dyrektorem Festiwalu im. Jana
Kiepury w Krynicy, potem twórcą Europejskiego Festiwalu im.
Jana Kiepury i znanego na świecie Festiwalu Muzyki w Łańcucie. O muzyce potrafił opowiadać jak nikt inny. „Kaczyński
zrobił dla sztuki operowej więcej niż ktokolwiek w jej dziejach w naszym kraju” – twierdził Zygmunt Kałużyński. Można
go śmiało nazwać ulubieńcem
publiczności, czego potwierdzeniem były trzy „Wiktory”,
„Super Wiktor” oraz trzy „Złote Ekrany”. W plebiscycie „Polityki” na koniec wieku został
zaliczony do grona dziesięciu
największych osobowości telewizyjnych XX wieku. Zmarł w
ubiegłym tygodniu 21 stycznia.

Jestem bardzo poruszony tą śmiercią. Miałem informacje o chorobie Pana
Kaczyńskiego, ale w okolicach świat
pojawiły się dobre wiadomości, że wychodzi ze szpitala. Mnie po pierwsze
po ludzku jest bardzo smutno, bo był
to człowiek jeszcze pełen twórczego zapału.
Poznałem Pana Kaczyńskiego sporo lat temu. Był erudytą, krasomówcą, miał wyjątkowy talent pasjonującego opowiadania o operze. Zawsze
imponował mi swoją elegancją i tym,
że był „niestrudzonym szeryfem” stojącym na straży muzyki klasycznej
w dobie dominacji sztuki komercyjnej.
Był jej wiernym ambasadorem, krzewicielem, animatorem. Był też perfekcjonistą, to widać było chociażby
przy przygotowywaniu u nas festiwali. Równocześnie mimo że był piewcą
kultury wysokiej, nie lekceważył innych form muzyki, bo na festiwale w
Krynicy zapraszał choćby Edytę Górniak, breakdancowców.
To, że rozstaliśmy się przy organizacji festiwalu, co było związane z problemami finansowymi, było suwerenną decyzją Pana Kaczyńskiego. Było
w tym trochę emocji, niepotrzebnego szumu medialnego. Ja tę decyzję
uszanowałem. A ponieważ Festiwal
im. Jana Kiepury jest dobrem ogólnym, więc nie miałem wyjścia, musiałem to dzieło kontynuować i będę
to czynił nadal. Natomiast Pan Bogusław Kaczyński zawsze pozostanie

Festiwalem wypromował Krynicę
w mojej pamięci jako człowiek wybitny, osoba, która przez 28 lat prowadzenia Festiwalu wykonała gigantyczną
pracę na rzecz budowania i umacniania
marki miasta. Nigdy mu tego nie zapomnimy i zawsze będziemy wdzięczni.
To osoba, która ma tytuł Honorowego
Obywatela Miasta Krynica-Zdrój, czyli
najwyższe możliwe wyróżnienie. Wraz
z Jego śmiercią, cała kultura polska, europejska, poniosła wielką stratę. Jak się
okazuje, są ludzie niezastąpieni, takim
człowiekiem był Bogusław Kaczyński.

Stefan Sopata – emerytowany
dyrektor Centrum Kultury
w Krynicy-Zdrój
Zabiegałem o Pana Kaczyńskiego
przez 3 lata, wreszcie w 1982 r. zgodził
się zostać dyrektorem artystycznym
festiwalu. Pierwsze nasze spotkanie
było u niego w mieszkaniu, gdzie mnie
zaprosił. Długo rozmawialiśmy, wypytywał o szczegóły konkursu wokalnego, który był organizowany jako wstęp
do festiwalu. Nie chciałem od razu proponować mu dyrektorowania festiwalem, na początek wystarczyło, żeby
pojawił się jako gość. A później zaproponowałem poprowadzenie koncertu
inauguracyjnego. Tak mu się spodobało, że „złapał haczyk” i zapowiedział, że
ten festiwal musi nabrać znaczenia. Nie
szczędził ani czasu ani wysiłku, żeby
podnieść go na najwyższy poziom.

Dzięki niemu festiwal urósł do rangi
europejskiej, a my gościliśmy tu najwyższy garnitur artystów.
Nasze relacje były bardzo serdeczne, przyjacielskie, podobnie jak z jego
siostrą, która też gościła na naszych festiwalach. Był bardzo kulturalny, delikatny, zawsze z uśmiechem. Był wspaniałym człowiekiem, tylko szkoda, że
muszę używać czasu przeszłego, mówiąc o nim „był”.

Małgorzata Miecznikowska-Gurgul,
prezes Krynickiego Towarzystwa
Kulturalnego im. Jana Kiepury
Bogusław Kaczyński był pierwszym
honorowym prezesem naszego Krynickiego Towarzystwa Kulturalnego
im. Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju. To on zaproponował kryniczanom,
żeby takie towarzystwo założyli. Stało
się tak w 1986 r., w tym roku będziemy więc obchodzić jubileusz 30-lecia.
W 2000 r. Pan Bogusław Kaczyński
uświetnił wspaniałym przemówieniem
odsłonięcie pomnika Jana Kiepury
w Krynicy. Cała bogata historia naszej współpracy udokumentowana jest
w bibliotece krynickiej.
Bogusława Kaczyńskiego pamiętam
jako uroczego człowieka pełnego humoru. Mimo zmęczenia, bo przecież
przez cały czas dopilnowywał wszystkiego w czasie festiwali i udzielał wywiadów, był pełen energii. Uwielbiał

wychodzić na spacery po krynickim
Deptaku. Aby zapewnić sobie trochę
spokoju, wybierał się na przechadzkę o 6.30 rano, ale wkrótce kryniczanie się o tym dowiedzieli i nagle Deptak rankiem się zapełniał.

Piotr Gryźlak, dziennikarz, kierownik
działu marketingu i promocji MCK
SOKÓŁ
Znałem Bogusława Kaczyńskiego
dobrych 20 lat, bo przez tyle lat jeździłem na festiwale do Krynicy jako
dziennikarz. Bardzo się lubiliśmy. Jego
śmierć przyjąłem z dużym smutkiem.
W 2007 r. Pan Bogusław przeszedł
pierwszy udar, po którym było źle, ale
ciężka praca i rehabilitacja sprawiły, że
udało mu się wracać do formy. Pamiętam po tym udarze pierwszy koncert
w Pijalni Głównej. Mnóstwo ludzi, pan
Boguś wszedł na scenę pod rękę z Grażyną Brodzińską, która była jego ulubioną artystką. Widownia wstała i zaśpiewała mu „Sto lat”. Pan Boguś miał
łzy w oczach, większość widzów i my
dziennikarze także.
Był to człowiek niesamowicie medialny i otwarty. Nam dziennikarzom
bardzo dobrze się z nim pracowało, bo
wystarczył włączyć magnetofon… nieprzypadkowo został przecież Mistrzem
Mowy Polskiej. Nieraz przyjeżdżał też
do Krynicy poza festiwalem, aby wypocząć. Spotykaliśmy się wtedy, żeby

O G ŁO S Z E N I E

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pana

BOGUSŁAWA KACZYŃSKIEGO
Honorowego Obywatela Krynicy-Zdroju
Wybitnego znawcy opery i operetki,
niestrudzonego popularyzatora kultury i sztuki,
mistrza słowa i nienagannej polszczyzny
Długoletniego Dyrektora Festiwalu im. Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju.
Mieszkańcy Krynicy-Zdroju łączą się w smutku ze wszystkimi,
którzy w Zmarłym utracili bliską ich sercu niezwykłą osobę.
Pamiętają o Jego wszystkich zasługach, które poczynił dla kultury i promocji Krynicy-Zdroju.
Pozostanie na zawsze w naszej wiernej i wdzięcznej pamięci.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Małgorzata Półchłopek

Burmistrz Krynicy-Zdroju
Dariusz Reśko
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To był człowiek niezwykłej charyzmy, pasji, elegancji i kultury
Rozmowa
z JANEM GOLBĄ
- burmistrzem
Muszyny, w latach
1990 - 2002
burmistrzem
Krynicy-Zdrój
- Jak przyjął Pan wiadomość o śmierci
Bogusława Kaczyńskiego?
- Z wielkim żalem i smutkiem,
ale też zaskoczeniem. Utrzymywaliśmy ze sobą kontakt, wiedziałem,
że snuje dalsze plany, chciał wrócić do telewizji, do prowadzenia
koncertów noworocznych, bo był
to człowiek niezwykle aktywny.
- Pamięta Pan pierwsze spotkanie, okoliczności, w jakich poznał Bogusława
Kaczyńskiego?
- To było spotkanie związane
z organizacją festiwalu. Uczestniczyłem w nim jako zastępca naczelnika miasta w 1988 r. W związku z odejściem naczelnika Tadeusza
Wołowca przyszło mi organizować
pierwszy koncert z Panem Kaczyńskim. Wtedy, w czasie pierwszego
spotkania, bez problemów uzgodniliśmy szczegóły festiwalu.

- Jakim człowiekiem był Bogusław Kaczyński?
Jaki był
w
relacjach
międzyludzkich,
bo bardziej
go znamy jako
twarz telewizji.
- Wspominam go
ciepło. Mieliśmy bardzo dobre relacje koleżeńskie. Dogadywaliśmy się we wszystkich sprawach.
Ale był wyjątkowo wymagający. Miał swój pomysł na festiwal,
był bardzo o jego losy zatroskany, zawsze chciał jeszcze więcej…
Z dużo większym rozmachem
organizować, na większą skalę,
z większymi gwiazdami, z transmisją telewizyjną. Stąd stale wyrażał żal, że gdyby było więcej pieniędzy, można by zorganizować
festiwal na wyższym poziomie.
- To z tym związane było odejście
w pewnym momencie Bogusława Kaczyńskiego od organizacji festiwali?
- Trudno mi określić przyczyny. Ostatni raz pracowałem
z Panem Kaczyńskim w 2002 r.,
wtedy też otrzymał honorowe
obywatelstwo. W czasie naszej

współpracy miał taki moment,
że chciał odejść, bo wydawało
mu się, że to co robi, zasługuje
na lepszą oprawę. Zawsze były
problemy finansowe. Owszem,
mieliśmy taki okres, kiedy wicepremierem był Grzegorz Kołodko, że festiwal dwukrotnie dostał od rządu milionowe dotacje,
ale zazwyczaj to było żebranie
o pieniądze, próby przekonania
innych do tego typu widowisk.
W Polsce nie było zapotrzebowania na taką sztukę, która jest
na bardzo wysokim poziomie,
ale jednak niszowa. Ja osobiście
lubię operę, operetkę, ale wiele
osób patrzyło na nas jak na Don
Kichotów. Kaczyński chciał zrezygnować, ale wtedy przekonaliśmy go, że ta działalność ma sens.
W 2002 r. festiwal został przemianowany na Europejski Festiwal im. Jana Kiepury i przybrał
zdecydowanie większy rozmach.
Zawsze do tego co robił, podchodził z niesamowitą pasją, którą zarażał. Gdyby nie jego charyzma, kultura osobista i wielki
format człowieka kultury i elegancji, nie sądzę, żeby się udało
coś takiego organizować.
- Mimo wszystko udawało się, i to
w Krynicy! Małe miasto, a europejski festiwal.

- Festiwal Jana Kiepury był
wcześniej organizowany przez
Stefana Półchłopka, ale na mniejszą skalę. Taki rozmach nadał
festiwalowi dopiero Kaczyński.
I niekoniecznie chodzi tu o występujące gwiazdy, ale o osobowość dyrektora. Nieraz melomanii przychodzili nie tyle na
koncerty co „na Kaczyńskiego”,
żeby go posłuchać, bo on sam
w sobie był fenomenem i przyciągał ludzi. On kochał to co robił.
- Bogusław Kaczyński kochał muzykę, ale też chyba kochał Krynicę, a na pewno Krynica musiała kochać jego, skoro otrzymał honorowe
obywatelstwo.
- Bezwzględnie tak. To wynikało chyba również z zamiłowania Pana Kaczyńskiego do Kiepury, jak i Patrii, którą Kiepura
w Krynicy wbudował. Autentycznie kochał wszystko co z Kiepurą związane i rozpropagowywał to. Nie ma wątpliwości, że
festiwal był znakomitą reklamą
wizerunku Krynicy. Transmisje
w telewizji Polonia, TVP 2 i TVP 1
wypromowały miasto. Bogusław
Kaczyński włożył naprawdę dużo
wysiłku, żeby o Krynicy mówiono dobrze i żeby tu przyjeżdżano.

ROZMAWIAŁA JOLANTA BUGAJSKA

REKLAMA

przestrzeń

bez
ograniczeń

Okno dachowe nowej generacji FPP-V preSelect otwierane jest na dwa
sposoby: uchylnie i obrotowo. Funkcja uchylna pozwala na swobodne podejście do otwartego okna oraz umożliwia nieograniczony widok na zewnątrz.
Funkcja obrotowa wykorzystywana jest podczas mycia zewnętrznej szyby.
Okno preSelect to także:
Wysoka funkcjonalność
Opatentowany system okuć oddziela funkcję uchylną od obrotowej. Umożliwia
to realizację wybranego sposobu otwierania oraz stabilność skrzydła w każdym
położeniu, zapewniając wysoką trwałość okna i bezpieczeństwo użytkowników.
Zdrowy mikroklimat na poddaszu
Automatyczny nawiewnik V40P dostarcza optymalną ilość świeżego powietrza
do pomieszczenia. Chroni przed wychłodzeniem wnętrza wydatnie zwiększając
oszczędność energii cieplnej.
Podwyższone bezpieczeństwo użytkowe i antywłamaniowe
Innowacyjny system wzmocnienia konstrukcji okna topSafe znacznie podnosi
odporność na włamanie oraz zwiększa bezpieczeństwo użytkowe okna.

FOT. Z ARCH. DTS

tak po prostu sobie pogaworzyć. Zawsze w Krynicy mieszkał w pensjonacie „Wisła” przy Deptaka, tam też
mieściło się biuro festiwalowe. Na dole
w kawiarni mieli naleśniki z czekoladą, które Pan Boguś wszystkim polecał.
Wzruszające były jego relacje młodszą o 4 lata siostrą Anną, która przyjeżdżała na festiwal ze Szwecji, gdzie
mieszkała na stałe. Niestety ciężko zachorowała. Między innymi pierwszy udar był związany z wiadomością
o stanie zdrowia siostry. Potem siostra zmarła.
Twórcą festiwalu był Stefan Półchłopek, ale osobowość Kaczyńskiego była tak mocna, że wszyscy potem utożsamiali festiwal z nim. Nie jest
prawdą, że festiwal to była tylko opera i operetka. Co roku zapraszał też
wybitnych aktorów. To dzięki niemu
w Krynicy gościła Nina Andrycz, Gustaw Holoubek, Wojciech Pszoniak,
Jan Englert, Krystyna Janda, Anna
Polony i wielu innych. Zapraszał też
piosenkarzy bardziej rozrywkowych,
byli w Krynicy choćby Maryla Rodowicz, Edyta Górniak, Grzegorz Turnau, Michał Bajor, Halina Kunicka, Alicja Majewska.
Jego śmierć to wielka strata także dla naszego regionu, nie tylko dla
Krynicy ale także dla Sącza, bo tu kilkakrotnie organizował koncerty, a na
Rynku odbywał się Przystanek Europejskiego Festiwalu Kiepury. Napisał
też świetną książkę o Adzie Sari, związanej ze Starym Sączem. To była ostatnia książka, jaką wydał.
(JOMB)
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Religia
Błogosławiony ksiądz Stanisław Papczyński będzie świętym

Ojciec Święty upoważnił Kongregację Spraw Kanonizacyjnych do
ogłoszenia dekretu uznającego cud
przypisywany wstawiennictwu zakonnika rodem z Podegrodzia.
Kiedy nastąpi kanonizacja Stanisława Papczyńskiego? Jak zakłada
proboszcz parafii św. Jakuba Apostoła w Podegrodziu, ksiądz Józef
Wałaszek, być może już w czerwcu tego roku.
- To wielka radość dla naszej
parafii ale i dla całego regionu! nie kryje euforii proboszcz.
- Czekaliśmy na to wydarzenie
wiele lat i doczekaliśmy się. Święci
zawsze są wielką chlubą. Stanisław
Papczyński był wszechstronnie wykształcony, kończył kolegia jezuickie i pijarskie w Podolińcu, Jarosławiu, Lwowie i Rawie Mazowieckiej.
Pozostawił po sobie wiele pięknych
pism, prawdziwych dzieł literatury
pisanych w cudownym barokowym
języku. Był założycielem pierwszego męskiego Zgromadzenia Księży
Marianów. Pięknie, że nareszcie
REKLAMA

GRAF. PARAFIA PODEGRODZIE

21 stycznia papież Franciszek uznał
cud za wstawiennictwem błogosławionego Stanisława Papczyńskiego
z Podegrodzia, założyciela Zgromadzenia Księży Marianów. Tym samym kolejny polski duchowny zostanie ogłoszony świętym.

dołączy do grona świętych - dodaje ks. Wałaszek.
Konieczny jest jeszcze proces
kanonizacyjny. - Nikt przed papieża nie wychodzi. Ojciec Święty Franciszek zatwierdził dekret,
potem zbierze się Kongregacja do

Spraw Świętych, która raz jeszcze
wszystko przeanalizuje. Myślę, że
kanonizacji możemy się spodziewać może nawet w okolicy czerwca, ale to bardzo orientacyjna data
– podkreśla.
Cud, który zadecydował o kanonizacji Stanisława Papczyńskiego, miał miejsce w 2001 r.
- Wszyscy lekarze zgodnie uważali, że było to zjawisko niewytłumaczalne z medycznego punktu
widzenia. Szpitale na całym świecie, głównie uniwersyteckie, ale
niekoniecznie katolickie, były tym
wręcz zafascynowane - opowiada
ksiądz. Czym? Niezwykłym ozdrowieniem martwego, jak twierdzili
lekarze, płodu. Według medyków
chłopczyk spod Ełka miał się urodzić martwy. Lekarze nie dawali nadziei ciężarnej: płód jest martwy, dziecko nie urodzi się żywe.
Diagnoza była bezlitosna: trzeba
czekać na poronienie. Została tylko
modlitwa… Ojciec chrzestny matki
modlił się żarliwie przy grobie księdza Papczyńskiego w Górze Kalwarii koło Warszawy. – I wymodlił jego
wstawiennictwo - dodaje ksiądz
Wałaszek. Dzięki modlitwie do księdza Papczyńskiego, płód ożył. Dziś
chłopiec ma już 15 lat.
W grudniu 2006 roku papież Benedykt XVI uznał to wydarzenie

za cud. Do dziś ojciec Stanisław
Papczyński jest pocieszeniem między innymi dla kobiet ciężarnych.
Z całego świata płyną świadectwa
łask, które otrzymują wierni za jego
pośrednictwem.

AGNIESZKA MAŁECKA

Błogosławiony
Stanisław
Papczyński – urodził się
18 maja 1631 r. w Podegrodziu. Wykształcenie zdobywał
w kolegiach jezuickich i pijarskich. Następnie wstąpił do
zgromadzenia Pijarów. W 1661 r.
przyjął święcenia kapłańskie.
Dwanaście lat później, w 1673 r.
powołał do życia Zgromadzenie
Księży Marianów. Zlecił mu szerzenie kultu Niepokalanego Poczęcia NMP oraz modlitwę za
zmarłych. Stanisław Papczyński pracował jako wychowawca, był kaznodzieją, nauczał retoryki. Zmarł 17 września 1701 r.
w Górze Kalwarii koło Warszawy. W 1764 Sejm Koronacyjny
króla Stanisława Augusta Poniatowskiego skierował do Stolicy
Apostolskiej petycję o wyniesienie Stanisława Papczyńskiego na
ołtarze. Jego beatyfikacja odbyła
się 16 września 2007 r. w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu.

Koniec wymówek!
28 stycznia ukaże prawdopodobnie
pierwsze na polskim rynku nagranie o
tematyce sportowo-duchowo-zdrowotnej, autorstwa księdza - sportowca.
„Koniec wymówek! Trenuj z Jezusem ciało i ducha” - to doskonała propozycja na początek roku, kiedy większość planuje ważne zmiany
w stylu życia.
Co ciekawe - nagranie skierowane
jest głównie do tych, którzy nie przygotowują wielkich planów sportowodietetycznych, ponieważ nie czują takiej potrzeby. Audiobook rzeczywiście
wytrąca z rąk szereg wymówek, którymi zasłaniamy się, aby zadbać o kondycję głównie ciała, ale i ducha.
„Koniec wymówek” to jeden z najmocniejszych argumentów... jak nie
mieć więcej wymówek, aby zająć się
sobą całościowo – nie pomijać żadnej ze
sfer – w szczególności ciała i zdrowia.
Przewodnikiem i inspiracją do materiału na nagraniu jest postać Jezusa – według autora – najlepszego trenera personalnego wszechczasów.
Ks. Marek Dziewiecki, doktor psychologii i doświadczony duszpasterz,
jest również – o czym niewielu wie –
aktywnym kolarzem szosowym oraz
byłym trójskoczkiem. Dzięki swojemu
doświadczeniu może w jasny i precyzyjny sposób pokazywać wpływ mądrego dbania o ciało na jakość życia
człowieka (w kwestii której jest chodzącym świadectwem!), a co za tym idzie kondycję jego ducha.
(MŁ)

POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI

J.T.

Dobry dodatek wiedzy o gospodarce (31)

Zamożniejsi w nowym roku!
Pożegnaliśmy już 2015 rok, który odszedł do historii. Każdy z nas w sylwestrową noc pewnie poddał analizie dotychczasowy mijający rok. I choć wielu z zadowoleniem wkroczyło w Nowy 2016 Rok, to tak naprawdę już teraz powinniśmy się
zastanowić co zrobić by był on wyjątkowy i lepszy od tego ubiegłego.
Rozpoczynając nowy rok często życzymy sobie i innym, by był on lepszy od poprzedniego, by każdemu z nas dopisywało zdrowie, otaczało szczęście, a codzienne życie upływało w dostatku. Chyba każdy z nas marzy, by te życzenia się
spełniły, ale czy tak naprawdę mamy wpływ na zdrowie i lepsze życie, czy też kwestie te muszą pozostać tylko w sferze pobożnych życzeń?
Nowy rok, to nowe nadzieje, plany i prognozy. Spróbujmy zatem rozważyć, jaki wpływ mamy na priorytetowe kwestie
naszej egzystencji. W odniesieniu do zdrowia nasuwa się refleksja, że wiele zależy od nas samych. Aktywny tryb życia,
uprawianie sportu, uzupełnianie witamin, zdrowe odżywianie czy też właściwe spędzanie czasu wolnego i odpoczynek,
zgodnie z opinią specjalistów, gwarantują lepsze samopoczucie i doskonałą kondycję. A jak jest z zamożnością? Czy tak
naprawdę mamy na nią wpływ? Jak zarabiać więcej, by w nowym roku 2016 i latach kolejnych żyć wygodniej i dostatniej? I wreszcie, co każdy z nas może zrobić dla wspólnej gospodarki naszego kraju w 2016 roku?
Być może pierwsze, co przychodzi nam na myśl, to oszczędzanie lub zmiana pracy na lepiej płatną. Niestety, ani pierwsze,
ani drugie rozwiązanie wbrew pozorom nie jest proste. Poza tym nie każdy z nas ma taką możliwość. Na co zatem mamy
wpływ? Co tak naprawdę możemy zrobić by więcej zarabiać, i by nasza wspólnota gospodarcza szybciej się rozwijała? Do
tej pory prezentowaliśmy rezerwy wzrostu gospodarczego naszego kraju, a co z rozwiązaniami. Tym razem postanowiliśmy to zmienić i przedstawić propozycje, dzięki którym z pewnością każdy z nas będzie mógł stać się zamożniejszym.
STR. 12
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Mechanizmy gospodarki globalnej, czyli jak
wspólnie budować naszą zamożność?
Cz. 1
Jak powstaje cena produktu
globalnego?

Dania posiada najwięcej firm
globalnych w przeliczeniu na
milion mieszkańców.
Duńska firma wytwarza produkty w Polsce, które dalej
oferuje na wiele zagranicznych
rynków. Wykres ten prezentuje poszczególne składowe ceny
detalicznej, po której klient
może kupić produkt w markecie budowlanym. My teraz
krok po kroku rozszyfrujemy
jej poszczególne elementy.

Wiele w Polsce mówimy o gospodarce globalnej, o wolnym
rynku, o wolnej konkurencji.
Polska jest jednym z krajów
Unii Europejskiej. To dlaczego
tak jest, że w jednych krajach
poziom życia i wynagrodzeń
jest wyższy a w innych nie?
Dlaczego tak jest, że w Polsce
wciąż zarabiamy 4 razy mniej
Żeby wyprodukować produkt
niż w bogatych krajach Europotrzebne są surowce, hale
py Zachodniej?
produkcyjne, energia, co staCzy ktoś z Państwa się nad nowi około 40% ceny, po któtym zastanawiał? Czy ktoś rej koncern sprzeda produkt do
z Państwa szukał odpowiedzi sklepów i marketów budowlanych, czyli do zewnętrznej siena tak postawione pytanie?
ci dystrybucji.
W dzisiejszym dodatku spróAby produkt mógł powstać,
bujemy wyjaśnić, jak powstaje cena produktu globalne- niezbędni są ludzie, czyli dago i co z tego mają państwa, lej do ceny dokładamy wartość
które uczestniczą w jego pracy a więc wynagrodzenia,
ZUS, inne ubezpieczenia i powytworzeniu?
datki od wynagrodzeń. StanoGospodarka globalna przypo- wi to ok 6% ceny. Spółka promina gospodarcze mistrzostwa dukcyjna w Polsce osiąga zysk
świata. Kraje, które w nich na poziomie 1%.
wygrywają, zyskują nie tylko
Tak przygotowany produkt
satysfakcję ale również wyższy
poziom życia i dobrobytu swo- trafi bezpośrednio z Polski
na rynek niemiecki, ponieich mieszkańców.
waż z założenia produkt ten
No dobrze, ale dlaczego ten przeznaczony był dla klienta
temat powinien nas intereso- w Niemczech.
wać? Dlaczego ten temat jest
Ale w procesie sprzedaży poważny dla Kowalskiego?
jawia się teraz centala, duńMechanizmy gospodarki wol- ska firma, która pomimo, że
norynkowej prześledźmy na nie dotyka produktu, dokłada
jednym z przykładów między- do jego ceny koszty związane
narodowej korporacji, z branży z obsługą korporacyjną.
materiałów budowlanych, któ- W kosztach tym mamy pracę
ra zlokalizowała jeden ze swo- działu badań i rozwoju, koszich zakładów produkcyjnych ty związane z wartością marw Polsce. Powiedzmy, że firma ki, patentami, licencjami,
ta pochodzi z Danii, ponieważ jak również koszty związane
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z nadzorem korporacyjnym nad fiW Danii z racji udziału centrali
nansami, marketingiem. Koszt ten
stanowi około 10% wartości ceny. w całym procesie pozostanie warDuńska spółka również osiąga tość ok 35%.
zysk na poziomie 25%.
A jaka korzyść spłynie do polskiej
Dopiero teraz pojawia się spółka wspólnoty ekonomicznej? Będzie
dystrybucyjna, niemiecka spółka, to wartość 7%.
która sprzeda produkt do sklepów
Słupki te prezentują dwie wari marketów budowlanych. Spółka dołoży do ceny produktu war- tości, jedną związaną z wartością
tość związaną z dystrybucją czy- pracy, drugą związaną z zyskiem
li koszty logistyki, utrzymania kapitałowym, które osiągają pobiura handlowego, wynagrodze- szczególne spółki.
nie przedstawiciela handlowego,
Czy podobają nam się te proporcje?
wydatki na reklamę i serwis. Stanowi to ok 16% ceny. Spółka dys- Oczywiście, że nie. W gospodarce glotrybucyjna również osiąga zysk. balnej nie wygrywa ten, kto produkuZ danych finansowych korpora- je, nawet nie ten, kto dostarcza produkt
cji wiemy, że jest to zysk na po- do klienta, ale ten, kto jest właścicielem
produktu i całego procesu.
ziomie 5%.
Chcielibyśmy, aby ta dodatkowa
W ten sposób powstaje cena, po
której koncern sprzeda produkt do wartość 35% pozostała w naszym krazewnętrznej sieci dystrybucji czy- ju. Chcielibyśmy, aby drogie, specjalili do składów i marketów budow- styczne miejsca pracy tworzone były
lanych. Market dołoży swoją wartość związaną z obsługą klienta
i w ten sposób powstanie cena detaliczna, po której klient w Niemczech będzie mógł kupić produkt.
Klient w Niemczech kupi produkt, i co z tego mają poszczególne państwa, poszczególne wspólnoty ekonomiczne? Zobaczmy, jak
spływa strumień korzyści na poszczególne spółki w poszczególnych krajach.
W Niemczech z racji funkcjonowania spółki dystrybucyjnej pozostaje wartość ok 13%.
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w Polsce. Chcielibyśmy, aby polskie
firmy osiągały takie zyski, a podatki
od tych zysków spływały do polskiego budżetu.
Tylko wtedy mamy szansę na wyższe wynagrodzenia. Tylko wtedy mamy
szansę na lepsze świadczenia emerytalne, czy zdrowotne.
Będzie to możliwe tylko wtedy, gdy
w Polce będziemy mieli więcej rodzimych firm globalnych, których produkty będą kupowali klienci nie tylko
w Polsce ale również na wielu zagranicznych rynkach. Tylko wtedy będziemy mieli szansę na rozwój gospodarczy i stabilne budowanie dobrobytu
w Polsce.
Więcej na ten temat znajdą Państwo na stronie internetowej
Fundacji www.pomysloprzyszlosci.org oraz w raporcie Fundacji: ,,Wspólnie budujmy naszą
zamożność".
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Co ja mogę zrobić?
Jak stać się częścią procesu zmian?
Drogi Czytelniku!
W naszym raporcie spróbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie: Jak jest? Czy jesteśmy
z tego stanu zadowoleni? Teraz
czas zastanowić się: Co ja mogę
zrobić, aby budować zamożność naszego kraju, a tym samym moją własną? Co ja mogę
zrobić, aby dokonać niezbędnych zmian?
Każdy z nas ma wpływ na
otaczającą nas rzeczywistość.
To my decydujemy o wysokości naszych zarobków, jakości życia. Od naszych codziennych działań i decyzji zależą siła
i bezpieczeństwo polskiej
wspólnoty ekonomicznej, której jesteśmy częścią.
Raport opisuje rzeczywistość.
Stawia diagnozę: polska wspólnota ekonomiczna potrzebuje
zmian. Przecież wszyscy chcemy żyć dostatniej, czuć się bezpieczniej i zarabiać podobnie jak
nasi zachodni sąsiedzi. Podajemy 28 powodów nie po to, aby
narzekać, ale aby zdefiniować
największe bariery ograniczające nasz rozwój. Chcielibyśmy,
żeby te 28 punktów odczytali Państwo jako potencjalne rezerwy wzrostu gospodarczego. Mamy nadzieję, że wnikliwa
analiza każdego z tych punktów, pozwoli Ci, drogi Czytelniku, odpowiedzieć na pytanie,
co ja mogę zrobić, żeby te rezerwy stały się potencjałem wzrostu gospodarczego.
W tym rozdziale podpowiadamy, co możemy zrobić oraz jak
możemy stać się częścią procesu zmian.

otoczenia na plusy i minusy stanu aktualnego w naszym kraju.
PROPOZYCJE:
1. Po przeczytaniu raportu przekaż go innym i zachęć do zapoznania się z nim.
2. Zamów raport dla swojej organizacji i propaguj wiedzę
w nim zawartą.
3. Prześlij elektroniczną wersję broszury do znajomych/
klientów/kontrahentów i innych osób.
4. Przekaż informację z linkiem
do strony Fundacji swoim
znajomym/klientom/kontrahentom i innym.
5. Zaproś przedstawiciela Fundacji na konferencję lub na
spotkanie z dużą grupą osób.
6. Jeżeli wiesz o ciekawych rozwiązaniach prawnych, które
sprawdziły się w innych krajach – opisz je i prześlij na adres biuro@pomysloprzyszlosci.org. Poddamy je pod
szerszą dyskusję i opublikujemy na stronie: http://www.
pomysloprzyszlosci.org/.

II GRUPA:
ZACZNIJ DZIAŁAĆ I ZARAŹ
SWOIM ENTUZJAZMEM
INNYCH

Dla rozpoczęcia procesu zmian
w naszym kraju potrzebna jest
świadoma zmiana naszego własnego postępowania. Nie czekaj „na
innych” lub na „tłumy”, że zaczną
się inaczej zachowywać, ale podejmij dojrzałą decyzję: aby sugerować innym czy wymagać od innych, najpierw muszę wymagać
od siebie. Takie podejście nie tylko daje przykład – daje także nam
Podzieliliśmy działania na samym pozytywną energię i poczucie, że mamy prawo oczekiwać
dwie grupy:
tego, co lepsze w naszym osobistym życiu. Zaraź swoim entuzjaI GRUPA:
zmem innych w duchu wartości
dobrych dla Polski i Polaków, w
DZIEL SIĘ WIEDZĄ
każdym wymiarze – społecznym,
W tej grupie proponujemy ak- politycznym czy ekonomicznym.
tywne zaangażowanie się w dystrybucję informacji i wiedzy na
temat sytuacji, wyzwań i proble- PROPOZYCJE:
mów opisanych w tym raporcie. 1. Zainteresuj się gospodarką naszej wspólnoty ekonoSugerujemy dzielenie się wiedzą
micznej i nie bój się o tym
we własnym otoczeniu i świarozmawiać.
dome uwrażliwianie własnego

2. Dbaj o to, aby jak największa
liczba osób wytwarzała PKB.
3. Podnoś kwalifikacje swoje i swoich podopiecznych,
członków swojej organizacji.
4. Staraj się być kreatywny i innowacyjny w każdym obszarze, starannie i uczciwie wykonuj swoją pracę.
5. Rozpoznawaj polskie produkty i usługi (www.firmaRodzima.pl).
6. Podejmuj świadome decyzje
konsumenckie –z uwzględnieniem wszystkich korzyści
związanych z zakupem potrzebnego Ci dobra.
7. Kupując, pamiętaj, że nie decydujesz się tylko na konkretny produkt, ale także podejmujesz decyzję, w którym
kraju „sponsorujesz” miejsca pracy.
8. Wybierając daną markę produktu, pamiętaj, że powiększasz bogactwo kraju, z którego ta marka pochodzi.
9. Sprawdź, kto jest właścicielem sklepu, w którym kupujesz. Czyją wspólnotę
wspierasz?
10. Sprawdź, kto jest właścicielem mediów, które czytasz
i oglądasz, aby sprawdzić,
czyj interes reprezentują?
11. Pamiętaj, że wybierając kanał w telewizji w pewien
sposób go sponsorujesz,
gdyż wpływy z reklam trafiają do właściciela danego
kanału.
12. Uwierz w wysoką jakość polskich produktów, a tym samym w wysoką jakość twojej pracy.
13. Weryfikuj dokładnie jakość polskich produktów, które mogą być dużo
lepsze od zagranicznych
odpowiedników.
14. Wymagaj odpowiedniej jakości produktów i usług, nie
akceptuj bylejakości.
15. Buduj swoje bogactwo i ciesz
się z bogactwa innych.
16. Swoim postępowaniem zachęcaj innych do zakładania
i rozwijania własnych firm.
17. Nie dawaj i nie bierz łapówek, nie wymuszaj zachowań korupcyjnych, nie akceptuj żadnych przejawów
korupcji.

18. Nie korzystaj z usług szarej
strefy, zawsze żądaj paragonu za zakupione przez siebie
produkty i usługi.
19. Zainicjuj zmiany w swojej
organizacji.
20. Buduj kulturę zaufania poprzez właściwe postępowanie względem innych osób,
partnerów biznesowych
i państwa.
21. Przełamuj bariery zaufania
– buduj alianse biznesowe
i inne w celu łączenia potencjałów osiągania synergii
działań (np. wykorzystanie
efektu skali).
22. Nie akceptuj zachowań krytykanckich i deprecjonujących wizerunek Polski
i Polaków.
23. Świadomie bierz udział
w akcjach wywierających
presję na polityków w obszarze pożądanych zmian –
zgłaszaj problemy, potrzeby
i wymagaj od polityków działań służących rozwojowi naszej wspólnoty ekonomicznej.
24. Świadomie bierz udział
w wyborach, głosuj na tych,
którzy rzeczywiście podejmują działania na rzecz rozwoju gospodarki, a nie tylko
o tym mówią.
25. Domagaj się zmian na rzecz
tworzenia miejsc pracy
w Polsce, aby Polacy nie
byli zmuszeni do emigracji
zarobkowej.
26. Domagaj się szukania rezerw w rozwoju gospodarczym naszego kraju, a nie
ciągłego zadłużania państwa
i samorządów, a tym samym
zmuszania Polaków do finansowania bogactwa innych krajów.
27. Włącz się w działania Fundacji poprzez śledzenie realizowanych projektów Fundacji na stronie internetowej
www.pomysloprzyszlosci.
org, portalach społecznościowych (Facebook, Twitter, Google+) oraz zgłaszanie
własnych propozycji działań.
28. Skomentuj nasze działania,
wyraź swoją opinię odnośnie
propozycji zmian opublikowanych na stronie internetowej
Fundacjiwww.pomysloprzyszlosci.org.

POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI– Gospodarczy dodatek „Dobrego Tygodnika Sądeckiego”
Wydawca: Wydawnictwo DOBRE oraz Fundacja „POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI”. Kontakt: ul. Węgierska 146 c,
33-300 Nowy Sącz, tel. 18 4140165, biuro@pomysloprzyszlosci.org, www.pomysloprzyszlosci.org
Redaguje zespół: Bożena Damasiewicz (redaktor odpowiedzialna), Katarzyna Tomoń, Anna Korczyk, Bożena Zagórowska, Jakub Zapała, Wojciech Molendowicz.
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Ziarnko Gorczycy 2016

Sensacja się sprzedaje, dobro nieco gorzej

Jak mówią tegoroczni laureaci,
nagrody to dla nich duże wyróżnienie i zaszczyt.
- Kiedy w 2008 r. powstawało
Stowarzyszenie Orion, nie śmieliśmy marzyć, że na swojej drodze
spotkamy tylu wspaniałych ludzi,
którzy pozwolą nam zrealizować
tak wiele inicjatyw. Każde stowarzyszenie, każda organizacja to
drużyna. Bardzo serdecznie chcemy podziękować naszym żonom,
które wspierają nasze stowarzyszenie, dziękujemy naszym wolontariuszom, a także organizacjom, które z nami na co dzień współpracują.
Dziękujemy również innym współnominowanym do tej wspaniałej
nagrody, bo wszyscy razem tworzymy jedną, piękną trzecio sektorową rodzinę - komentuje Michał
Mółka ze Stowarzyszenia „Orion”.
- To dla mnie duże zaskoczenie
i wyróżnienie – przyznaje Krystyna Kronenberger, prezes Stowarzyszenia Sądeckich Amazonek. - Do
tego plebiscytu zgłosiły mnie moje
kochane Amazonki i to im dedykuję tę nagrodę. Nie liczyłam na wyróżnienie, miałam swoich faworytów, niemniej pięknie, że się nam
udało. Bo nie traktuję tej nagrody
indywidualnie, to nagroda dla nas
wszystkich.
Radości nie kryje także prezes Forum Sądeckich Motocyklistów Motosącz, którego członkowie i sympatycy rozwieźli na motocyklach
w grudniu 2015 r. 1600 paczek dla
dzieci z domów dziecka. - Jest euforia, radość i wielkie wzruszenie, coś takiego rzadko się zdarza.
To wyraz docenienia i zauważenia
tego, co robimy z prawdziwej potrzeby serca - mówi prezes Tomasz
Tokarz. - Można robić coś fajnego,

coś, co autentycznie będzie służyło ludziom, i podchodzić do tego
z dużym sercem. Cudownie się złożyło, że podczas nagradzania na
gali byli z nami młodzi chłopcy prężnie działający wolontariusze.
Motosącz to nie tylko my motocykliści, ale także Sądeckie Towarzystwo Motocyklistów, znajomi
z Gorlic, Jasła, Zakopanego. Działamy wspólnie, w zasadzie nie jesteśmy stowarzyszeniem, tylko jednym sercem, które stara się służyć
innym - dodaje Tokarz.
- Nie czuję się zbyt swobodnie
przy tym plebiscycie - kiedy coś robię dla drugiego, to z serca a nie dla
nagrody. I w tym tkwi mój problem
– komentuje Małgorzata Belska.
Była to XVI edycja plebiscytu
Ziarnko Gorczycy, który wyróżnia
tych, którzy bezinteresownie niosą
pomoc innym.
- Chodzi nam o promowanie
osób, czyniących dobro i działających na rzecz drugiego człowieka.
Co roku pojawiają się nowe stowarzyszenia. Staramy się promować
dobro i ludzi, którzy je czynią, gdyż
nie zawsze się o nich słyszy. Sensacja sprzedaje się bardzo dobrze,
dobro niekoniecznie. Chcemy to
zmieniać – wyjaśnia Mieczysław Kaczwiński, pomysłodawca plebiscytu.

REKLAMA

McDonald's
w Nowym Sączu:
ul. Piłsudskiego 6
ul. Lwowska 80

FOT. URZĄD MIASTA NOWY SĄCZ

W sobotę w Małopolskim Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu odbył się
finał plebiscytu Ziarnko Gorczycy 2016.
W kategorii osobowość statuetkę otrzymały Małgorzata Belska i Krystyna Kronenberger, a w kategorii Firma, Stowarzyszenie, Instytucja - Stowarzyszenie
na rzecz Integracji Środowisk Akademickich „Orion” oraz Forum Sądeckich
Motocyklistów Motosącz.

Statuetki Ziarnka Gorczycy wręczali: wiceprezydent Nowego Sącza
Wojciech Piech, członek Zarządu
Województwa Małopolskiego Leszek Zegzda, prezes Towarzystwa
Gimnastycznego „Sokół” i dyrektor
MCK „Sokół” Antoni Malczak oraz
członek zarządu Stowarzyszenia
Związku Sądeczan Jakub Bulzak. Finał plebiscytu Ziarnko Gorczycy
2016, który poprowadziła Małgorzata Broda, zakończył się koncertem zespołu Voice Band i Anity

Lipnickiej. Zwieńczeniem dnia był
bal charytatywny w hotelu Perła Południa w Rytrze. Dzięki tegorocznej edycji udało się zebrać 51 600
zł, przekazane na rzecz Sadeckiego
Hospicjum.

AGNIESZKA MAŁECKA

POD PATRONATEM
M
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Raport
Odwilż i przymrozki
Warunki na szlakach
Na szlakach turystycznych
oraz drogach wewnętrznych Beskidu Sądeckiego panują zmienne warunki. Postępująca gwałtownie odwilż powoduje, że
śnieg się topi. Miejscami odsłania się pokrywa lodowa, która
utrzymywała się w górach przed
ostatnimi opadami śniegu. Największym zagrożeniem mogą
być okresowe przymrozki, które
REKLAMA

mogą pojawiać się nocami oraz
w wyższych partiach gór. Prognozy pogody na najbliższe dni wskazują znaczne podwyższenie temperatury. Pamiętajmy, że pogoda
w górach zmienia się dynamicznie, w związku z tym prosimy zachować szczególną ostrożność,
a także uzyskiwać na bieżąco informacje o aktualnym stanie szlaków w schroniskach górskich oraz
u ratowników GOPR.

Kronika zdarzeń

;W

;

okresie od 19-25 stycznia w stacjach narciarskich
zabezpieczanych przez GK
GOPR ratownicy interweniowali 56 razy. Przypominamy
o konieczności używania kasków ochronnych oraz stosowania się do regulaminów
stacji narciarskich, a także Dekalogu FIS.
W piątek, 22 stycznia o godz.
16.25 dyżurny Stacji Centralnej
GOPR w Krynicy Zdroju otrzymał
zgłoszenie od CPR Tarnów, że

w okolicy Łomnicy-Zdrój pomocy wymaga 40-latek. Zadysponowana karetka pogotowia
ratunkowego miała problem
z dotarciem na miejsce ze
względu na trudne warunki
panujące w tym rejonie. Na
miejsce samochodem terenowym udali się ratownicy z RSR
w Piwnicznej-Zdrój. Aby dotrzeć do miejsca zamieszkania
osoby potrzebującej pomocy,
ratownicy musieli założyć łańcuch na koła, a mimo to ostatni odcinek musieli pokonać

pieszo. Po dotarciu na miejsce
udzielili mężczyźnie niezbędnej pomocy.

GRUPA KRYNICKA GOPR
GOPR Krynica swoim zasięgiem
obejmuje Beskid Sądecki oraz zachodnią część Beskidu Niskiego.
W razie zaistnienia jakiegokolwiek
zagrożenia lub niebezpieczeństwa
prosimy o kontakt pod alarmowe
numery telefonów: 601 100 300 lub
985, 18 4712933
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DTS - najlepsze miejsce na Twoją reklamę
nie tylko tej zimy.
Zamów: tel. 18 544 64 41, 785 34 04 10, 889 02 07 66
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Niezwykły jubileusz

75 lat są małżeństwem na dobre i na złe
- Bywa różnie w małżeństwie. Czasem się człowiek pozłości, czasem
się pośmieje, grunt to się szanować.
To jest najważniejsze - podkreśla
96-letni Eugeniusz Sułowicz z Posadowej Mogilskiej w gminie Korzenna.
Mężczyzna ze swoją żoną obchodzi
w tym roku brylantowe gody. Są parą
małżeńską od 75 lat. Mają 5 dzieci, 9
wnuków i 16 prawnuków.
Takie jubileusze należą do rzadkości. Anna i Eugeniusz Sułowiczowie ze wsi Posadowa Mogilska przeżyli ze sobą już 75 lat.
97-letnia pani Anna oraz 96-letni
pan Eugeniusz pobrali się w czasie II wojny światowej 15 stycznia
1941 roku.
- Ożeniłem się jak miałem 21
lat. Wtedy trzeba było się szybko decydować na małżeństwo,
bo w czasie okupacji panny i kawalerów wywożono na roboty
do Niemiec - tłumaczy Eugeniusz
Sułowicz.

Mężczyzna był w przeszłości aktywnym działaczem społecznym i politycznym. Jeszcze
w okresie międzywojennym działał w Związku Młodzieży Wiejskiej
„Wici”, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego, później w czasie
wojny działał w konspiracji w Batalionach Chłopskich, następnie
w Polskim Stronnictwie Ludowym. Jako radny pracował też na
rzecz gminy Korzenna. Przyczynił się do rozwoju Gminnej Spółdzielni czy Banku Spółdzielczego.
Pan Eugeniusz zaznacza, że
bez cierpliwości i wyrozumiałości żony byłoby ciężko. Często go
nie było w domu, większość obowiązków domowych spadała na
panią Annę.
- Do tej pory wszystko mi się
podoba w żonie, ale szczególnie
kocham ją za cierpliwość, wyrozumiałość i poświęcenie – dodaje. - Często chodziłem po zebraniach i żona to dzielnie znosiła.
W domu było wiele obowiązków.

FOT. Z ARCH. RODZINY SUŁOWICZÓW

Wszystko w żonie mi się podoba

Trzeba było nie tylko zająć się
dziećmi, ale też dużym gospodarstwem. Były między innymi krowy, świnie, koń, kury czy kaczki. Trzeba to było wszystko jakoś
oporządzić.
Pani Anna Sułowicz nie narzeka jednak, że pracy w tym czasie
było sporo.
- Mąż jak mógł, to mi pomagał.
Trzeba się nawzajem wspierać

oraz szanować i zaufać Bogu. Pan
Bóg daje zdrowie to i siła jest.

Ona robi śniadanie, on kawę
Mimo że małżeństwo żyło
w trudnych i biednych czasach,
razem udawało mu się zgodnie
pokonywać przeciwności losu.
Siostrzeniec pana Eugeniusza i zarazem sołtys wsi Mieczysław Górka nie kryje podziwu

dla tak długoletniego pożycia
małżeńskiego.
- Z pewnością jest to ewenement w skali kraju i każdy
chciałby tyle pożyć. Moim zdaniem to co najbardziej scala ten
związek to przede wszystkim
szacunek do tradycji i kultywowanie wartości, które w dawnych czasach były szczególnie
ważne. Dużą rolę odgrywa też
modlitwa. Codziennie razem ją
odmawiają, zarówno rano jak
i wieczorem. Są wzorem dla innych par. Młode małżeństwie
mogą się od nich wiele nauczyć.
Dzisiaj się narzeka, że nie ma
wartości albo szuka się ich nie
wiadomo gdzie, a te wartości
mamy u siebie – mówi.
Podziwu nie kryje też synowa państwa Sułowiczów, pani
Agnieszka.
- Mają codziennie ten sam rytuał. Wcześnie rano babcia gotuje mleko dla dziadka, przygotowuje śniadanie. Później przed
południem dziadek szykuje kawę
dla babci, razem sobie piją
i rozmawiają co najmniej przez
godzinę - opowiada Agnieszka Sułowicz. - Są nadal w dobrej formie i niech im zdrowie
jak najdłużej służy. Nieraz zazdroszczę im tej wyrozumiałości i miłości. Jestem naprawdę
wzruszona. To jest piękne przeżyć ze sobą aż tyle lat.

Trzy dni szedł do
Wierzchosławic
Długoletnie pożycie małżeńskie zostało specjalnie uhonorowane. Podczas uroczystej mszy
świętej w Mogilnie wójt gminy
Korzenna Leszek Skowron złożył jubilatom życzenia, przekazał
kwiaty, list oraz medale od prezydenta Andrzeja Dudy.
- Bardzo jesteśmy dumni, że
doczekaliśmy takiego pięknego jubileuszu, zwłaszcza, że pan
Eugeniusz nie tylko dbał o rozwój
swojego małżeństwa ale też aktywnie działał społecznie. Trzeba

mieć dużo pokory, ambicji i rozsądku, aby to wszystko umiejętnie pogodzić ze sobą - podkreśla wójt Leszek Skowron.- Rada
Gminy wyróżniła pana Eugeniusza, uwzględniając całokształt
jego działalności.
Eugeniusz Sułowicz oprócz tytułu „Zasłużony dla gminy Korzenna” otrzymał wiele innych
odznaczeń, m.in.: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
Złoty Krzyż Zasługi. Jego ogromne zaangażowanie patriotyczne
odzwierciedla między innymi
fakt, że mimo odległości i braku transportu postanowił wziąć
udział w pogrzebie działacza ludowego i trzykrotnego premiera
Rzeczypospolitej Polskiej Wincentego Witosa. Jego wyprawa
na piechotę do Wierzchosławic
trwała dwa dni.

Otulam męża kocem
- Teraz z powodu wieku nie
mam tyle siły jak kiedyś - ubolewa pan Eugeniusz. - Ale mam
cały czas duże wsparcie żony,
opiekuje się mną, bez niej człowiek by sobie sam nie poradził.
Bywa różnie w małżeństwie, ale
do tej pory nigdy się nie kłóciliśmy. Czasem się człowiek
pozłości, czasem się pośmieje,
grunt to się szanować. To jest
najważniejsze.
Pani Anna podkreśla, że to nie
tylko obowiązek, ale przyjemność
pomagać mężowi w codziennych
czynnościach.
- Na wieczór jak idzie spać
to otulę męża kocem, żeby nie
zmarzł w nocy. W tym wieku
trzeba się szczególnie troszczyć,
aby zdrowie jako tako dopisywało. To, że udało się nam tyle
lat w spokoju przeżyć razem, to
zawdzięczamy przede wszystkim Bogu. Największe zaufanie
mam do modlitwy. Dziękuje Bogu
za wszystkie łaski, którymi nas
obdarza.

MONIKA CHROBAK

REKLAMA

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Krynicy-Zdroju zaprasza na
ślizgawki w okresie ferii zimowych
na lodowiska w Krynicy-Zdroju, Tyliczu,
Mochnaczce Wyżnej oraz Czarnym Potoku.
Na miejscu czynne wypożyczalnie łyżew.
Informacje pod numerem telefonu 18 472 38 24.
Zapraszamy
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Informacje
Dyspozytornia pogotowia i sanepid wrócą do Nowego Sącza po ŚDM
Takie deklaracje zapadły na poniedziałkowej konferencji prasowej
z udziałem wojewody małopolskiego Józefa Pilcha i senatora Stanisława Koguta, która odbyła się
w Starostwie Powiatowym w Nowym
Sączu. Wcześniej wojewoda spotkał
się również z samorządowcami powiatu nowosądeckiego.
- Mówimy o dyspozytorni Pogotowia Ratunkowego oraz o Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
Kwestie z nimi związane będziemy rozwiązywać zaraz po

Światowych Dniach Młodzieży.
Obiecałem, że nad tymi dwoma
punktami się pochylimy – mówił
wojewoda małopolski Józef Pilch.
Chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa medycznego podczas Światowych Dni Młodzieży.
– Na służbę zdrowia w tym czasie mamy przeznaczone 28 mln
zł. Mówimy tu o zakupie sprzętu
medycznego, karetek, organizacji
sanitarnych punktów polowych –
powiedział wojewoda.
Jak dodał, wszyscy będą musieli się na powrót sanepidu

i dyspozytorni zgodzić. - Środowisko nie może być podzielone, nie mogą pojawić się głosy, że dlaczego przywracamy na
Sądecczyźnie, a nie na przykład
w Limanowej. Jeśli będzie decyzja, musi być ona wspólna.
Przyjadę raz jeszcze, posłucham
i zadecydujemy. Bo to nie będzie
decyzja wojewody, to będzie nasza wspólna decyzja – zadeklarował. Kiedy jednak dokładnie
te instytucje wrócą do miasta?
Tego na razie jeszcze nie wiadomo.
– Po Światowych Dniach

Młodzieży spotkamy się na kolejnej konferencji prasowej i wtedy
podamy szczegóły. Jestem wojewodą Małopolan i muszę słuchać
wszystkich.
Zarówno senator Stanisław
Kogut, jak i starosta nowosądecki Marek Pławiak są jednak
optymistami.
- Do końca maja wraca Karpacki Oddział Straży Granicznej, w sierpniu na pewno wróci
dyspozytornia, wróci sanepid –
twierdzi senator.
(AM)
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TYDZIEŃ W SKRÓCIE
Charytatywny zaczarowany ołówek
W oddziale TEB Edukacja w Nowym Sączu przy ul. Wąsowiczów 10
od poniedziałku do piątku w godz.
9-17. zbierane są: ołówki, długopisy,
kredki, temperówki, kredy, gumki
do mazania, zeszyty, bloki rysunkowe oraz piórniki i plecaki dla potrzebujących dzieci z najuboższych obszarów świata. Zbiórka trwa do 21 lutego.
Następnie wszystkie zabrane artykuły przekazane zostaną do fundacji Redemptoris Missio i wysłane do:
Afganistanu, Papui Nowej Gwinei,
Kamerunu, Czadu i Republiki Środkowej Afryki, gdzie misjonarze rozdadzą przybory dzieciom.

Targi ślubne
24 stycznia na hali Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu odbyły się VI Sądeckie
Targi Ślubne organizowane przez firmę BeGie Design. W jednym miejscu
zgromadzona była cała branża ślubna, począwszy od sukien ślubnych i

garniturów, poprzez lokale, dekoracje, fotografów, biżuterie, firmy oferujące atrakcje ślubne, a kończąc na
biurach podróży. Ponad 80 wystawców prezentowało bogatą ofertę ślubną skierowaną do przyszłych nowożeńców. Pary chętnie brały udział
w konkursach na scenie, gdzie do wygrania było ponad 100 nagród o wartości 30 tys. zł.

DAKO sponsoruje Borussię
Od stycznia Borussia Mönchengladbach, czyli zawodowy niemiecki
klub piłkarski z Nadrenii ma nowego sponsora. Jest nim nowosądecki
producent okien, drzwi, bram i rolet - DAKO. Marka staje się teraz Oficjalnym Partnerem Premium jednego
z czołowych i najbardziej rozpoznawalnych zespołów Bundesligi.
(AM)
WIĘCEJ NA
SACZ.IN
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OGŁOSZENIA DROBNE

Nowy Sącz
ul. Lwowska 53A

TU KUPISZ NAJPIĘKNIEJSZE
D I A M E N T Y W POLSCE
tel. 512 188 264

Poniedziałek - Piątek 9-18, Sobota 9-14

STARY MOTOCYKL , stan obojętny - kupię.
504 220 492

Do 25.000 zł na dowolny cel
Tel. 668 681 931.

SPRZEDAM 4 stoliki na wkręcanych,
metalowych nóżkach, kolor dąb szary,
tel. 721 066 993.

Gotówka nawet do 25.000 zł!
Tel. 668 681 931.

SPRZEDAM 4 szafeczki biurowe
na kółkach z szufladami, kolor
dąb szary, tel. 721 066 993.

Pożyczka z dojazdem do klienta.
Tel. 668 681 931.

SPRZEDAM stolik kawowy,kolor dąb szary,
tel.721 066 993.

Ale pożyczka nawet w 24 godziny.
Tel. 668 681 931.

SPRZEDAM biurko w kolorze olchy,
tel. 721 066 993.

Dojazd do klienta! Pożyczka do 25.000 zł!
Tel. 668 681 931.

SPRZEDAM szafę biurową, kolor olcha,
tel.721 066 993.
TANIO sprzedam słoneczną działkę
w Nowym Sączu ul. Juranda. Woda,
kanalizacja, 14 arów. Tel. 512983676,
515776811 .
Pożyczka elastyczna.
Tel. 668 681 931.
Pożyczka szybko i uczciwie
Tel. 668 681 931.

Pożyczka nawet do 25 000 zł.
Zadzwoń Tel. 668 681 931.
Ale szybka gotówka do 25.000 zł!!!
Sprawdź Tel. 668 681 931.
KASA Potrzebujesz pieniędzy?
ZADZWOŃ Tel. 668 681 931.
LEKKA POŻYCZKA do 25 tys. Zadzwoń
Tel. 668 681 931.
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OKNA DRZWI BRAMY
PROMOCJA

OKNA 7 KOMOROWE
W CENIE
5 KOMOROWYCH
TYLKO U NAS

z tym KUPONEM – 20% RABATU NA PRODUKTY Z FIRMY PORTA KOLEKCJA PASSIVE
Paszyn 478
tel. 18 440 20 14,
e-mail: biuro@tomexokna.pl
Nowy Sącz
ul. Zielona 45, tel: 018 444 11 27,
e-mail: zielona@tomexokna.pl
ul. Jagiellońska 57, tel: 018 444 11 01,
e-mail: jagiellonska@tomexokna.pl

Nowy Targ
ul. Kolejowa 59,
tel. 18 264 88 59,
e-mail: nowytarg@tomexokna.pl

Limanowa
ul. Kopernika 14,
tel: 018 330 11 67,
e-mail: limanowa@tomexokna.pl

Tarnów
ul. Krakowska 131,
tel. 014 627 26 32,
e-mail: tarnow@tomexokna.pl

Jasło
ul. Kościuszki 44,
tel: 013 445 23 29,
e-mail: jaslo@tomexokna.pl

Krosno
ul. Liniarska 10, tel: 013 432 39 45,
e-mail: krosno@tomexokna.pl
Gorlice
ul. Biecka 40, tel/fax: 018 354 69 11,
e-mail: gorlice@tomexokna.pl
Szaﬂary
ul. Zakopiańska 18, tel: 018 275 40 64,
e-mail: szaﬂary@tomexokna.pl

w w w. t o m e x o k n a . p l
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