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PARTNERZY WYDANIA

400 metrów od progu 
schroniska ratownicy GOPR 

odnaleźli poszukiwanych 
nastolatków. Niestety jeden 
z nich już nie żył. Tragiczna 

historia sprzed 20 lat  str. 10
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KARTKA Z KALENDARZA

6 lipca
(2009) - mistrz świata Alessandro Ballan zwyciężył 5. etap 66. kolar-

skiego wyścigu Tour de Pologne. Włoch – późniejszy zwycięzca całego wy-
ścigu - finiszował najszybciej na ulicach Krynicy-Zdroju, gdzie znajdo-
wała się meta 170-kilometrowego etapu ze Strzyżowa. (W)
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Bilety na koncert Podsiadło
Przed nami ostatni weekend 

wydarzeń z cyklu „Krynica Źró-
dłem Kultury”. W najbliższą so-
botę o godz. 19. w Pijalni Głównej 
wystąpi Dawid Podsiadło. Kon-
cert pod Górą Parkową jest jednym 
z niewielu na trasie promującej 
jego album „Annoyance and Di-
sappointment”. Podsiadło trzy lata 
temu zwyciężył w telewizyjnym 
talent show. Teraz przedstawia 
swój drugi album solowy.

Dla naszych Czytelników mamy 
dwa podwójne zaproszenia na kon-
cert. Aby je zdobyć, wystarczy na 
adres mailowy: konkurs@dts24.
pl przesłać swoje imię, nazwisko 
i numer telefonu, w temacie wpi-
sując PODSIADŁO. Czekamy do 
piątku do godz. 12. Z wylosowa-
nymi osobami skontaktujemy się 
telefonicznie.

(JB)

McZestawy za udostępnianie
Badania pokazują, że najchęt-

niej czytamy... jedząc. Mamy dla 
naszych Czytelników świetną 
propozycję: McZestaw do lektury 
„Dobrego Tygodnika Sadeckiego”!

Wystarczy udostępniać nasze 
posty na Facebookowego profilu 
„Dobrego Tygodnika Sądeckiego”. 

Co tydzień spośród tych, któ-
rzy udostępnili nasze posty, wy-
losujemy 7 osób. Otrzymają one 
bony na McZestaw w Mc'Donalds 
w Nowym Sączu. Listy nagrodzo-
nych będziemy publikować na FB.

A za-
tem - 
wejdźcie 
na nasz 
profil na 
Facebooku, lajkujcie nasze po-
sty, udostępnijcie i wygrywajcie 
McZestawy. Smacznej lektury! :)
 

 (J)

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

WIŚNIOWSKI
HOME INCLUSIVE

www.wisniowski.pl

2)1) 3)

BRAMA
SEGMENTOWA

DRZWI
NAKŁADKOWE

BRAMA
PRZESUWNA

BRAMY, DRZWI, OGRODZENIA  
W JEDNYM DESIGNIE

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.

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.

Moja Krynica

Przyjechałem tu w jednych spodniach
Rozmowa z krynickim 
fotografikiem ANDRZEJEM 
KLIMKOWSKIM

- Wiem, że jesteś kryniczaninem z wyboru nie 
z urodzenia…

- Przypadkowego wyboru. Przyjechałem na 
dwa tygodnie do Krynicy około 40 lat temu i tak 
wsiąkłem w to miasto.
- To była to Twoja pierwsza wizyta w Krynicy?

- Pierwsza wizyta była u rodziców, któ-
rzy nieco wcześniej tutaj zakotwiczyli. A po-
tem miał być krótki dwutygodniowy pobyt w 
Krynicy, a skończył się widać jak na załączo-
nym obrazku.
- Jak to się mawia w takich sytuacjach przyjechałeś 
w jednych portkach?

- Z parą jeansów, kilkoma swetrami i to 
wszystko…
- I to była miłość od pierwszego wejrzenia?

- Mówisz o mojej żonie czy o Krynicy?
- A co było ważniejsze? Żona czy Krynica?

- Najpierw była Krynica potem była żona. 
Założyłem rodzinę i zostałem.
- Patrzysz na Krynicę okiem obiektywu od 40 lat, jak 
ona się zmienia?

- To najlepiej widać na zdjęciach. Zdjęcia 
sprzed 30, 40 lat zupełnie inaczej wyglądają, 
nie mówię tylko o parametrach technicznych, 
ale o tym, jak samo miasto się zmienia. Deptak 
– choć pozornie ten sam – zmienia się, ulice się 
zmieniają, ludzie się zmieniają…

- Sięgasz często do swoich zdjęć sprzed 30-40 lat 
i z sentymentem mówisz: o, to miejsce wyglądało zu-
pełnie inaczej?

- Mam olbrzymie zbiory diapozytywów, któ-
re zrobiłem. To są tysiące zdjęć, które nazywam 
„Archiwum X”. Teraz używa się techniki cyfro-
wej i robi się niewyobrażalnie dużo zdjęć. Kie-
dyś jedna rolka filmu to było coś, z jedną rolą 
przechodziło się całe miasto. Dziś tych zdjęć 
robi się setki.
- Często wracasz do tego archiwum?

- Nieraz ktoś prosi mnie o zdjęcia archiwalne, 
żeby pokazać jak się zmienił dom, sanatorium, 

cała ulica. A ja fotografuję Krynicę z pozycji sa-
molotu, z pozycji ziemi, z pozycji drona…
- Myślałeś, żeby z niektórych zdjęć zrobić jeszcze 
użytek?

- Może jakieś wydawnictwa się zainteresu-
ją? Takie publikacje to są drogie rzeczy, szukam 
sponsorów.
- Są takie miejsca, takie sytuacje w Krynicy, które lu-
bisz szczególnie?

- Można by pomyśleć, że po tylu latach foto-
grafowania już nic nowego nie można w Krynicy 
odkryć, ale przyroda, natura stwarzają takie kli-
maty, że zdjęcie wykonane w tym miejscu parę 
miesięcy wcześniej, zupełnie inaczej wygląda niż 
to zrobione dziś. Jak ostatnio spadł śnieg, rano 
przybiegłem na Deptak robić zdjęcia. O dziwo, 
nie pamiętam, żebym widział tu wcześniej tylu 
fotografujących ludzi – używających od aparatu 
w smartfonie po profesjonalne kamery. Wszyscy 
robili zdjęcia, bo było wyjątkowo.
- Ale dlaczego po raz któryś przyszedłeś robić zdjęcia 
na Deptaku? Co Cię tam ciągnie?

- Ja bardzo lubię robić zdjęcia o wschodzie, 
rankiem, kiedy jest kompletnie pusto. Zupeł-
nie inaczej wtedy Deptak wygląda. Inaczej sy-
tuacja ma się latem, kiedy są imprezy plenero-
we, ja lubię spokój.
- Inne szczególne miejsca w Krynicy, w których lubisz 
się ustawiać z aparatem?

- Parki wokół Pijalni Jana, Słotwinki, gdzie są 
klimaty. Pozostałe miejsca raczej przypominają 
każde inne miasteczko w okolicy.
- Masz jakąś szczególną przygodę związaną z robie-
niem zdjęć?

- Była to przygoda nieudana. Po jakimś fo-
rum Deptakiem szła młoda dziewczyna, pięknie 
ubrana, w czerwonych szpilkach, z czerwoną to-
rebką, miała fantastyczny krok, pewnie praco-
wała w modelingu, była szczęśliwa, radosna…, 
a ja niestety nie miałem aparatu, co mi się bar-
dzo rzadko zdarza.
- Wszystkim ważnym gościom odwiedzającym Kryni-
cę robiłeś zdjęcia.

- Ponieważ fotografuję i Forum Ekonomicz-
ne, i Festiwal im. Jana Kiepury – dwie sztanda-
rowe, krynickie imprezy, więc przewijają się tam 
wszyscy od prezydentów, premierów, po cele-
brytów, aktorów, ludzi kultury, sztuki. To fan-
tastyczne przeżycie dla fotografa.
- Pamiętasz jakąś szczególną sytuację związaną z fo-
tografowaniem ludzi Krynicy?

- Za prezydentury Aleksandra Kwaśniew-
skiego fotografowałem Forum Ekonomiczne. 
Wpadłem na pomysł, że zrobię zdjęcia z da-
chu Pijalni Głównej z widokiem na Deptak. To 
było przed 2001 rokiem. Ludzie z BOR poma-
gali mi przystawić drabinę do ściany Pijalni, że-
bym mógł wejść na dach, potem pomagali mi 
zejść. Nikt się nie zapytał, co robię, nikt nie zaj-
rzał mi do torby fotograficznej. Dzisiaj to rzecz 
nie do pomyślenia.

ROZMAWIAŁ (MOL)
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Inwestycje

Ogród baśni i legend z dzikimi zwierzętami
Ogród baśni i legend, ptasia wyspa 
i spacer nad ziemią wśród drzew? 
Czym jeszcze zaskoczy nas Muszyna?

Właśnie trwają prace projek-
towe nad opracowaniem koncep-
cji rozbudowy Ogrodów Senso-
rycznych oraz Ogrodów Miłości 
zlokalizowanych na Zapoprdziu 
w Muszynie. W pełnej okazało-
ści wyniki projektu opracowa-
nego przez Pracownię Projek-
tową F-11 z Krakowa poznamy 
w czerwcu tego roku.

Ideą projektu jest stworze-
nie nowoczesnego parku uzdro-
w i s kowe g o ,  d o r ów n u j ą c e -
go europejskim przykładom 
i spełniającego oczekiwania, ja-
kie współcześnie stawia się przed 
tego typu miejscami.

Pierwszy obszar uzdrowiskowy 
Zapopradzia planowany do roz-
budowy stanowią Ogrody Senso-
ryczne - jeden z głównych celów 
turystycznych na mapie Muszy-
ny. W ich skład obecnie wchodzą 
strefy zdrowia, zapachu, dotyku, 
słuchu, smaku i wzroku.  Zostaną 
one uzupełnione o kolejne ogro-
dy tematyczne np. w stylu fran-
cuskim, angielskim, antycznym, 
nowoczesnym, skalnym i leśnym. 
Następnym nowym elementem 

uatrakcyjniającym krajobraz Par-
ku Zdrojowego będzie ogród baśni 
i legend z wykorzystaniem posta-
ci związanych z Muszyną m.in. 
czarownic, studnic, diabła Boruty 
czy harników. Niewykluczone, że 
na Suchej Górze powstanie także 
prawdziwy labirynt z żywopłotu. 

Założenia projektowe przewi-
dują także powstanie ogrodowej 
kawiarni, która będzie się wpi-
sywać w krajobraz całego par-
ku. Być może budynek ten bę-
dzie także pełnił funkcję pawilonu 
muzycznego, z którego będzie 
rozbrzmiewać kojąca muzyka. 

Drugą strefą Zapopradzia pla-
nowaną do rozbudowy są położo-
ne przy pijalni wody mineralnej 
Antoni - Ogrody Miłości, inaczej 
nazywane też Ogrodami Magicz-
nymi. Powstanie tu duży staw 
rekreacyjny o nieregularnej li-
nii brzegowej, odzwierciedlający 
naturalne rozlewisko. Miejsce to 
będzie oazą roślinności ozdobnej 
i dzikich zwierząt np. żab, traszek 
zwyczajnych i rzekotek.  Staw bę-
dzie urozmaicony ptasią wyspą 
porośniętą krzewami i szuwara-
mi z trzciny pospolitej, pałki sze-
rokolistnej oraz wierzby.

Kwestią czasu będzie tylko za-
mieszkanie tego terenu przez 

łabędzie i inne ptactwo wodne. 
Wokół stawu rozścielać się mają 
miejsca do wypoczynku - pla-
że zintegrowane z siecią alejek 
spacerowych okalających staw. 
Nad taflą wody przewidziano tak-
że malowniczo wpisane w ota-
czający krajobraz mostek i taras 
widokowy. 

Kolejną nowością, w ramach 
projektowanych zmian, będzie 
trasa widokowa wśród drzew, 
która będzie prowadzić po kom-
fortowych mostach z poręczami 
i siatkami bezpieczeństwa rozpię-
tymi pomiędzy istniejącymi drze-
wami nad Popradem.

Całość mają dopełniać wolie-
ry pełne egzotycznych ptaków 
ozdobnych, które poprawią es-
tetykę miejsca i będą stanowić 
dodatkową atrakcję dla turystów 
i gości odwiedzających to miejsce. 

Nie jest tajemnicą, że muszyń-
skie ogrody już są rozpoznawalną 
marką wśród atrakcji turystycz-
nych nie tylko w regionie, ale 
także i Polsce. Wartość projekto-
wanych prac rozbudowy obydwu 
ogrodów nie powinna przekro-
czyć kwoty 5 mln złotych. O fun-
dusze na ich realizację gmina bę-
dzie zabiegała z dotacji unijnych.  
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przestrzeń bez 
ograniczeń

Okno dachowe nowej generacji FPP-V preSelect otwierane jest na dwa 
sposoby: uchylnie i obrotowo. Funkcja uchylna pozwala na swobodne podej-
ście do otwartego okna oraz umożliwia nieograniczony widok na zewnątrz. 
Funkcja obrotowa wykorzystywana jest podczas mycia zewnętrznej szyby. 
Okno preSelect to także: 

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.

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.

Trzy pokolenia na trzystu stronach
Rozmowa z JANUSZEM 
HETMAŃCZYKIEM 
- autorem książki 
„Koloniści józefińscy 
w Zagorzynie koło 
Łącka” 

- Jak zrodził się pomysł, by zbadać skom-
plikowane dzieje kolonistów, w tym rodu 
Kronenbergów?

- Mówiąc krótko: za sprawą 
ojca mojej małżonki, który pocho-
dził z Zagorzyna. Kiedyś dowie-
działem się, że w przeszłości osie-
dlili się tam jacyś koloniści. Mówię 
„jacyś” lekceważąco, gdyż wów-
czas nie wiedziałem jeszcze nic 
o kolonizacji józefińskiej. Do dziś 
jest to zresztą mało znany pro-
ces. Zacząłem się tym intereso-
wać. Odwiedzałem parafie w Łąc-
ku i Woli Piskulinie. Wertowałem 
akty metrykalne - księgi są tam 
prowadzone od 1785 bądź 1786 r. 
Zacząłem gromadzić i opracowy-
wać materiały, nie wiedząc jesz-
cze, co z nimi zrobię. Było to jakieś 
17 lat temu. Około 2010 r. pomy-
ślałem, że warto by było, by ze-
branym materiałom nadać jakąś 
zwartą formę. 

- W końcu XVII wie-
ku miały miejsce 

dwie fazy koloni-
zacji, o których 
wspomina Pan 
w książce. Oba-

la Pan także po-
gląd, że koloniści 

józefińscy pocho-
dzili z Austrii, gdyż tak 

naprawdę ich korzenie tkwią 
w Niemczech? 

- Przez wiele lat kolonistom 
przypisywano austriackie korzenie. 
Dzisiaj jest już jasne, że koloniści za-
gorzyńscy pochodzili z Nadrenii-Pa-
latynatu, czyli z kraju niemieckiego, 
a nie z Austrii. Jednak ich trasa wę-
drówki do Galicji wiodła przez Wie-
deń, zatem stwierdzeniu, że „przy-
byli z Austrii” trudno odmówić racji. 
Chciałem się dowiedzieć, jakie były 
rodzinne miejscowości tych ludzi. 
W pierwszej fazie kolonizacji, oko-
ło 1785 r., do Zagorzyna przybyły 
rodziny Schmidt, Zahn, Scheidel – 
po około ćwierci wieku dwie ostat-
nie przeniosły się do Łącka. W ich 
miejsce przybyły z Barcic rodziny 
Kronenberger, Ludwe i Weber. Ich 
potomkowie mieszkają tu do dziś. 
Najwcześniej, bo w końcu XX wie-
ku, zniknęła z Zagorzyna rodzina 
Kronenbergerów. 

- Udało się Panu dotrzeć do losów Johan-
na Kronenbergera, „ojca” rodu. 

- Właśnie do tego zmierzałem! 
Prowadziłem badania także w nie-
mieckich archiwach landów Nad-
renia-Palatynat i Hesja, a także 
w archiwach kościelnych. Po po-
szukiwaniach trafiłem na ślad, 
który zaprowadził mnie do miej-
scowości Guntersblum w Nadrenii-
-Palatynacie. Tam wpadłem na trop 
identyfikujący, bez żadnej wątpli-
wości, właśnie tę rodzinę. Odnala-
złem również dokument, z którego 
wynikało, iż Johann Cronenberger, 
zapisany jeszcze przez „c”, udał się 
do Galicji, do Bochni. Podróżują-
cy koloniści mieli ze sobą dwa do-
kumenty. Pierwszym był paszport 
służący do legitymowania się na 
trasie z miejscowości, z której po-
chodzili, do Wiednia. Tam te pasz-
porty im zabierano i dawano nowe, 
już z określeniem ostatecznego celu 
podróży.
- I tak właśnie było z Johannem 
Kronenbergerem…

- Który wraz z siedmio-
ma członkami rodziny wyruszył 
w 1783 r. z Guntersblum do Galicji. 
Nie wiemy praktycznie nic o jego 
rodzinie, gdyż bliskich do pasz-
portów na ogół nie wpisywano. 
Postanowiłem to jednak wyliczyć 

na podstawie informacji z ksiąg 
parafialnych. Wyszło mi, że razem 
z Johannem przybyli dwaj synowie 
z pierwszego małżeństwa, Kon-
rad i Johann Młodszy. Johann „Oj-
ciec” po śmierci pierwszej żony 
ożenił się po raz drugi. Z drugiego 
związku z Christiną Winter uro-
dziło mu się kilkoro dzieci, część 
z nich zmarła. Do Galicji dotar-
li synowie Michael i Martin oraz 
córki: Christina i Anna Elisabeth. 
Pierwsze dziecko Johanna, syn 
Joannes Georgius, urodził się już 
w Galicji w 1785 r.

Pierwsze dziecko Konrada Kro-
nenbergera urodziło się około 1802 
r., zapewne w Galicji. Nie wie-
my, co się działo z jego ojcem przez 
dwadzieścia lat i czemu wyjechał 
z Bochni. Ale jeśli popatrzymy na 
wiek Konrada, który urodził się 
w 1767, to widać, że około roku 
1800 miał już 33 lata i był dorosłym 
mężczyzną. Przypuszczam, że zwy-
czajnie poszedł na swoje. Poza tym, 
Christina Winter była dla niego ma-
cochą, więc może nie było im do-
brze pod jednym dachem? „Od-
nalazł się” w Barcicach. Ożenił się, 
jego dzieci urodziły się na począt-
ku XIX wieku, najstarszy syn Tho-
mas około roku 1802. W Barcicach 
mieszkali do 1808.

W ramach drugiej fazy koloni-
zacji Kronenbergerowie przenieśli 
się z Barcic do Zagorzyna i tam już 
pozostali, tam Konrad zmarł. Jeden 
z jego synów przeniósł się do Słop-
nic, w stronę Tymbarku, stąd tam-
tejsza gałąź Kronenbergerów.   
- Materiały do książki zbierał Pan od 
1998 roku, książka nie jest jednak peł-
nym zapisem losów wszystkich pokoleń 
Kronenbergerów… 

- Za każdym razem, kiedy spo-
tykam się z czytelnikami, słyszę za-
rzuty: „Napisał pan bardzo cieka-
wą książkę. Ale mojego dziadka tu 
nie ma!”. Staram się wówczas tłu-
maczyć, że zrobiłem tyle, ile mo-
głem, opisując pokolenie koloni-
stów - głów rodzin oraz pierwsze 
pokolenie dzieci kolonistów (uro-
dzonych jeszcze w Niemczech lub 
tutaj) i jeszcze jedno pokolenie. 
Te trzy pokolenia zajmują trzysta 
stron. W każdym następnym poko-
leniu dwukrotnie zwiększa się ilość 
osób. Gdybym chciał opisać wszyst-
ko, książka musiałaby mieć tysiąc 
stron. Uważam, że zamieszczone na 
końcu tablice genealogiczne, sięga-
jące roku 1830/1840, pozwolą każ-
demu zainteresowanemu na odna-
lezienie własnej gałęzi rodu. 

ROZMAWIAŁA AGNIESZKA MAŁECKA
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Ważny temat

REKLAMA

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Nowym Sączu ul. J. III Sobieskiego 16/2, 33-300 Nowy Sącz

Przekaż 1% podatku
KRS 0000 154454 koniecznie z dopiskiem ODDZIAŁ NOWY SĄCZ

numer konta: PKO BP 03 1020 3453 0000 8702 0060 9826

Dzięki TOBIE będziemy mogli pomagać.

dyżurujemy: poniedziałek 16.00-18.00, środa i piątek 10.00-12.00  telefon: 18 443 42 27, telefon interwencyjny całodobowy 600 04 31 31

napisz do nas: tozns@wp.pl, znajdź nas na FB www.facebook.com/TOZNS/

PRZEKAŻ 
nam 1%

Nazwa organizacji: 
Małopolskie Towarzystwo Oświatowe (MTO)

Adres organizacji: 
ul. Limanowskiego 7, 33-300 Nowy Sącz

www.mto.org.pl; 

e-mail: mto_poland@hotmail.com 

KRS: 0000028184

Pracujemy w kilku obszarach tematycznych. Najwa niej-
sze z nich to rozwijanie demokracji obywatelskiej od pod-
staw, kszta cenie liderów lokalnych w tym równie  liderów 
przedsi biorczo ci spo ecznej oraz edukacja obywatelska 
i prawna. W Polsce prowadzimy warsztaty metodyczne dla 
nauczycieli, dbaj c o to, aby polska szko a kszta ci a m -
drych, aktywnych, przedsi biorczych i otwartych obywateli.

Dzi kujemy z ca ego serca 

Zamek zapakowany w baner
Rozmowa z sądeckimi 
radnymi: PATRYKIEM 
WICHREM z PiS 
i GRZEGORZEM FECKO 
z PO 

Wojciech Molendowicz: - Panowie są 
radnymi z różnych klubów i partii 
politycznych, ale wygląda na to, że 
w sprawie ustawy krajobrazowej mó-
wicie jednym głosem. Zmieni się za-
sadniczo krajobraz wokół nas?

Grzegorz Fecko: - Zmieni się, 
ale na to trzeba czasu. Byłem na 
spotkaniu zorganizowanym przez 
Wydział Architektury, zapowiada 
się ciekawie. Już drugi raz ratusz 
w ostatnich latach przeprowa-
dził konsultacje społeczne. Przy-
było wielu zainteresowanych, 
w tym radni, którzy podobnie 
jak ja interpelowali w sprawie 
szpecących reklam. Od razu chcę 
podkreślić, że nie jesteśmy prze-
ciwnikami reklam. Chodzi tylko 
o ich uporządkowanie. Weźmy na 
przykład Górę Zabełecką, gdzie 
zamiast pięknej panoramy No-
wego Sącza, widzimy wyłącznie 
reklamy. Na spotkaniu była duża 
grupa sądeckich architektów, ale 
też spora grupa przedsiębiorców, 
którzy żyją z reklam.
- Co powiedzieli?

GF: - Architekci chirurgicz-
nie, ostro chcieliby reklamy ciąć. 
Z kolei osoby reprezentujące fir-
my, które wykonują reklamy, 
chciałyby pracować dalej bez 
przeszkód. Ta dyskusja była po-
trzebna, bo możemy teraz brać 
pod uwagę wszystkie aspekty. 
Nowy Sącz podzielony byłby na 
strefy i tu jest pełna zgoda wszyst-
kich. Natomiast moim zdaniem 
najistotniejsze jest, abyśmy zapa-
nowali nad formą, nad proporcja-
mi i ilościami tych reklam. Istotna 
jest też kwestia legalności reklam, 
które dziś wiszą choćby na mo-
stach, na barierkach i płotach we 
wszystkich możliwych miejscach.

- Panu się podoba taka sytuacja, jaka 
jest dziś?

Patryk Wicher: - Ustawa weszła 
w życie w ubiegłym roku, wszyscy 
na nią wyczekiwali. Dotychczas 
wszystko działało na podstawie 
prawa budowlanego. Trudności 
były z odwołaniami, z karaniem, 
z nielegalnymi reklamami. Te-
raz mam nadzieję to się zmieni. 
Ustawa daje nam kompetencje do 
stworzenia lokalnego kodeksu, 
w którym określimy zasady, ja-
kie będą funkcjonować na terenie 
naszego miasta. Bardzo ważne jest 
strefowanie Nowego Sącza, bo zu-
pełnie inaczej musimy traktować 
historyczne centrum miasta, gdzie 
warunki powinny być ostrzejsze, 
inaczej powinny być traktowane 
wjazdy do miasta, a jeszcze ina-

czej rejony galerii handlowych czy 
punktów reklamowych.
- Czyli wspomniana Zabełecka Góra 
nie będzie tym restrykcjom podlegała?

PW: - Trzeba będzie doprecy-
zować, które obszary, jakim re-
strykcjom podlegają. Każda strefa 
będzie miała swoje określone uwa-
runkowania. Nowością są opłaty za 
reklamy – forma podatków, któ-
re będą wpływały do kas gmin. Co 
najważniejsze, nie mieliśmy do tej 
pory określonych precyzyjnie ter-
minów: co to jest reklama, co to 
jest krajobraz priorytetowy, kul-
turowy, teraz nareszcie doczeka-
liśmy się precyzyjnych definicji.
- W tej chwili w Nowym Sączu chyba 
nie ma ani jednego wolnego miejsca 
w przestrzeni publicznej, gdzie nie by-
łaby przyklejona „reklama”.

GF: - Przykładowo w wakacje, 
na skutek interwencji mieszkań-
ców, zwróciłem uwagę, że prawie 

cała Baszta Kowalska była zasło-
nięta wielkim banerem. Zadzwo-
niłem do osoby w muzeum zainte-
resowanej tym przedsięwzięciem 
i byłem zszokowany, że ktoś, na 
co dzień odpowiedzialny przecież 
za kulturę, nie widział w tym nic 
złego. Jeśli posprzątamy miasto 
z reklam, to zobaczymy jak moż-
na tu odetchnąć.

PW: - Urząd walczył z determi-
nacją z tymi nielegalnymi rekla-
mami umieszczanymi np. w pasie 
drogowym, ale narzędzia dotych-
czas były słabe. Mamy nadzieję, że 
nowa ustawa przyspieszy czysz-
czenie. Reklama jest oczywiście 
potrzebna…
- Reklama dźwignią handlu?

PW: - Dlatego z reklamą nie 
można walczyć, jest bodźcem roz-

wojowym. Natomiast my mówimy 
o usystematyzowaniu reklamy, 
o stworzeniu reklamy bardziej es-
tetycznej. Ten baner na zamku, 
o którym mówisz, był akurat do-
stosowany wielkością i adekwat-
ny plastycznie.
- Krótki sprawdzian: pamiętacie Pano-
wie jakieś towary, usługi, które są re-
klamowane na banerach i plandekach 
wiszących na każdym metrze kwadra-
towym w Nowym Sączu?

GF: - Pamiętam z przyczyn za-
wodowych reklamę z branży wę-
dliniarskiej. Ale zapamiętuję je 
negatywnie. I nie biegnę do tego 
reklamowanego miejsca, tylko, je-
śli jest ona w pasie drogowym, pi-
szę interpelację do prezydenta, że 
trzeba to uporządkować.

PW: - Natomiast to zależy od 
branży. Zauważyłem, że te wiel-
kopowierzchniowe reklamy to 
głównie supermarkety, sklepy 

sieciowe. Natomiast te mniej-
sze plakaty, wskazówki, szyldy 
to szkoły policealne, restauracje, 
zakłady kosmetyczne. Branża de-
terminuje wielkość i lokalizację 
reklamy.

GF: - Proszę zauważyć, że wiel-
kie galerie mają szyldy dopasowa-
ne stylistycznie do budynku. Mało 
tego, jak wjeżdżamy do Nowego 
Sącza, widzimy reklamy, które 
zapraszają, ale nie ma tam niele-
galności, prowizorki, tylko pro-
fesjonalnie prowadzona kampania 
reklamowa. Chyba do tego będzie-
my zmierzać.
- A gdzie będą się np. kandydaci na 
radnych miejskich reklamować?

GF: - Ja wykorzystałem chyba 9 
bilbordów, które legalnie wynają-
łem. Jeśli już miałem banery to na 

posesjach prywatnych, gdzie mu-
siała być zgoda.
- Ale dziś też na posesjach prywatnych 
wisi większość tych reklam.

GF: - Jeśli baner wisi dwa tygo-
dnie to on jest aktualny i czysty. 
Jeśli wisi przez pół roku, urwany 
przez wiatr…
- Mogę Panom powiedzieć, gdzie wi-
szą jeszcze plakaty wyborcze sprzed 
trzech kadencji.

PW: - Też mogę takie miejsce 
pokazać. Ale tu problem jest inny 
i inny jest problem prywatnych 
posesji. To jest związane z opła-
tą, o której wspomniałem. Opłata 
składa się z części stałej i zmiennej, 
część stała zależy od miejsca loka-
lizacji, zmienna – od powierzch-
ni. Prywatne osoby zamieszcza-
jące reklamę na swojej posesji, 
będą musiały uiszczać opłatę, cze-
go obecnie nie było. Pytanie, czy 
plakaty wyborcze są plakatami 

informacyjnymi? Tablice ogłosze-
niowe są wyłączone z opłat, więc 
jest wiele luk, jeśli chodzi o sferę 
wyborczą.

GF: - To reguluje inna usta-
wa. Osoba, która się w ten spo-
sób na bilbordach reklamuje, ma 
obowiązek po miesiącu od wy-
borów usunąć plakat. To nie jest 
tak, że czyjaś reklama może pięć 
lat wisieć.
- Powiedział Pan, że minie jesz-
cze sporo czasu zanim to zostanie 
uregulowane.

GF: - Uregulowane zostanie 
szybko, ale minie czas, zanim to 
zacznie działać, zanim wypleni się 
złe wzorce.
- Rozumiem, że na ulice miasta wyj-
dzie jakaś specjalna ekipa, która będzie 
zrywała wszystkie nielegalne reklamy?

GF: - Na spotkaniu w kulu-
arach dowiedziałem się, że re-
klamy są już inwentaryzowane. 
Zresztą szukając wzorców wystar-
czy spojrzeć na przykład Tarnowa, 
gdzie są piękne szyldy dopasowa-
ne proporcjami i formą.
- W Starym Sączu poradzono sobie 
z tym wiele lat temu.

PW: - Tutaj wchodzą jeszcze 
przepisy konserwatora zabyt-
ków, tam w Starym Sączu mamy 
z taką strefą do czynienia w rynku. 
W Nowym Sączu na razie mamy 
ustawę, która weszła w życie 11 
września ubiegłego roku, nato-
miast my musimy uchwalić lokalny 
kodeks dotyczący reklamy. Dopie-
ro po jego uchwaleniu, uszczegó-
łowieniu przepisów ustawy, mo-
żemy zacząć „czyszczenie miasta”.

GF: - Oczywiście w taki spo-
sób, żeby nikogo nie skrzywdzić. 
Żeby i oko mieszkańca i turysty 
było zadowolone.
- Kiedy zobaczymy pierwsze efekty?

GF: - Jest szansa, że w tym 
roku. Najdłużej trwają konsulta-
cje, w ich czasie były emocje. Ale 
lepiej teraz dyskutować w zespo-
łach roboczych, niż żeby ktoś po-
tem protestował na sesji.

ROZMAWIAŁ WOJCIECH 
MOLENDOWICZ

Ustawa daje nam kompetencje do stworzenia lokalnego 
kodeksu, w którym określimy zasady, jakie będą 
funkcjonować na terenie naszego miasta. Bardzo 
ważne jest strefowanie Nowego Sącza.
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To oni podbili Wasze serca! Nie sławni spor-
towcy, nie piosenkarki, nie celebryci mniejsze-
go czy większego kalibru. Prawdziwymi boha-
terami publiczności zostali Anna i Eugeniusz 
Sułowiczowie z Posadowej Mogilskiej! Kim 
są, pamiętacie? Końcem stycznia napisaliśmy 
o nich z okazji 75-lecia małżeństwa i sympatycz-
ni staruszkowie rozbili bank! To o nich najchęt-
niej czytaliście! 

Z całą pewnością są jedną z par mogącą 
się poszczyć najdłuższym stażem małżeńskim 
w Polsce! On lat 96 na naszym zdjęciu w gustow-
nych bamboszach. Ona lat 97 pozuje do fotogra-
fii w młodzieżowych trampkach.  Już za samo 
zdjęcie mogliby dostać owację na stojąco. Ale 
oni w naszym styczniowym tekście opowiadają 
o swoim bardzo zwyczajnym i długim życiu, o 
tym jak się codziennie razem modlą, jak wspól-
nie robią śniadanie i jak żona wieczorem otula 
męża kocem, żeby w nocy nie zmarzł. Ta prosta 
i poruszająca historia została przeczytana przez 
ok. 70 tysięcy naszych Czytelników na wszyst-
kich możliwych nośnikach naszych treści (DTS 
w wersji papierowej oraz w wydaniu elektro-
nicznym, portal sacz.in oraz Facebook). Jeste-
śmy zdumieni, choć nie powinniśmy się dziwić, 
bowiem w zalewie tandetnych historyjek, jakie 
codziennie funduje nam świat, historia życia i 
małżeństwa Sułowiczów z Posadowej Mogilskiej 
- pióra redaktor Moniki Chrobak - okazała się 
opowieścią, za jaką tęsknimy najbardziej. Gra-
tulujemy – Państwu czytelniczego gustu, a so-
bie dziennikarskiego wyczucia.

DOBRY TYGODNIK SĄDECKI

Zwyczajna, niezwyczajna historia
Oto Wasi ulubieńcy

Ta prosta i poruszająca historia została 
przeczytana przez ok. 70 tysięcy naszych 
Czytelników na wszystkich możliwych 
nośnikach naszych treści (DTS w wersji 
papierowej oraz w wydaniu elektronicznym, 
portal sacz.in oraz Facebook).
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KRS:  0000039177399177

Przekaż 1% 
SĄDECKIEMU HOSPICJUMMcDonald's 

w Nowym Sączu:

ul. Piłsudskiego 6

ul. Lwowska 80 

Nowa Toyota Prius kolejnym milowym krokiem 
w rozwoju popularnych samochodów hybrydowych 

Debiut Toyoty Prius czwartej generacji to największy przełom w rozwoju tech-

nologii hybrydowej od momentu debiutu tego modelu w 1997 roku. Nowa odsło-

na flagowej hybrydy Toyoty jest pierwszym modelem zbudowanym na platformie 

Toyota New Global Architecture (TNGA) oraz korzystającym z IV generacji napędu 

hybrydowego. Dzięki tym rozwiązaniom auto gwarantuje niespotykane dotąd w 

modelu Prius wrażenia z jazdy, komfort podróżowania na poziomie aut segmen-

tu D, wprowadza hybrydy na nieosiągalne dla innych poziomy oszczędności oraz 

gwarantuje już w standardzie nowy wymiar bezpieczeństwa. Samochód zadebiu-

tuje w Polsce podczas Dni Otwartych 9-10 kwietnia 2016 roku.

Wraz z nową generacją Priusa debiutują:

•  nowa platforma TNGA (nowa jakość prowadzenia, komfortu jazdy, bezpieczeń-

stwa biernego, przestronność kabiny na poziomie aut segmentu D);

•  najbardziej zaawansowany pakiet systemów bezpieczeństwa czynnego To-

yota Safety Sense (standard każdej wersji);

•  nowa (IV) generacja napędu hybrydowego;

•  szereg innowacyjnych rozwiązań (m.in. w pełni kolorowy wyświetlacz HUD, 

bezprzewodowe ładowanie smartfonów, nowa generacja asystenta parko-

wania SIPA, inteligentny sonar zapobiegający stłuczkom parkingowym, inteli-

gentna klimatyzacja S-FLOW wykrywająca liczbę osób w aucie i dostosowu-

jąca się do tych potrzeb).

Polska premiera nowego Priusa nastąpi podczas Dni Otwartych 9-10 kwietnia 

2016 roku.

•  Deklarowane zużycie paliwa tylko 3,3 l/100 km, emisja spalin 76 g/km.

•  Ceny nowej Toyoty Prius rozpoczynają się od 119 900 zł.

•  Koszt miesięcznego finansowania w leasingu SMARTPLAN ustalony na pozio-

mie podobnie wyposażonego modelu Avensis – od 884 zł (30% wpłaty własnej).

Nowoczesne technologie

Prius pozostaje ambasadorem wiodących technologii Toyoty, prezentującym 

najnowsze rozwiązania zapewniające większe bezpieczeństwo, osiągi i komfort.

Oparcie konstrukcji na nowej platformie Toyota New Global Architecture (TNGA) 

sprzyja większej dynamice i kulturze prowadzenia, zapewnia wyższą sztywność 

nadwozia, a w konsekwencji wyższy poziom bezpieczeństwa biernego oraz wygłu-

szenia kabiny pasażerskiej. Niżej położony środek ciężkości (-2,5 cm) oraz zasto-

sowanie wielowahaczowego zawieszenia tylnej osi zapewniają lepszą sterowność 

i stabilność podczas jazdy. Platforma ta daje również większą swobodę projektan-

tom nadwozia, pozwalając stworzyć samochód o bardziej atrakcyjnej stylistyce.

Użycie TNGA pozwoliło zaprojektować bardziej przestronne, bogato wyposa-

żone wnętrze, zapewniające wygodniejszą pozycję kierowcy i komfort pasaże-

rów. Nowa generacja Priusa oferuje przestronność na poziomie aut segmentu D. 

Dzięki zastosowaniu akumulatora jednostki hybrydowej o mniejszych gabarytach 

i o większej gęstości energii oraz nowego zawieszenia tylnej osi udało się również 

powiększyć przestrzeń ładunkową.

Wszystkie te zmiany na nowo określają definicję samochodu hybrydowego za-

równo pod względem funkcjonalności, osiągów, jak i wyglądu. Nowy Prius demon-

struje kompletną paletę osiągnięć hybrydowej technologii Toyoty, które stopniowo 

wprowadzane będą do kolejnych generacji pozostałych hybrydowych modeli firmy.

TOYOTA KOBOS Nowy Sącz

Nowy Sącz, ul. Tarnowska 130
T +48 18 441 50 50, F +48 18 441 50 50

 www.toyota-kobos.pl

Warunki na szlakach
W wyższych partiach Beskidu Sądeckie-

go zalega pokrywa śnieżna. Cały czas mo-
żemy spodziewać się okresowych opadów 
deszczu i śniegu. Na szlakach turystycz-
nych panują trudne warunki do uprawia-
nia turystki, dlatego też zalecamy dużą 
ostrożność. Pamiętajmy, aby na bieżąco 
uzyskiwać informację o aktualnym sta-
nie szlaków w schroniskach górskich oraz 
u ratowników GOPR. 

Kronika zdarzeń 
W okresie ferii zimowych od 15 do 21 lu-

tego w stacjach narciarskich zabezpiecza-
nych przez GK GOPR, ratownicy interwe-
niowali 50 razy.

•  W niedzielę 21 lutego o godz. 11.55 dy-
żurny Stacji Centralnej GOPR w Kryni-
cy-Zdroju otrzymał zgłoszenie od dy-
żurnego Grupy Podhalańskiej GOPR, że 
potrzebna jest pomoc dla 27-letniej tu-
rystki z urazem kolana znajdującej się na 
niebieskim szlaku w drodze z Przehyby 
do Rytra. Na miejsce wyruszyli ratow-
nicy GOPR na qudach, którzy udzieli-
li niezbędnej pomocy, następnie prze-
transportowali kobietę do schroniska 
na Przehybie, skąd została ona zabrana 
przez samochód GOPR.

•  W poniedziałek 22 lutego o godz. 17.20 
dyżurny Stacji Centralnej GOPR w Kry-
nicy-Zdroju otrzymał zgłoszenie od ko-
biety, która wybrała się na wycieczkę gór-
ską z Muszyny przez Milik do Szczawnika. 
W okolicy Milika pobłądziła i po zapad-
nięciu zmroku zdecydowała się powiado-
mić GK GOPR. W trakcie rozmowy tele-
fonicznej ustalono orientacyjnie teren, w 
którym może się znajdować. Na miejsce 
działań wyruszyli ratownicy z CSR w Kry-
nicy-Zdroju oraz RSR w Piwnicznej-Zdroju. 
Siedmiu ratowników dysponowało dwoma 

samochodami terenowymi, dwoma ruada-
mi oraz psem. W trakcie penetracji dróg 
w rejonie poszukiwań, ratownicy używali 
sygnałów dźwiękowych, co w efekcie na-
prowadziło zaginioną na właściwą drogę, na 
której byli ratownicy. Kobieta była w dobrej 
formie fizycznej. Na szczęście skończyło się 
tylko na strachu.

GRUPA KRYNICKA GOPR

GOPR Krynica swoim zasięgiem obejmuje Be-
skid Sądecki oraz zachodnią część Beskidu Ni-
skiego. W razie zaistnienia jakiegokolwiek zagro-
żenia lub niebezpieczeństwa prosimy o kontakt. 
Alarmowe numery telefonów: 601 100 300 lub 
985, 18 4712933.

Skończyło się na strachu
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Wyprawa

REKLAMA

Mycie pokładu z widokiem na wieloryby
Zapowiada się niezwykła przygoda żeglarska 
z elementami lekcji historii. Po drodze moż-
liwe są sztormy, wieloryby, a na wielki finał 
także spotkanie z niedźwiedziami polarnymi. 
Przede wszystkim jednak gwarantowane są 
zapierające dech w piersiach krajobrazy nor-
weskich fiordów.

A teraz informacja dla kogoś może naj-
ważniejsza – każdy z czytających te słowa 
może wziąć udział w sądeckiej ekspedy-
cji do Narwiku i na Spitsbergen. Są jeszcze 
wolne miejsca na pokładzie jachtu „Du-
najec”, który 15 maja wyruszy z Gdyni dla 
uczczenia 40. rocznicy powstania Sądec-
ko-Podhalańskiego Okręgowego Związku 
Żeglarskiego.

Sądecka załoga już przygotowuje się do 
wyprawy, ale są jeszcze wolne miejsca na 
poszczególne etapy wyprawy.

- Żeglarstwo zaczyna się od „bajorek” 
w rodzaju Jeziora Rożnowskiego. Kiedy 
się już złapie żeglarskiego bakcyla, chce 
się czegoś więcej, chce się popłynąć da-
lej, gdzieś za horyzont. A wyprawa do Na-
rwiku to już będzie jakiś wyczyn – wyja-
śnia dowodzący rejsem kapitan jachtowy 
Ryszard Król, prezes SPOZŻ w Nowym Są-
czu, uczestnik m.in. transatlantyckiego 
rejsu z okazji 500-lecia odkrycia Ameryki.

Głównym celem wyprawy jest norwe-
skie miasto Narwik, gdzie w 1940 roku 
walczyła Samodzielna Brygada Strzel-
ców Podhalańskich, która posiada sądec-
ki rodowód.

- Ten rejs oprócz tego, że będzie żeglar-
ską przygodą, ma również wartość edu-
kacyjną. W Narwiku walczyli Sądeczanie, 
tam zatonął słynny ORP „Grom” i chcemy 
te miejsca odwiedzić. Planujemy np. być 
w miejscu, gdzie polski okręt poszedł na 
dno. Chcemy też przypomnieć sobie wy-
darzenia ważne dla naszej historii – mówi 
Rafał Leśniak z załogi „Dunajca”.

Załoga m.in. stanie pod pomnikiem 
poświęconym polskim marynarzom 

walczącym o wolność Norwegii w 1940 
r., poległym na pokładzie zatopionego 
niszczyciela ORP „Grom”. Pomnik stoi 
na skwerze Groms Plass, niedaleko por-
tu jachtowego. W planach jest też Archi-
pelag Lofotów, uznany za jeden z trzech 
najpiękniejszych na świecie. W drodze na 
Lofoty sądeccy żeglarze przekroczą koło 
podbiegunowe.

W ramach tego samego rejsu planowa-
ny jest również etap na daleką Północ, za 
koło polarne, do Archipelagu Svalbard, na 
wyspę Spitsbergen i Polskiej Stacji Polar-
nej Hornsund.

- Narwik to podstawowe miejsce, do 
którego chcemy popłynąć. Ale skoro już 
będziemy tak daleko od portu macierzy-
stego, to popłyniemy też nieco dalej, na 
Spitsbergen – zapowiada Ryszard Król.

Planuje się, że wyprawa potrwa 119 dni. 
Na pokładzie będą doświadczeni żeglarze 
z Okręgowego Związku Żeglarskiego. Ofe-
rują oni możliwość wzięcia udziału w rej-
sie także żeglarskim laikom. Załoga może 
liczyć maksymalnie 9 osób, z czego 3 oso-
by muszą być doświadczonymi żeglarza-
mi z odpowiednimi uprawnieniami, po-
zostali nie muszą spełniać tego warunku. 
Oczywiście w rejs nie płynie się w charak-
terze pasażera.

- Trzeba będzie myć pokład, obierać 
ziemniaki, ale i sterować jachtem. System 
jest wachtowy, każdy będzie brał czyn-
ny udział w życiu załogi – uprzedza Ra-
fał Leśniak.

- Żeglarzem może być każdy, jeśli tylko 
ma ochotę i to lubi. Musi być tylko rozsąd-
ny, słuchać i pytać mądrzejszych – dopo-
wiada Katarzyna Wysocka z załogi.

Wyprawa organizowana jest na 40-le-
cie Podhalańskiego Związku Żeglarskiego. 
Wcześniej w Nowym Sączu zostaną zapre-
zentowane dwie wystawy z wypraw jach-
tu „Dunajec”. Historyczny sądecki jacht 
był już w Narwiku w 2002 r.

- Jak już ktoś tam był i złapał bakcyla, 
to chce tam wracać. Oczywiście mamy 
świadomość, że życie na morzu może 
być przyjemnością, ale może być rów-
nież niebezpiecznie. Każdy dzień przy-
nosi coś innego. My wiemy, czego może-
my się spodziewać. Różnych warunków, 
także sztormowych. Trzeba będzie pilno-
wać nawigacji i być czujnym – mówi Król.

- Może być zimno i wietrznie, ale niech 
wieje, żebyśmy mogli płynąć. Gdzie in-
dziej nie zobaczy się i nie przeżyje tego 
wszystkiego. Ocean żyje, a przy brze-
gu nie zobaczy się choćby wielorybów. 
A Spitsbergen to jedyne miejsce w Euro-
pie, gdzie obowiązkowo trzeba mieć broń. 
Jej posiadanie mogą sprawdzić niedźwie-
dzie – śmieje się Leśniak.

Rejs nie ma charakteru komercyjnego. 
Koszt etapu bałtyckiego, trwającego 7 dni, 
to dla jednej osoby ok. 500 zł. Cena zale-
ży jednak od etapu i wkładu własnej pra-
cy. Zakończenie rejsu planowane jest na 
11 września.

(WIJ)

WYPRAWA BĘDZIE TRWAŁA 119 DNI I PRZEBIEGAŁA NA TRASIE: GDYNIA 
- ŚWINOUJŚCIE – KOPENHAGA –SKAGEN – KRISTIANSAND – BERGEN 
– NARVIK – HORNSUND – LONGYEARBYEN (SPITSBERGEN) – BERGEN – 
KOPENHAGA – ŚWINOUJŚCIE – GDYNIA .
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Zima w 1995 roku zaczęła się wcześnie. Od rana, 
4 listopada (sobota), padał śnieg, którego systema-
tycznie przybywało. Pod wieczór w dolinach było go 
ok. 30 cm, a na szczytach górskich na pewno po-
nad pół metra.

Wszyscy narciarze w Krynicy cieszyli się z tak 
szybkiego nadejścia zimy i to od razu z taką ilo-
ścią śniegu, bo wtedy nie było jeszcze armatek 
śnieżnych. Wielu rzeczy wtedy nie było, które 
są teraz, ale o tym później.

To była tylko zaprawa
W niedzielny wieczór Krynica przybrana 

w białą, zimową szatę, „kładła się do snu”. Na 
ulicach panował spokój i cisza, chyba wszyscy 
w swych domach oglądali w telewizji studio wy-
borcze, ponieważ w tym dniu (5 listopada) od-
bywały się wybory prezydenckie.

Wieczorem ratownik dyżurny w Stacji Cen-
tralnej Grupy Krynickiej odebrał telefon od 
obsługi schroniska na Przehybie. Do schroni-
ska dotarła grupa turystów, którzy w sobo-
tę przed południem wyruszyli ze Szczawnicy, 
idąc pieszo brnęli w coraz głębszym śniegu. Co-
raz większe zaspy, silny wiatr, zmusiły ich do 
noclegu w lesie. Na szczęście byli to doświad-
czeni turyści, którzy wiedzieli jak sobie pora-
dzić w tych trudnych warunkach. Udało im się 
rozpalić ogień, mieli też zapas jedzenia. Od rana 
kontynuowali trudny marsz i w godzinach po-
południowych dotarli szczęśliwie do schroniska 
w stanie ogólnym dobrym. Najmłodsza uczest-
niczka wyprawy, 12-letnia dziewczynka, była 
bardzo wyczerpana i miała odmrożenia pal-
ców u nóg. Konieczna była ewakuacja grupy 
w doliny, a poszkodowanej do szpitala. Na po-
moc wyruszyli ratownicy z Krynicy, jadąc sa-
mochodem UAZ model 452 tzw. „ogórek”. Od 
Gabonia droga była pokryta już grubą warstwą 
śniegu. Ratownikom udało się dojechać meto-
dą „dwa metry do tyłu, trzy do przodu i tak w 
kółko” stosunkowo wysoko, bo do kamienia 
św. Kingi. Dalsza jazda była niemożliwa, po-
nieważ tam teren był „odkryty” i utworzyły 
się wysokie zaspy. Jak wysokie one były świad-
czyć może to, że na drodze stał zasypany sku-
ter śnieżny „porzucony” przez obsługę schro-
niska. Nad śnieg wystawała tylko kierownica. 
Na szczęście nawiane zaspy były na tyle twar-
de, że można było iść po ich wierzchu. Ratow-
nicy dotarli do schroniska i sprowadzili całą 
grupę bezpiecznie z gór. Wszystko skończy-
ło się szczęśliwie. Wszyscy myśleli, że na tym 
skończy się „pracowity” początek zimy. Jak się 

później okazało, to był trening przez ciężką ra-
towniczą robotą.

Ruszyli przed siebie w góry
W tym samym czasie z Tarnowa w góry wy-

ruszyło dwóch nastolatków. Zapakowali sprzęt 
biwakowy i jedzenie do plecaków. Oznajmili la-
pidarnie rodzicom, „idziemy w góry” i ruszyli 
przed siebie. 20 lat temu nie było telefonów ko-
mórkowych, właściwie to były, ale były towa-
rem luksusowym. Tak, więc rodzice nie mieli z 
nimi żadnego kontaktu. Zaniepokojeni faktem, 
że nie ma od nich żadnych wieści, w niedzielny 
wieczór zgłosili zaginięcie Policji. Mając szcząt-
kowe informacje, rodzina i policjanci na pod-
stawie rozmów z kolegami w szkole ustalili, że 
zaginieni udali się w rejon Przehyby. We wtorek 
Policja zawiadomiła najpierw Grupę Podhalań-
ską GOPR, jako że Przehyba jest bliżej Szczaw-
nicy niż Krynicy. Ratownicy ze Szczawnicy 
rozpoczęli poszukiwania „od swojej strony”, 
informując jednocześnie Grupę Krynicką. Ra-
townicy Grupy Krynickiej dysponując nowy-
mi informacjami od policjantów, którzy usta-
lili, że zaginieni kupili bilety kolejowe do Rytra, 
przeprowadzili rozpytanie w okolicach stacji 
kolejowej. W tym czasie kręciło się tam sporo 
turystów, w związku z czym uzyskane infor-
macje były niejednoznaczne. Podjęto decyzję 
o sprawdzeniu szlaków wiodących od Przehy-
by w kierunku doliny Popradu. Kolejną rzeczą, 
której nie było w tych czasach, to dobry sprzęt 
ratowniczy. Ratownicy brnęli przez zaspy na 
nartach skiturowych, których tylko kilka par 
było na wyposażeniu Grupy Krynickiej. Pozo-
stali poruszali się na tzw. „biegówkach”, czyli 
nartach nieprzystosowanych do trudnych wa-
runków górskich, ale i tak świetnie sobie radzili. 

Poszukiwania zakończyły się nad ranem, zagi-
nionych nie odnaleziono.

Utknęli w śnieżnej pułapce
W czwartek rano podjęto decyzję o spraw-

dzeniu drugiego pasma Beskidu Sadeckiego, na 
wschód od Rytra. W tym celu ratownicy wyje-
chali najwyżej jak się dało z Łabowej i dalej na 
nartach. Przed południem dotarli do schroni-
ska na Hali Łabowskiej. Po krótkim odpoczyn-
ku i posiłku wyszli całą ekipą szlakiem czerwo-
nym w kierunku Rytra, aby później podzielić się 
na mniejsze zespoły i sprawdzać kolejne odejścia 
szlaków w doliny. Jakie było ich zaskoczenie, gdy 
z hali weszli do lasu i za niewielkim przegibkiem, 
ok. 100 metrów od granicy lasy i 400 metrów od 
progu schroniska, znaleźli zaginionych. Jeden 
z nich już nie żył, drugi był w ciężkim stanie. Miał 
odmrożenia nóg, był wychłodzony, ale przy-
tomny (wg klasyfikacji „szwajcarskiej” pomię-
dzy II a III stopniem hipotermii). To, że przeżył 
6 dni w tak trudnych warunkach, było już samo 
w sobie cudem.

Rozpoczęła się walka o jego życie. Konieczny 
był jak najszybszy transport do szpitala. W tym 
celu wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogoto-
wia Ratunkowego z Krakowa. Na szczęście po-
goda była lotna, zamiecie ustały, świeciło słońce. 
Cześć ratowników transportowało poszkodowa-
nego do schroniska, pozostali zbudowali prowi-
zoryczne lądowisko na kulminacji Hali Łabow-
skiej nad schroniskiem udeptując śnieg nartami. 
Na tym białym „placu” wylądował bezpiecznie 
śmigłowiec - słynny Mi-2, który przetranspor-
tował poszkodowanego do szpitala w Krynicy.

Jak udało się ustalić w rozmowie z oca-
lonym turystą, jego kolega zmarł w nocy z 
niedzieli na poniedziałek. Szli z Rytra brnąc 

w coraz większym śniegu. W niedzielę znaleźli 
się w „śnieżnej pułapce”, śniegu było tak dużo, 
że ani dalszy marsz do przodu, ani wycofanie się, 
nie były możliwe.

Zaginiony dzięki szybkiej pomocy lekarskiej 
przeżył, ale amputowano mu obie nogi.

Co by było gdyby
Wielu ratowników biorących udział w tej wy-

prawie, snuło przypuszczenia: „co by było, gdy-
by..”. „Gdyby powiedzieli rodzicom dokładnie, 
gdzie idą…”, „Gdyby uszli jeszcze 100 metrów, 
zobaczyliby schronisko….”.

W dzisiejszych czasach prawdopodobnie wy-
prawa miałaby inny przebieg, nie zakończyła-
by się tak tragicznie. Pewnie wezwaliby pomoc 
przez komórkę, znaliby swoje położenie dzięki 
odbiornikowi GPS. Mieliby lepszy sprzęt biwa-
kowy. Może wędrowaliby na nartach. Zdarze-
nia tego typu rozgrywające się według podob-
nego scenariusza, zdarzają się prawie codziennie 
na terenie polskich gór. To, że nie kończą się one 
tragicznie, jest zasługą po części coraz lepsze-
go sprzętu turystycznego oraz zdobyczy cywi-
lizacyjnych (telefony komórkowe), ale przede 
wszystkim efektem ciężkiej pracy ratowników 
górskich, dobrze wyszkolonych, dysponujących 
wysokiej klasy sprzętem ratowniczym.

Musimy jednak pamiętać, że nawet najlepszy 
sprzęt może zawieść i wtedy pozornie błaha sy-
tuacja może się przerodzić w dramatyczne wy-
darzenia. Posiadanie dobrego sprzętu nie zwal-
nia nas z myślenia zdroworozsądkowego. Każdą 
trudniejszą wyprawę górską musimy zaplano-
wać, przygotować sprzęt, przemyśleć ewentu-
alne zagrożenia i alternatywne plany działania 
na wypadek sytuacji kryzysowych.

Wystarczy kartka z informacją
Podsumowując, wychodząc w góry na jaką-

kolwiek wędrówkę, możemy w łatwy sposób 
zwiększyć szanse naszego odnalezienia przez 
ratowników górskich, gdy wszystko inne za-
wiedzie. Co należy zrobić? Naprawdę niewiele - 
wystarczy pozostawić osobom, które pozosta-
ją na dole, kartkę z informacją, gdzie dokładnie 
idziemy, zaledwie kilka słów, które mogą ura-
tować nam życie. Tego właśnie nie zrobili boha-
terowie tej opowieści.

Na podstawie rozmów z ratownikami bio-
rącymi udział w wyprawach oraz materiałów 
archiwalnych Grupy Krynickiej GOPR.

OPRACOWAŁ
ŁUKASZ SMETANA

RATOWNIK GRUPY KRYNICKIEJ GOPR

Tragiczna historia

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

Zaledwie 400 metrów od życia

Śmigłowiec MI-2 lądujący po poszkodowanego
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16 lutego  wicepremier Ma-

teusz Morawiecki przedsta-

wił na posiedzeniu rządu pro-

gram gospodarczy dla Polski.

W swoim wystąpieniu zwrócił 

uwagę na kilka kierunków roz-

woju polskiej gospodarki. Więk-

szość wymienionych aspektów 

jest tożsama z zagadnienia-

mi zgłębionymi przez zespół 

Fundacji Pomyśl o Przyszło-

ści. Nowa koncepcja zakłada 

rozwój silnej, rodzimej gospo-

darki oraz współpracę całego 

społeczeństwa.

Z wielką przyjemnością wy-

słuchaliśmy wystąpienia Pana 

Premiera Mateusza Morawiec-

kiego, podczas którego zapre-

zentował plan rozwoju gospo-

darczego dla Polski.

Niezwykle cieszy nas fakt, że 

prezentowane propozycje są 

tak zbieżne z treścią zawartą 

w raporcie Fundacji Pomyśl o 

Przyszłości pt. „Wspólnie bu-

dujmy naszą zamożność” oraz 

że obecny rząd sięga po rezer-

wy gospodarcze wymienione 

w tym raporcie. Z dumą obser-

wujemy jak nasze propozycje 

zmian gospodarczych przyjmu-

ją obecnie realny wymiar. 

Na podkreślenie zasługuje 

fakt, że Premier Morawiecki po 

raz pierwszy przytoczył prze-

milczane do tej pory aspek-

ty naszego dotychczasowego 

rozwoju gospodarczego. Jak 

to określił Pan Premier „koń-

czy się nam paliwo, na którym 

dotąd jechaliśmy” czyli olbrzy-

mie kredyty, dotacje unijne, 

proste rezerwy wzrostu, mon-

townie zagranicznych koncer-

nów czy demografia. Pan Pre-

mier wskazał również nowe 

kierunki dla wzrostu gospodar-

czego. Jednym z głównych jest 

wzrost polskiej wartości doda-

nej w produkcie „myśli polskiej 

zaszytej w produkcie”. 

Polska jest dużym krajem 

i w wielu gałęziach gospodar-

ki na naszym polskim rynku 

można już osiągnąć optymal-

ne korzyści skali, co jest nie-

zbędne do osiągania niższych 

cen w Polsce oraz ekspan-

sji zagranicznej i przywożenia 

bogactwa do kraju rodzimego. 

Kolejnym kierunkiem jest ko-

nieczność posiadania silnych 

polskich marek budowanych 

na rodzimym kapitale, które 

będą mogły konkurować na za-

granicznych rynkach i osiągać 

korzyści skali. Korzyści ska-

li Pan Premier wielokrotnie ak-

centował w swojej wypowiedzi.

Zamierzenia Rządu są ambit-

ne, lecz aby były one możliwe 

do zrealizowania, potrzebne 

są nie tylko innowacje, kapitał 

finansowy, ale również kapi-

tał społeczny, a więc zdolność 

społeczeństwa do wzajemnej 

współpracy i korzystanie z sy-

nergii tej współpracy. Poprzez 

zrozumienie mechanizmów 

gospodarki globalnej oraz ko-

rzyści z efektu skali możliwa 

będzie efektywna współpraca 

wszystkich grup społecznych 

czyli konsumentów, polityków, 

urzędników i przedsiębiorców 

w kierunku budowania dobro-

bytu w Polsce.

Przedsiębiorcy, podejmą ry-

zyko inwestowania środków 

finansowych na rozwój pro-

dukcji czy usług dopiero wów-

czas, jeżeli będą mieli zaplecze 

w postaci kapitału społeczne-

go czyli świadomych konsu-

mentów, którzy wybiorą ich 

produkty oraz świadomego 

aparatu państwowego, który 

będzie wspierał ich w rozwoju. 

Polacy muszą zrozumieć, dla-

czego lepszy jest dla nich pol-

ski kapitał od kapitału zagra-

nicznego oraz muszą umieć 

wyliczyć te korzyści. Mało kto 

w Polsce zdaje sobie spra-

wę, że korzystając z kapita-

łu zagranicznego Polska pła-

ci bardzo wysoką daninę na 

rzecz innych wspólnot. Docho-

dzi ona do 30% ceny, za któ-

rą kupujemy, nawet jeśli to co 

kupujemy, zostaje wyproduko-

wane w Polsce przez zachod-

ni koncern. 

Bez wysokiego poziomu ka-

pitału społecznego w Polsce, 

bez uwzględnienia przewagi 

z tytułu korzyści skali, bez dzia-

łań na szczeblu Unii Europej-

skiej, doprowadzających do 

zrównania szans konkurowa-

nia dla polskich podmiotów 

z zagranicznymi koncernami 

w Unii Europejskiej, trudno nam 

będzie zrealizować cele, które 

wymienił Pan Premier w swo-

im gospodarczym programie. 

POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI
Dobry dodatek wiedzy o gospodarce (32)

Oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie „Dobrego dodatku 
wiedzy o gospodarce”, w którym omawiamy najważniejsze ak-
tualne wydarzenia życia gospodarczego. W tym numerze przed-
stawimy Państwu opinię Fundacji na temat „Planu na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju” zaprezentowanego przez Pana 
Premiera Mateusza Morawieckiego i Ministerstwo Rozwoju.
Pokażemy również w jaki sposób działania na rzecz rozwoju 
demograficznego, czyli Program Rodzina 500 + może przy-
czynić się do rozwoju gospodarczego oraz wzrostu zamożno-
ści w Polsce. Już teraz w naszym wydaniu dobrego dodatku 
gospodarczego, publikujemy pierwszy powód, dla którego 

w Polsce wciąż zarabiamy 4 razy mniej niż w krajach Eu-
ropy Zachodniej. Poruszamy kwestie trudnej dla wielu ro-
dzin emigracji oraz małej ilości osób zatrudnionych w sfe-
rze gospodarki. 
Zachęcamy również do refleksji na temat danych dotyczących za-
mówień publicznych i dostępu polskich wykonawców do tych ofert. 
Zapraszamy również do udziału w konkursie „Znam to mam”. War-
to interesować się gospodarką, bo z taką wiedzą możemy skutecz-
nie budować dobrobyt w naszym kraju, ale przede wszystkim swój 
własny i wygrywać atrakcyjne nagrody!
 Zapraszamy do lektury!

Brawo Premierze Morawiecki!
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W dniu 01.02.2016 roku na łamach tygodnika „Wprost” ukazał się artykuł pt.: ,,Wielkie kuszenie Zachodu”, w którym 

poruszono bardzo ciekawe zjawisko dotyczące przetargów publicznych w Polsce. Podatkowe wakacje, dotacje li-

czone w milionach złotych, specjalne preferencje w publicznych przetargach. Na takie „prezenty od polskiego rzą-

du” mogą liczyć zagraniczni inwestorzy, natomiast polskie firmy mogą tylko o nich pomarzyć. Tak komentuje Szymon 

Krawiec, redaktor „Wprost”,  obecną sytuację dotyczącą przetargów publicznych. 

W  artykule został przedstawiony temat przetargów państwowych, który jest szczególnie istotny  dla rodzimych firm, 

polskiego społeczeństwa oraz całej naszej gospodarki, a mianowicie przetargów państwowych. Cieszy nas fakt, że 

tematyka została przedstawiona profesjonalnie, szczegółowo i wielowątkowo, ukazując problem, który od lat funk-

cjonuje w naszym kraju. Polskie firmy, które aspirują do tego, by konkurować na zagranicznych rynkach i pozyskiwać 

międzynarodowe kontrakty muszą mieć kapitał i doświadczenie oraz osiągać korzyści z tytułu efektu skali. Tymcza-

sem, rodzi się pytanie, w jaki sposób  polskie firmy mogą to wszystko uzyskać skoro w państwowych przetargach 

od lat nobilitowane są zachodnie koncerny?  Jak słusznie zostało zauważone, temat ten jest dużo bardziej złożony 

i wymaga szerszego spojrzenia. Niemniej jednak dzisiaj całe społeczeństwo, a przede wszystkim decydenci powinni 

wiedzieć, że kluczem do silnej gospodarki i własnej waluty jest zdrowy, rodzimy kapitał .

Dzisiaj wielu producentów i dystrybutorów z Polski każdego dnia walczy o przetrwanie, notując straty na rodzimym 

rynku.  Dlatego też potrzebują motywacji do działania, przede wszystkim ze strony polskiego rządu. Dzisiaj potrzeba 

wszystkim budowania ducha wspólnoty i kapitału społecznego, a nie jego niszczenia. Wierzymy, że tylko świadome, 

polskie społeczeństwo może wydobyć rezerwy wzrostu gospodarczego jakie drzemią w naszej, polskiej wspólnocie 

ekonomicznej. W tym zadaniu bardzo ważna rolę odgrywają dziennikarze.

Szczególnie cieszy nas fakt, że uznani dziennikarze poruszają w swoich artykułach również temat ,,zaściankowej 

mentalności”, z którym i my na co dzień się spotykamy. Fundacja buduje kapitał społeczny wśród wszystkich środo-

wisk społecznych oraz walczy ze stereotypowym postrzeganiem polskiej przedsiębiorczości. Tym bardziej jest nam 

miło, że problem został dostrzeżony i opisany  w sposób wyrazisty i interesujący. Życzymy, sobie i Państwu, dalszych 

inspirujących artykułów, które z uwagą będziemy śledzić.

 Poniżej prezentujemy interesujące dane, które przedstawiają problem opisany w artykule pt.: ,,Wielkie kuszenie Zachodu”, 

z którym szczegółowo można zapoznać się na stronie tygodnika.

 

RAZEM

309,5 mln euro
RAZEM

13,5 mld zł

ZAMÓWIENIA UDZIELONE POLSKIM WYKONAWCOM 
w wybranych rynkach państw UE w 2014r.

SŁOWACJA
8 kontraktów  – 195,5 mln euro NIEMCY

118 kontraktów  –  4212 mln zł
WĘGRY
9 kontraktów  – 25,7 mln euro HISZPANIA

50 kontraktów  – 4186 mln zł
NIEMCY
17 kontraktów  – 11,7 mln euro WŁOCHY

32 kontrakty  – 2114 mln zł
ŁOTWA
2 kontrakty  – 11,3 mln euro WLK. BRYTANIA

170 kontraktów  – 1371 mln zł
CZECHY
20 kontraktów  – 8,4 mln euro CZECHY

48 kontraktów  – 472 mln zł
RUMUNIA
5 kontraktów  – 5,7 mln euro CHINY

3 kontrakty  – 168 mln zł
LUKSEMBURG
3 kontrakty  – 3,7 mln euro KOREA PŁD.

1 kontrakt  – 144 mln zł

ZAMÓWIENIA UDZIELONE PRZEZ POLSKICH ZAMAWIAJĄCYCH
wybranym wykonawcom zagranicznym w 2014r.

ŹRÓDŁO: URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wielkie kuszenie Zachodu
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Mało nas, mało nas do pieczenia chleba
Mała liczba osób wytwarzających PKB w przeliczeniu na wszystkich obywateli

W Polskiej gospodarce mamy jeszcze wiele rezerw, które możemy uruchomić na rzecz roz-

woju zamożności w naszym kraju. Jedną z najpoważniejszych rezerw wzrostu gospodarcze-

go jest z pewnością demografia.

Z tym problemem demograficznym postanowił  zmierzyć się Rząd, realizując progra-

mem 500 +. Oznacza to, że na drugie, trzecie i kolejne dzieci będzie przysługiwać kwo-

ta 500 zł miesięcznie.  Z pewnością projekt ten mocno wspiera polskie rodziny i miejmy 

nadzieję, przyczyni się do zwiększenia liczby osób, które w przyszłości będą pracować, 

a przez to rozwijać nasz kraj.  Mamy nadzieję, że takie rozwiązania nakłonią Polaków do po-

wrotu do kraju, aby tutaj zakładali rodziny, pracowali i inwestowali.

Fundacja podkreśla barierę dla rozwoju gospodarczego, jaką jest ,,mała liczba osób wy-

twarzających PKB w przeliczeniu na wszystkich obywateli.” Co prawda mówimy tu głów-

nie o strukturze pracy w Polsce, ale również zauważamy i podkreślamy aspekt emigracji 

jak również małą liczbę narodzin.

Przypomnijmy, że średnia wynagrodzeń w określonym państwie to w przybliżeniu war-

tość PKB podzielona na wszystkich obywateli danego kraju.

W Polsce na 38 mln mieszkańców tylko 13 mln jest zatrudnionych w gospodarce. Wy-

nika stąd, że jeden zatrudniony w gospodarce musi „zarobić” na trzy osoby. A więc oprócz 

małej wartości PKB/os. powoduje to wysokie obciążenia kosztów pracy, przez co nasza 

gospodarka jest niekonkurencyjna. 

Dla porównania w Niemczech w gospodarce zatrudnionych jest 40 mln na 80 mln 

wszystkich obywateli, tym samym wypracowana przez nich wartość dzielona jest na 

dwóch obywateli.

W Polsce zbyt wiele osób pracuje w organizacjach, instytucjach, które nie dość, że nie 

wytwarzają PKB, to ich nadmierne działanie utrudnia innym rozwijanie gospodarki. 

Liczba urzędników w ostatnich latach (2008-2012) w Polsce zwiększyła się aż o 10%. 

Tym samym, Polska zajmuje już czwarte miejsce pod kątem rozrostu administracji w Unii 

Europejskiej .

Jedną z przyczyn, dla której w Polsce mało osób pracuje w gospodarce, jest po prostu 

brak miejsc pracy, zwłaszcza w firmach z biznesu podstawowego. Polacy w wieku pro-

dukcyjnym nie znajdując w naszym kraju możliwości zatrudnienia dostrzegają swoją szan-

sę w innych wspólnotach ekonomicznych. 

W ostatnich pięciu latach z Polski wyjechało ponad 1,7 mln ludzi zazwyczaj młodych 

i energicznych, zwiększając tym samym liczbę pracujących zagranicą Polaków do 2,3 mln. 

. Według prognoz, polscy emigranci tylko w latach 2014-2020 wytworzą 172 mld euro  do-

chodu dla krajów, do których wyjechali . Gdyby osoby te znalazły zatrudnienie w kraju, pol-

ski PKB wzrósłby o około 6%, a tym samym nasze wynagrodzenia wzrosłyby o co naj-

mniej 6%. Tymczasem, przebywający na emigracji Polacy w wieku produkcyjnym, dzięki 

swojej pracy przyczyniają się niestety do wzrostu zamożności innych wspólnot ekono-

micznych. My natomiast jako państwo w ramach ,,zapłaty” za emigrantów dostaliśmy kro-

plówkę finansową w postaci dotacji unijnych, która obciążyła nasz system administracyjny 

i gospodarczy. Państwo uzyskawszy miliardy unijnych pieniędzy jeszcze bardziej pogłębi-

ło biurokratyczne patologie.

Emigracja zarobkowa wpływa również negatywnie na budżet naszego państwa. Na po-

niższym wykresie pokazano konsekwencje tej emigracji. Porównaliśmy w nim:

– wartość dotacji, jakie w latach 2014-2020 nasz kraj otrzyma z Unii Europejskiej 

–  oraz świadczenia i podatki, jakie 1,7 mln pracujących Polaków mogłoby wpłacić do pol-

skiego budżetu w ciągu 40 lat swojej produktywności.

Jak widać, utracone wpływy do naszego budżetu kilkukrotnie przewyższają uzyskane 

dotacje. Należałoby sobie zadać pytanie, ile czasu i uwagi poświęcamy dzieleniu pieniędzy 

otrzymanych z Unii Europejskiej, a ile czasu poświęcamy tworzeniu bogactwa i trwałych 

miejsc pracy dla Polaków w naszym kraju?

Oprócz zmniejszonych wpływów do budżetu państwa wynikających z emigracji mło-

dych Polaków, problem stanowią również zmienione proporcje w wydawaniu pieniędzy 

z budżetu państwa na świadczenia emerytalne, służbę zdrowia czy też edukację.

Polski system emerytalny oparty jest na umowie międzypokoleniowej, co oznacza, że 

młodzi ludzie pracują na emerytury rodziców. Emigracja zarobkowa zaburza ten proces. 

Rośnie bowiem różnica pomiędzy liczbą emerytów – osób pobierających, a liczbą na te 

świadczenia pracujących. Przebywający na emigracji Polacy nie dokładają się do tych świad-

czeń, nie płacą w Polsce składek ZUS ani podatków.

Podobnie jest z edukacją i wychowaniem młodych Polaków. Osoby pracujące i płacące 

podatki w Polsce finansują szkoły, opiekę zdrowotną i inne świadczenia na rzecz przyszłe-

go pokolenia. Polacy pracujący zagranicą płacą podatki w innych krajach i zasilają budżety 

innych wspólnot ekonomicznych. W tym kontekście, szczególnie krzywdząca wydaje się 

ostatnia wypowiedź premiera Wielkiej Brytanii, Davida Camerona, który zapowiedział ogra-

niczenie prawa do zapomogi dla imigrantów (przede wszystkim Polaków) na dzieci, które 

pozostały w kraju ojczystym. Oznacza to, że rządy bogatych krajów europejskich chętnie 

korzystają z naszych rąk do pracy przy tworzeniu bogactwa we własnych krajach, nato-

miast nie chcą partycypować w kosztach wykształcenia tych pracowników jak i wychowa-

nia i kształcenia ich dzieci oraz wypłacania emerytur dla ich rodziców w Polsce.

Emigracja pod warunkiem, że jest krótkotrwała, może mieć pozytywny wpływ na go-

spodarkę kraju. Na przykład chwilowo zmniejsza bezrobocie w kraju. Po za tym pozwa-

la z dystansem spojrzeć na siebie i Polskę, poszerza horyzonty, a traktowana  jako jeden 

z etapów edukacji, może stać się bezcennym doświadczeniem. Obserwacja innej kultury 

sprawia, że stajemy się bardziej otwarci i odważni. Praca zagranicą, może stać się nie tylko 

źródłem pieniędzy, ale również dostarczyć mnóstwo inspiracji i pomysłów na własny biz-

nes. Pod warunkiem, że ten będzie rozwijany w Polsce. 

Decyzja o emigracji nie jest łatwa, zwłaszcza dla osób, które zostawiają w Polsce swo-

ją najbliższą rodzinę. Wiele osób chciałoby powrócić do kraju i funkcjonować w polskiej 

wspólnocie ekonomicznej. Możemy liczyć na ten powrót, jeśli w Polsce będą trwałe miej-

sca pracy, a te będą wówczas, jeśli polska biurokracja pozwoli Polakom pracować w ich 

rodzimym kraju. 

W Polsce zbyt wiele osób pracuje w organizacjach, 

instytucjach, które nie dość, że nie wytwarzają PKB, 

to ich nadmierne działanie utrudnia innym rozwijanie 

gospodarki.
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POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI– Gospodarczy dodatek „Dobrego Tygodnika Sądeckiego”

Wydawca: Wydawnictwo DOBRE oraz Fundacja „POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI”.  Kontakt: ul. Węgierska 146 c, 
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ZNAM TO MAM
Poznaj mechanizmy gospodarki globalnej i wygrywaj!!!!

Odpowiedz poprawnie na 5 pytań i wygraj
Sądecki Bon Zakupowy o wartości 50 zł.

Nagrody ufundowała Agencja Handlowa RAFA.   

Odpowiedzi na te pytania znajdą
Państwo w raporcie Fundacji Pomyśl 
o Przyszłości pt. „Wspólnie budujemy 
naszą zamożność”. Raport dostępny 
jest na stronie internetowej Fundacji 
www.pomysloprzyszlosci.org 

Pierwsze 5 osób, które prześle
do Biura Fundacji poprawne
odpowiedzi otrzyma Sądecki Bon
Zakupowy o wartości 50 zł.
Odpowiedzi należy przesłać
poprzez formularz
na stronie internetowej Fundacji 
www.pomysloprzyszlosci.org. 

Odpowiedzi na pytania konkursowe 
przyjmowane będą od godz. 0800

w dniu 25.02.2016

1. Co to jest PKB?

2. Jakie są rezerwy dla rozwo-
ju gospodarczego Polski?

3. Co to jest efekt skali?

4. Wymień pięć polskich firm 
globalnych?

5. Co należy zrobić, aby
w Polsce można było zarabiać 

4 x więcej?
(podaj min. 5 propozycji)



EDUKACJAEDUKACJA

mała szkoła DUŻE MOŻLIWOŚCI

Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi 
i Liceum Ogólnokształcące

„SPLOT”
w Zespole Szkół Społecznych „Splot”
im. Jana Karskiego w Nowym Sączu
ul. Limanowskiego 7
tel. 18 443 43 39
www.splot.info

SZUKASZ SZKOŁY:
 ciekawej, bezpiecznej i otwartej na nowe wyzwania;
 mającej rozległe kontakty zagraniczne;
 wspierającej kreatywność i pasje;
 z indywidualnym doborem przedmiotów 
w liceum w zakresie rozszerzonym;
 która przygotuje Cię do egzaminów 
i matury dobrze zdanych bez kłopotu

 przyjdź uczyć się do SPLOTU!!!!

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŁECZNYCH SPLOT

IM. JANA KARSKIEGO

NOWY SĄCZ

REKLAMA

Oferty wielu szkół i uczelni w jednym miejscu
Wybór dalszej drogi kształcenia jest dla młodego człowieka jedną z najważniejszych decyzji w 
życiu. Czym się kierować wybierając szkołę na dalszym etapie kształcenia? Nie ma wątpliwo-
ści, że przede wszystkim własnymi pasjami i zainteresowaniami. Warto też wziąć pod uwagę 
rynek pracy – jakie zawody są poszukiwane, a w którym raczej ciężko będzie znaleźć pracę. 
Na pewno pomocne w wyborze może być odwiedzenie targów edukacyjnych. Takie będą mieć 
miejsce już w przyszłym tygodniu w Nowym Sączu.

We wtorek 1 marca w hali MOSiR przy ul. Nadbrzeżnej odbędzie się Giełda Szkół Po-
nadgimnazjalnych połączona z festiwalem zawodów.

- W takich targach warto wziąć udział, bo w jednym miejscu są zgromadzone ofer-
ty wielu szkół. Nie trzeba więc indywidualnie ich odwiedzać – mówi Anna Jerzakow-
ska, doradca zawodowy z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej. - Jeśli ktoś ma już 
pomysł, do jakiego typu szkoły chce pójść, dobrze jest przygotować sobie zestaw py-
tań do przedstawicieli szkół. Przykładowo w przypadku techników, warto dowiedzieć 
się: jak wygląda przygotowanie praktyczne do zawodu, jak wyposażone są warszta-
ty, jakie były wyniki egzaminów kwalifikacyjnych. W przypadku liceów: jakie przed-
mioty są realizowane na poziomie rozszerzonym, ile godzin jest przeznaczonych na 

interesujące nas rozszerzenie, czy jest też możliwość pogłębiania wiedzy na kółkach 
zainteresowań. Dobrze jest też porozmawiać z uczniami danej szkoły. Oczywiście na 
targach każdy reklamuje swoją placówkę, trzeba więc traktować je z dozą realizmu 
– radzi Jerzakowska.

Następnego dnia, 2 marca, w hali MOSiR ofert mogą szukać obecni uczniowie szkół 
średnich. Będą tam miały miejsce Targi Uczelni Wyższych.

- Warto w nich wziąć udział, ponieważ większość przedstawicieli uczelni, którzy 
przyjeżdżają do nas, to studenci. Oni najlepiej znają warunki, jakie panują na uczel-
ni, kadrę profesorską czy możliwości dodatkowego rozwoju, które dana szkoła wyż-
sza oferuje – mówi Michał Słowik ze Stowarzyszenia Profesjonalnego Samorządu.

Na tych targach zaprezentuje się ponad 30 wystawców. Udział zapowiedziały m.in. 
największe uczelnie z Krakowa, Rzeszowa, Katowic i Kielc.

Wszyscy młodzi ludzie, którzy nie mają jeszcze sprecyzowanych planów co do dal-
szego kształcenia, zarówno pierwszego jak i drugiego dnia mogą spotkać się z doradca-
mi zawodowymi. Rozmowa z nimi może być cenną podpowiedzią. Ostateczną decyzję 
co do wyboru szkoły trzeba jednak podjąć samodzielnie.

(JOMB)
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ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA
I BADANIA PSYCHOLOGICZNE

- Szkolenia okresowe, kwalifikacja wstępna, przyspieszona
i uzupełniająca w zakresie kat. C, D,  

- Szkolenie dla kierowców w zakresie przewozu drogowego 
towarów niebezpiecznych  (ADR),

- Szkolenia redukujące liczbę punktów karnych,
-.Szkolenia z zakresu kierowania ruchem drogowym,
..z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej,
- Kursy dla kandydatów na egzaminatorów.

BADANIA PSYCHOLOGICZNE dla:
•    Pojazdów uprzywilejowanych    
•    Kierowców: pojazdów służbowych wg kat. „B, B+E, wykonujących transport drogowy C, C+E, D, D+E”, 

kierowców Taxi (wstępne, okresowe) 
•    Kandydatów na instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów oraz czynnych instruktorów nauki jazdy

i egzaminatorów 
•    Operatorów wózków widłowych, suwnic

•     Operatorów samojezdnych ciężkich maszyn budowlanych i maszyn
drogowych

•    Osób wykonujących prace wysokościowe 
•     Osób skierowanych w drodze decyzji, przez organ kontroli ruchu dro-

gowego (badania dla osób kierujących w stanie nietrzeźwości, prze-
kroczenia punktów karnych, po wypadku drogowym).

Pracownia psychologiczna wyposażona jest w najnowocześniejsze aparaty i pro-
fesjonalne zestawy testów. Badania przebiegają w przyjaznej atmosferze.

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego
w Nowym Sączu

33-300 Nowy Sącz, ul. 29 Listopada 10
Sekretariat: tel. 18 449 08 80 fax. 18 449 08 81
e-mail : sekretariat@mord.pl; www.mord.pl

Dział Obsługi Klienta: tel. 18 449 08 88
Dział Szkoleń: tel. 18 449 08 99

Pracownia Psychologiczna: tel. 18 449 08 95, 18 449 08 93

REKLAMA

REKLAMA

Najpopularniejsze kierunki w Nowym Sączu
• Technik usług kosmetycznych • Technik rachunkowości 

• Technik bezpieczeństwa i higieny pracy • Technik 
administracji • Wizażystka/Stylistka • Biomasażysta 

(fizjoterapia) • Fryzjer damski • Dekorator wnętrz • Florysta 
• Konsultant ds. żywienia • Opiekunka środowiskowa 

• Terapeuta ds. uzależnień • Liceum Ogólnokształcące

Centrum Nauki i Biznesu Żak

ul. Lwowska 9 
33-300 Nowy Sącz
tel. 18 442-14-57

nowysacz@zak.edu.pl
 www.zak.edu.pl/formularz

Nowe kierunki w Zespole Szkół nr 3 w Nowym Sączu
Klasa dziennikarsko-filmowa, plastyczno-fotograficzna, lingwistyczna, biologiczno-chemiczna z edukacją me-

dyczną oraz psychologiczno-językowa to nowe propozycje kierunków w Zespole Szkół nr 3 w Nowym Sączu. Gim-

nazjaliści zainteresowani modą mogą rozwijać swoją pasję w Technikum nr 6. Dla młodzieży uzdolnionej manu-

alnie uruchomiono również zasadniczą szkołę zawodową kształcącą w zawodzie krawiec.

Nowoczesne propozycje eduka-
cyjne mają umożliwić młodym lu-
dziom wszechstronny rozwój ich 
potencjału intelektualnego oraz 
talentów. 

- Mam przyjemność prowadzić 
„szkołę z charakterem”, bezpiecz-
ną, przyjazną, która od lat cieszy 
się zaufaniem uczniów i rodzi-
ców – mówi Czesław Leszek Sa-
rota, dyrektor Zespołu Szkół nr 3 
w Nowym Sączu. – Zapraszamy do 
nas młodzież uzdolnioną huma-
nistycznie, językowo, artystycz-
nie oraz wiążącą swoją przyszłość 
z kierunkami biologicznymi czy 
medycznymi.

Gimnazjaliści, którzy wybio-
rą technikum, będą kształcić się 
w zawodzie technik przemysłu 
mody. Oferta obejmuje: zdoby-
wanie umiejętności projektowa-
nia odzieży, przygotowanie i udział 
w pokazach mody oraz warszta-
tach, spotkaniach z projektanta-
mi, stylistami ubioru, blogerami 
modowymi. 

- Opracowaliśmy również 
nowy program klasy dziennikar-
skiej – mówi dr Klaudia Jasińska, 
nauczycielka w ZS nr 3 w Nowym 
Sączu. – Kształcenie medialne 
poszerzyliśmy o podstawy sztu-
ki filmowej. Stawiamy głównie 
na praktykę: operowanie kame-
rą, tworzenie scenariuszy filmo-
wych, nagrywanie dokumentów 
i fabuły. Ponadto proponujemy 
warsztaty oraz ciekawe spotka-
nia z dziennikarzami, filmowca-
mi, reżyserami.  

Wszystkie nowe kierunki łączą 
zajęcia teoretyczne z praktyczny-
mi. W zależności od profilu klasy 
młodzież uczestniczy w wyjazdo-
wych warsztatach prowadzonych 
przez profesjonalnych filmowców, 
redaktorów, fotografików, psy-
chologów, native speakerów, pro-
jektantów mody. Zespół Szkół nr 
3 współpracuje z PWSZ w Nowym 
Sączu oraz Wyższą Szkołą Tech-
niczną w Katowicach.  
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Rozmowa 
z BOGUSŁAWEM 
KOŁCZEM – 
dyrektorem 
Akademickiego Liceum 
i Gimnazjum im. Króla 
Bolesława Chrobrego

- Gratuluję najświeższej informacji, 
która mówi, że Akademickie LO za-
jęło pierwsze miejsce w wojewódz-
twie małopolskim i szóste w kraju 
w rankingu szkół ponadgimnazjalnych 
z próbnej matury z Operonem.

- Bardzo nas to cieszy. Jeże-
li już jesteśmy skazani na pracę 
w przygotowaniu do egzaminów 
to widać, że robimy to skutecznie. 

- Są tacy, którzy wierzą w rankin-
gi i tacy, którzy mówią, że rankingi 
nie są miarodajne, bo w jednym ran-
kingu jest się pierwszym, w innym 
przedostatnim.

- Rankingi ciągle funkcjonu-
ją, ludzie sprawdzają jak wy-
soko notowane są różne firmy, 
przychodnie lekarskie, nauczy-
ciele. Cieszymy się, że może-
my się czymś pochwalić pozy-
cją w rankingach, które czasem 
pomagają naszym potencjalnym 
uczniom wybrać właśnie tę a nie 
inną szkołę.

- Próbna matura z Operonem jest 
Pańskim zdaniem miarodajnym 
rankingiem?

- W tym momencie jest to naj-
powszechniejszy, ogólnopolski 
rodzaj sprawdzianu przed głów-
ną maturą i szkoły, które prze-
prowadzały tę maturę, a No-
wym Sączu według mojej wiedzy 
były to wszystkie szkoły, miały 
możliwość sprawdzenia na od-
powiedniej platformie, jaki wy-
nik osiągnęły. Okazało się, że my 
mogliśmy się pochwalić wysokim 
szóstym miejscem w skali kraju 
i pierwszym w województwie. To 
jest coś, czego się nie spodzie-
waliśmy. Równocześnie to mo-
bilizacja dla naszych uczniów, 
by dobrze wypadła ta matura 
oficjalna.

- To najświeższy ranking, ale i po-
przednie podsumowujące inny okres 
pracy również mówiły, że i Liceum 
i Gimnazjum Akademickie były najlep-
sze w Nowym Sączu.

- Rzeczywiście na tle innych 
sądeckich szkół jesteśmy najlep-
si. W województwie, w zeszłym 
roku, mieliśmy siódme miejsce. 
Trzymamy ten poziom od lat, 
w pierwszej dziesiątce szkół ma-
łopolskich mieści tylko nasze li-
ceum, resztę stanowią prestiżo-
we licea krakowskie. 

- Jest taki dylemat przy wyborze 
szkoły, gdy pojawia się dylemat, czy 
wybrać liceum prywatne gdzie trze-
ba płacić czesne, czy publiczne. W tym 

drugim przypadku zwykle wymienia 
się I i II Liceum. Jaką podjąć decyzję?

- Nie jesteśmy liceum pry-
watnym lecz niepublicznym, co 
oznacza, że mamy organ prowa-
dzący niezależny od gminy. Nie 
jest to szkoła kierowana przez 
jedną osobą, która czerpie zyski 
z tego biznesu. Szkoły publicz-
ne są dodatkowym elementem 
na rynku edukacyjnym, który 
korzysta z możliwości, jakie daje 
mu inny organ prowadzący. Są 
to m.in. dodatkowe godziny na-
uczania, dbanie o odpowiednią 
bazę lokalową, o bezpieczeństwo 
i w związku z tym zatrudnianie 
ochroniarz.  Ale też dbanie, by 
szkoła była kameralna, a nie sta-
nowiła molochu, w którym dzieci 
są anonimowe i jest ich siedemset 
czy osiemset.

- Nie chciałby Pan mieć siedmiuset 
uczniów w szkole?

- Ja miałem siedmiuset 
uczniów wtedy, kiedy byłem 
dyrektorem szkoły publicznej. 
Oczywiście jest to siła i poten-
cjał całej placówki, gdy np. chce-
my rywalizować w rozgrywkach 
sportowych z innymi szkołami 
i mamy z kogo wybrać drużynę, 
jednak taka ilość uczni odbija się 
na komforcie i jakości nauczania. 
W szkole jest gwar, uczniowie po-
tykają się o siebie na korytarzach, 
przeszkadzają sobie, czasem cho-
dzą na dwie zmiany.

- Chce Pan powiedzieć, że jeśli pod-
czas najbliższego naboru przed szkołą 
ustawiło się siedmiuset uczniów z po-
daniami, którzy będą chcieli uczęsz-
czać do Pana szkoły, to ich Pan nie 
przyjmie?

- Oczywiście będę wybierał 
najlepszych z siedmiuset. Przed 
laty, kiedy byłem dyrektorem 
szkoły publicznej, IV LO, mia-
łem narzuconą ilość oddziałów 
i walczyłem, by tych uczniów 

było jak najmniej, bo rozumiem, 
na czym polega atut szkoły ma-
łej i kameralnej. W Zespole Szkół 
Akademickich, w Akademickim 
LO co roku otwieramy jeden od-
dział niezależnie od ilości chęt-
nych uczniów. Są to klasy li-
czące około dwudziestu osób, by 
nie pogarszać komfortu nauki, 
tak by uczniowie przychodzi-
li na jedną zmianę, lekcje odby-
wały się w klasach a nie bibliote-
kach czy piwnicach. Dodatkowo 
klasy dzielone są na grupy na za-
jęcia, takich jak języki obce czy 
przedmioty rozszerzone. I tak 
dwudziestoosobowa klasa dzie-
lona jest na sześć grup, gdzie 
praca z nauczycielem odbywa 
się na zasadzie tutoringu, czy-
li bezpośredniego kontaktu z na-
uczycielem w grypach trzy lub 
czteroosobowych.

- Prowadzenie szkoły niepublicznej to 
biznes czy misja?

- Wszystko dzisiaj jest biz-
nesem, więc żeby szkoła mo-
gła się utrzymać, musi kierować 
się rachunkiem ekonomicznym. 
W szkole niepublicznej biznes po-
lega to na tym, by nauczycie-
le mieli pensję co miesiąc, żeby 
uczniowie mieli odpowiedni 
sprzęt w salach a w szkole było 
ciepło, trzeba na czas zapłacić za 
wszystkie media. Czyli ten biznes 
to jest normalne codzienne funk-
cjonowanie placówki, natomiast 
misją jest to, by uczniowie, któ-
rzy przyjdą do naszej placówki, 
mieli poczucie spełnienia, czyli 
nie żałowali tego wyboru osiąga-
jąc taki poziom wiedzy, by z po-
wodzeniem dostawali się do naj-
lepszych uczelni wyższych.

- Satysfakcja ucznia to dobrze zdana 
matura czy można ją mierzyć w in-
nych jednostkach?

- Jednym z celów edukacji jest 
to, by uczniowie się rozwijali. 

Jedni rozwijają się na miarę swo-
ich możliwości i niekoniecznie są 
to geniusze, mogą to być ucznio-
wie średnio zdolni i wtedy na-
uczyciel skupia się, by wydobyć 
z dziecka jakieś talenty. Nato-
miast inni przychodzą, bo zaufali 
tej szkole i wierzą, że dzięki niej 
dostaną się na wymarzone kie-
runki studiów.  My akurat sku-
piliśmy się na uczniach zdolnych, 
utalentowanych i dbamy, by te 
talenty jeszcze bardziej rozwinąć. 
Staramy się, by charakter akade-
micki, jaki ma nasza szkoła, prze-
kładał się na wysokie wymagania 
i wysoki poziom.

- Co to znaczy „akademicki” w dzi-
siejszych warunkach?

- Od samego początku akade-
mickość nas wyróżniała. Z jed-
nej strony współpracowaliśmy 
z wyższymi uczelniami, byliśmy 
prowadzeni przez WSB, w na-
szej szkole pracowali wykładow-
cy WSB, przyjeżdżali do nas pro-
fesorowie w wyższych uczelni 
krakowskich. A z drugiej strony 
przejmowaliśmy wzorce akade-
mickie, czyli staraliśmy się uczyć 
młodzież w małych grupach, sta-
raliśmy się prowadzić wiele zajęć 
pozalekcyjnych np. języka angiel-
skiego już od piętnastu lat uczy-
my w wymiarze ośmiu godzin 
w tygodniu, dodatkowo uczymy 
dwóch języków zachodnich, to 
wyróżnia nasza szkołę spośród 
innych placówek. Inwestujemy 
maksymalnie w ucznia, nie na-
stawiamy się na zysk. To czesne, 
o którym się mówi...

- Wysokie czesne dodajmy.
- Dla niektórych może być wy-

sokie, ale w porównaniu z innymi 
niepublicznymi liceami w Krako-
wie, to czesne jest niskie. U nas 
wynosi 350 zł, a szkoły w Kra-
kowie potrafią brać nawet ponad 
1000 zł miesięcznie proponując 

znacznie mniej. Jeżeli nasze cze-
sne jest za wysokie dla ucznia, 
a rzeczywiście chce się on uczyć, 
to może skorzystać z wielu zni-
żek. W naszej szkole dwadzieścia 
procent uczniów jest zwolnionych 
z płacenia czesnego, czyli de fac-
to jesteśmy szkołą skierowaną do 
tych najzdolniejszych, nawet jeśli 
nie stać ich na płacenie za naukę.

- Od tego roku szkolnego zmienił się 
organ prowadzący. Szkoły już nie pro-
wadzi WSB tylko specjalnie powołana 
fundacja – Fundacja Chrobrego. Co to 
zmieniło w życiu szkoły?

- Myślę, że dla uczniów nie-
wiele. Natomiast nauczyciele 
i rodzice czują się bardziej pew-
ni, bo Szkoła Biznesu już od dłuż-
szego czasu przechodzi proble-
my. Rodzice byli zaniepokojeni, 
że może się to negatywnie odbić 
choćby na warunkach lokalowych 
czy stabilności pracy nauczycieli. 
W ten sposób zawiązała się grupa 
inicjatywna sympatyków i przy-
jaciół szkoły, co doprowadziło do 
porozumienia w WSB, a co za tym 
idzie przekazania kompetencji 
i oddzielenia się szkoły od uczel-
ni, która w tej chwili całą uwa-
gę przekierowała na miasteczko 
Multimedialne. 

- W życie szkoły cały czas angażuje się 
wiele osób, wśród których jest wiele 
znanych w Nowym Sączu nazwisk. Co 
to daje szkole?

- Bardzo cieszymy się, że tak 
wiele osób ambitnych chce po-
wierzyć nam swoje dzieci i z tego, 
że część z nich zdecydowała się 
wejść w skład zarządu Funda-
cji Chrobrego. Każda z tych osób 
ma jakieś kontakty i doświad-
czenia zawodowe, które prze-
kładają się np. na szukanie spon-
sorów, proponowanie inicjatyw 
dla rozwoju szkoły, na szuka-
nie ciekawych rozwiązań np. od 
pewnego czasu zastanawiamy się 
nad wprowadzeniem zajęć mają-
cych coś wspólnego z dyploma-
cją. Bylibyśmy na rynku jedy-
ną szkołą kształcącą przyszłych 
dyplomatów.

- Padło słowo sponsor. Jak to w wa-
runkach szkoły pogodzić? Sponsor–
szkoła brzmi to niewyobrażalnie.

- Kiedyś brzmiało groźnie. Dziś 
wszystkie szkoły publiczne i nie-
publiczne liczą na to, że ktoś ich 
wesprze. My tych sponsorów za 
wiele nie mamy. Sam nie lubię 
prosić o coś, co właściwie ktoś 
nam da z własnej kieszeni. Mamy 
rodziców, którzy chętnie włą-
czają się do pomocy szkole, pra-
cując w Radzie Rodziców, pła-
cąc składki do Rady i dysponując 
nimi. Mamy również przyjaciół, 
którzy fundują stypendia dla naj-
zdolniejszych uczniów, np. taką 
osobą jest mieszkanka Krakowa 
Janina Maczuga, krewna zało-
życiela naszej szkoły Apolinare-
go Maczugi. 

ROZMAWIAŁ: (MICZ)

Wydobyć z ucznia wszystkie talenty
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Rośnie liczba pacjentów zara-
żonych wirusem AH1N1. Do szpi-
tala w Nowym Sączu trafili kolej-
ni chorzy - to dwoje małych dzieci 
z objawami groźnego wirusa świń-
skiej grypy.

W placówce przebywają chłopiec 
i dziewczynka, którzy nie skończyli 
jeszcze 12 miesięcy. Nie zarazili się 
w szpitalu, trafili już do placów-
ki z objawami grypowymi. To, 
że są zarażeni wirusem AH1N1, 

potwierdziły dopiero badania 
laboratoryjne.  

Oprócz dwóch małych pacjen-
tów, zarażonych wirusem jest 
trzech dorosłych mężczyzn. Nie-
wykluczone, że pacjentów, u któ-
rych zdiagnozowano świńską 
grypę, będzie więcej. Trzy osoby, 
które mogą na nią chorować, cze-
kają na wyniki badań. 

Z powodu dużej liczby zacho-
rowań na grypę w szpitalu cały 
czas obowiązuje zakaz odwiedzin 
pacjentów. 

(HUGO)

Nowy SączNowy Sącz
ul. Lwowska 53Aul. Lwowska 53A

TU KUPISZ NAJPIĘKNIEJSZETU KUPISZ NAJPIĘKNIEJSZE
D I A M E N T Y  W POLSCED I A M E N T Y  W POLSCE

tel. 512 188 264tel. 512 188 264

Poniedziałek - Piątek 9-18, Sobota 9-14Poniedziałek - Piątek 9-18, Sobota 9-14

REKLAMA

REKLAMA

Świńska grypa atakuje

Sądeczanin Roku 2015
Benedykt Poręba - założyciel 

i kierownik zespołu  Mystkowianie, 
został zwycięzcą plebiscytu Sądecza-
nin Roku 2015. W tym roku do tytu-
łu nominowanych było 12 osób. Gala 
podsumowująca plebiscyt odbyła się 
w niedzielę 21 lutego w MCK Sokół.

Nagrody ks. Kumora
Rozstrzygnięto konkurs o nagro-

dę ks. prof. Bolesława Kumora. Zwy-
cięzcą w kategorii „Sądecki autor” 
za całokształt swojej twórczości zo-
stał profesor Bolesław Faron. Nato-
miast w kategorii „Książka o Sądec-
czyźnie 2015” laureatem został Jerzy 
Giza  za książkę „Sądecki garnizon 
i jego żołnierze 1918-1922”. Podczas fi-
nału konkursu zostało wręczone rów-
nież Wyróżnienie Prezydenta Nowe-
go Sącza Ryszarda Nowaka dla Adama 
Śliwy za promowanie historii sądec-
kich wsi. Organizatorem konkursu 
jest Fundacja Sądecka.

200 lat niech żyje nam
Maria Woźniak jest najstarszą 

mieszkanką Gródka n. Dunajcem. 
Przed kilkoma dniami obchodziła 104. 
urodziny. Jej recepta na długie życie 
jest niezmienna:  - Módl się i pracuj, 
a będzie ci dane – powtarza. W co-
dziennym życiu pomaga jej wnuczka 
wraz z mężem. Pani Maria nie zaży-
wa żadnych tabletek, nie ogląda tele-
wizji,  ale namiętnie słucha radia. Nie 
narzeka na trudy życia, tylko przyjmu-
je je z uśmiechem. Jak mówi: - Na go-
spodarce każdą robotę robiłam, lubi-
łam robić, byłam taka lekka do roboty.

Dawcy zarejestrowani
Podczas niedzielnego Dnia Dawcy 

Szpiku w Nowym Sączu udało się za-
rejestrować blisko 200 potencjalnych 
dawców, którzy mogą pomóc Niko-
li, Marcinkowi. O małych pacjentach 
chorych na białaczkę, pisaliśmy na 
naszych łamach.

Tarcze Herbowe dla Wyklętych
We wtorek radni miasta Nowe-

go Sącza poparli projekt uchwały do-
tyczący przyznania Tarczy Herbowej 
„Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” 
trzem mieszkającym w Nowym Sączu 
„Żołnierzom Wyklętym”: kpt. Stefa-
nowi Kuligowi, kpt. Józefowi Stojko-
wi oraz por. Tadeuszowi Rybie. 

OPRAC. (RED)

TYDZIEŃ W SKRÓCIE

SACZ.IN

WIĘCEJ NA



www.sacz.in – Twój tygodnik codziennie | DOBRY TYGODNIK SĄDECKI   25 lutego 201620



2125 lutego 2016   DOBRY TYGODNIK SĄDECKI | Twój tygodnik codziennie – www.sacz.in
REKLAMA



www.sacz.in – Twój tygodnik codziennie | DOBRY TYGODNIK SĄDECKI   25 lutego 201622
REKLAMA

P R O M O C J A 
OKNA 7 KOMOROWE 

W  C E N I E 
5 KOMOROWYCH 

TYLKO U NAS

OKNA DRZWI BRAMYOKNA DRZWI BRAMY

P R O M O C J A 
OKNA 7 KOMOROWE 

W  C E N I E 
5 KOMOROWYCH 

TYLKO U NAS

OKNA DRZWI BRAMY

www. tomexokna .p l 

Paszyn 478
tel. 18 440 20 14, 
e-mail: biuro@tomexokna.pl

Nowy Sącz
ul. Zielona 45, tel: 018 444 11 27, 
e-mail: zielona@tomexokna.pl
ul. Jagiellońska 57, tel: 018 444 11 01, 
e-mail: jagiellonska@tomexokna.pl

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

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

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

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

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

PROMOCJA ZIMOWA DO 30.04.16 LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓWPROMOCJA ZIMOWA DO 30.04.16 LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

DOSTĘPNE OD RĘKI

DOSTĘPNE OD RĘKI

DOSTĘPNE OD RĘKI  SUPER PROMOCJE  SUPER PROMOCJE

W CENIE 5 KOMOROWYCH

OGRODZENIE POSESYJNE

DOSTĘPNE OD RĘKI DOSTĘPNE OD RĘKI

 SUPER PROMOCJE

RABAT 15%

RABAT 20%

1499zł 
VAT 8% 

z montażem

2998zł brutto VAT 8% z montażem

78x98   735zł

78x118 780zł

78x140 854zł

2500x2100 

 2190zł

2500x2250  

2290zł

VAT 8% 

Z MONTAŻEM

78x98   706zł

78x118 748zł

78x140 820zł

Rabat 30% Rabat 20%

OPAL PLUS

DOORSY

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

OKNA DACHOWE 
SKYLIGHT PREMIUM

OKNA DACHOWE 
SKYLIGHT 

LOYD VERTE C

CREO

MIKEA

PORTA PASSIVE

JEDYNE DRZWI NA RYNKU 

DREWNIANO-STALOWE 

WYPEŁNIONE PIANĄ 

POLIURETANOWĄ 

O WSPÓŁCZYNNIKU 

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

•  6-komorowy profil o szerokości za-

budowy 80 mm

•  mocny profil o podwyższonej 

sztywności

•  nieskazitelną biel oraz brylantowy 

połysk profili zapewnia wysokoga-

tunkowy PVC;

•  delikatne zaokrąglenia nadające pro-

filowi nowoczesny i elegancki wygląd;

•  odporny na zabrudzenie i czynni-

ki atmosferyczne, łatwy w utrzyma-

niu czystości;

•  szkło neutralne – nie daje efektu tzw. 

"brudnych firan";

•  przy zastosowaniu pakietu 3-szybo-

wego o współczynniku U=0.7 Wm2K 

możesz zaoszczędzić nawet do 20% 

wydatków na ogrzewanie;

•  odpowiednią szczelność gwarantują 

uszczelki z EPDM;

•  głębokość zabudowy 93 mm, to naj-

szerszy system z dostępnych na ryn-

ku o współczynniku izolacyjności 

Uf=0,76 W/m2K

•  7 komorowy profil klasy A z wysoko-

gatunkowego, bezołowiowego PVC, 

zapewnia najlepszą izolacją termicz-

ną i akustyczną oraz bezpieczeństwo 

użytkowania

•  potrójny system uszczelnienia 

z uszczelką środkową idealnie chro-

ni przed wilgocią i chłodem

•  barwiona w masie ścianka profilu w 

okleinach zewnętrznych to estetyka 

i trwałość na długie lata

•  doskonałe parametry termiczne 

o charakterystyce odpowiadającej 

wymogom budownictwa pasywnego

•  Szerokość profili 82mm,

•  6 komór w ramie, oraz skrzydle zapew-

niający doskonałą izolację termiczną oraz 

dźwiękową

•  Zgrzewalne, wykonane z TPE środkowe 

i wewnętrzne uszczelki przylgowe, oraz 

zewnętrzne uszczelki przyszybowe

•  Elegancki i klasyczny prosty kształt zapro-

jektowany oraz wykonany w Niemczech

•  Masywne wzmocnienia wewnętrzne 

o grubości 2mm

•  Wysoka stabilność termiczna i optymalny 

system odwodnienia

•  Bezpieczne przenoszenie obciążenia 

nawet przy wysokiej masie pakietów 

szybowych

•  Głębokie osadzenie pakietów szybowych 

optymalizujące izolacyjność termiczną

KOLOR ZŁOTY DĄB WYSOKIE PRZETŁOCZENIE BRAMY UCHYLNE
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N.Sącz

OCIEPLANIE budynków, tel. 881 507 760
NOWY SĄCZ - mieszkanie 38 m kw.- 
sprzedam.Tel.694 550 502
STARY MOTOCYKL , stan obojętny - kupię. 
504 220 492 
SPRZEDAM 4 stoliki na wkręcanych, 
metalowych nóżkach, kolor dąb szary, 
tel. 721 066 993.
SPRZEDAM 4 szafeczki biurowe 
na kółkach z szufladami, kolor 
dąb szary, tel. 721 066 993.

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

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

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 

OGŁOSZENIA DROBNEREKLAMA

Kultura
25 lutego, godz. 17., Nowy Sącz Katolickie Stowarzyszenie „Civitas 
Christiana” - promocja tomiku poetyckiego Marceliny Koncewicz „Przez 
okno”
25 lutego, godz. 19., Krynica-Zdrój Pijalnia Główna – koncert zespołu 
Organek
26 lutego, godz. 9., Krynica-Zdrój Szkoła Podstawowa nr 2 - Gminne 
Mistrzostwa Szkół Podstawowych w piłce siatkowej chłopców
26 i 27 lutego, godz. 10., Krynica-Zdrój Pijalnia Główna - Warsztaty 
Akademia Juniora Kopalni Soli Bochnia
26 lutego, godz. 18.30, Muszyna Muzeum Regionalne Państwa Muszyń-
skiego – prelekcja „Katolicy, unici i prawosławni w Państwie Muszyńskim”
26 lutego, godz. 19., Stary Sącz Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari 
– koncert zespołu The Dumplings
27 lutego, godz. 19., Krynica-Zdrój Pijalnia Główna - koncert Dawida 
Podsiadło
27 lutego, godz. 19., Krynica-Zdrój Sala Balowa Starego Domu Zdrojo-
wego – koncert Zespołu Kultury Kresowej „Chawira”
27 lutego, godz. 20., Stary Sącz Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari 
– spektakl „Trzy razy łóżko”
28 lutego, godz. 10., Nowy Sącz Osiedlowym Domu Kultury ul. Kołłą-
taja 13- giełda akwarystyczna
28 lutego, godz. 15., Muszyna Dwór Starostów - koncert „Operetki 
Czar”
28 lutego, godz. 15.30, Krynica-Zdrój Pijalnia Główna – koncert Zespo-
łu Kultury Kresowej „Chawira”
28 lutego, godz. 18., Nowy Sącz Teatr Nowy - spektakl „Ciotka na wy-
daniu”
28 lutego, godz. 11.20, Nowy Sącz Wały Dunajca – IV Edycja Biegu 
Tropem Wilczym
28 lutego, godz. 14., Nowy Sącz Salka Przemienienia przy kościele Świę-
tej Małgorzaty – m.in. projekcja filmu o Żołnierzach Wyklętych, koncert 
patriotyczny, kurs samoobrony
29 lutego, godz. 14., Nowy Sącz Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej – wernisaż prac wykładowców kierunku Edukacja artystyczna
29 lutego, godz. 19., Krynica-Zdrój Sala Balowa Starego Domu Zdrojo-
wego – Operetka Śląska
1 marca, godz. 10., Nowy Sącz Hala Widowiskowo-Sportowa przy ul. 
Nadbrzeżnej - Targi Szkół Ponadgimnazjalnych i prezentacja sprzętu 
i wyszkolenia strzelców i funkcjonariuszy Związku Strzeleckiego „Strze-
lec” i Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej (JB)

Grają dla uśmiechu widza
W niedzielę Teatr Nowy zaprezen-
tuje pierwszy spektakl dla do-
rosłych - komedię „Ciotka na 
wydaniu” na podstawie sztu-
ki Józefa Blizińskiego. O prze-
nosinach teatru do nowej 
siedziby, premierze i o tym, 
dlaczego najchętniej grają ko-
medie, rozmowa z Violettą Ro-
mul-Pomietło, dyrektorką i ak-
torką Teatru Nowego.

- Z Sali Zygmuntowskiej przenosicie się do 
budynku przy ulicy Jagiellońskiej 36, gdzie 
dawniej mieścił się bank. Skąd decyzja 
o przenosinach?  

- Urządzając się w Sali Zygmun-
towskiej wiedzieliśmy, że są tam or-
ganizowane wesela. Jesienią i zimą 
jest mniej tego typu imprez, jednak 
idzie wiosna, ślubów będzie więcej. 
Było dla nas po prostu za mało wol-
nych terminów. Sala w budynku 
przy Jagiellońskiej jest w stanie po-
mieścić 60-70 osób, więc jest świet-
na dla sceny kameralnej. Premierę 
naszej najnowszej komedii zagra-
my w najbliższą niedzielę jeszcze na 
Zygmuntowskiej, potem będziemy 
już na stałe na Jagiellońskiej. Chce-
my tam urządzić profesjonalną gar-
derobę, pomieszczenia dla aktorów, 
a także kawiarenkę.   
- Czyli zadomowiliście się już w Nowym 
Sączu?

- Jasne, że tak! 
Wchodząc w śro-

dowisko sądec-
kie byliśmy 
ostrożni, ale 
przyjęto nas 
bardzo miło. 
Wystartowa-

liśmy ze spek-
taklami niedziel-

nymi, ludzie zaczęli 
przychodzić. Wiemy, że 

trzeba po prostu grać! Na przykład 
po krótkiej informacji w „Dobrym 
Tygodniku Sądeckim” o naszej szkół-
ce teatralnej dla dzieci, od razu roz-
dzwoniły się telefony ze zgłoszenia-
mi. Na początku wiadomo, zawsze 
są kłopoty, jak to w każdym bizne-
sie. Ale teraz się rozkręcamy już na 
dobre i właśnie startujemy z „Ciot-
ką na wydaniu”. 
- W najbliższą niedzielę zagracie pierw-
szą komedię dla dorosłych. Co to za ciot-
kę macie na wydaniu? 

- Bardzo wścibską panią Filome-
nę, starą pannę, która postanawia 
urządzić życie dwójce młodych ludzi. 
To komedia w jednym akcie na czte-
ry postaci. Zamierzeniem Blizińskie-
go było ukazanie zabawnych perype-
tii młodego małżeństwa będącego na 
utrzymaniu ciotki. Filomena, bo tak 
ma na imię, uczy swoją siostrzeni-
cę, jak postępować z mężczyznami, 

to jest niejako temat przewodni tej 
sztuki. Komedia opowiadają o ro-
dzinnych perypetiach młodego mał-
żeństwa Augusta i Emilii, w którego 
życie ingeruje niesforna ciotka Fi-
lomena. Jest to stara panna, która 
z braku miłości staje się dla ambit-
nego Augusta wprost nieznośna! On 
natomiast nie może już wytrzymać 
jej ciągłych wyrzutów i przytyków 
- postanawia zeswatać ją z artystą 
Hilarym, by ta wreszcie zaczęła żyć 
własnym życiem. Ale już więcej nic 
nie zdradzę, aby nie zabierać widzom 
przyjemności obejrzenia spektaklu. 
- Wydaje się, że komedia to Wasz ulubio-
ny gatunek? 

- Zdecydowanie! Inni aktorzy, 
inne teatry mają odmienną wizję sce-
ny i sztuki, wolą rzeczy poważne. My 
preferujemy komedie. Zresztą nie 
ukrywaliśmy, że w naszych działa-
niach artystycznych chcemy nieść 
widzom ze sceny radość i uśmiech. 
Dramatów nie brakuje w codzien-
nym życiu, my wolimy rozśmieszać. 
- Jakie macie plany na przyszłe spektakle?

- Na razie nie chciałabym za wie-
le nie zdradzać. W marcu startujemy 
ze szkółką teatralną dla dzieci, a od 
kwietnia z nową bajką dla naszych 
milusińskich. Zapewniam, że jesz-
cze nieraz Was zaskoczymy!

ROZMAWIAŁA AGNIESZKA MAŁECKA 
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