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Opowieści festiwalowych gości wbijają w fotel jak i inspirują do podejmowania nowych wyzwań. 
Kto uczestniczy w imprezie od kilku lat, zapewne dostrzeże ewolucję, jaka dokonuje się w tych 
pokazach. Są coraz bardziej profesjonalne i multimedialne.
O Festiwalu Podróży i Przygody Bonawentura rozmowa z Wojciechem Knapikiem str. 5
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TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

Z drugiej strony

17 marca, godz. 16., Miasteczko Galicyjskie - wernisaż 
wystawy „Slavomir Durkaj - Cienie w raju”
17 marca, godz. 17., Sądecka Biblioteka Publiczna - 
wieczór poezji śpiewanej „Poeci nie zjawiają się przypad-
kiem - spotkanie z twórczością Juliana Tuwima”
17 marca, godz. 20., MCK SOKÓŁ – XII Wiosenny 
Festiwal Artystów Piosenki „Pamiętajcie o ogrodach” – 
koncert Katarzyny Nosowskiej
18-20 marca, Centrum Kultury i Sztuki w Starym 
Sączu - 6. Festiwal Podróży i Przygody Bonawentura
18 marca, godz. 11., Zespół Szkół nr 1 w Nowym 
Sączu – sesja edukacyjna „Portrety kurierów sądeckich”
18 marca, godz. 20., Miejski Ośrodek Kultury w No-
wym Sączu – Opera Lwowska „Vivat Operetka” - naj-
piękniejsze duety i arie operetkowe świata
19 marca, godz. 18., Teatr Nowy w Nowym Sączu - 
spektakl „Ciotka na wydaniu”
20 marca, godz. 9-16., Miasteczko Galicyjskie - Nie-
dziela Palmowa i Kiermasz Wielkanocny
21 marca godz. 19., Sala Balowa Starego Domu Zdro-
jowego w Krynicy-Zdroju - koncert „Oczy czarne” - ro-
syjskie pieśni i romanse
22 marca, godz. 17., Dom Polsko-Słowacki w Gorli-
cach – wernisaż „Fotografia ojczysta - wiek XXI”
 (BJ)
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REKLAMA

Nagrody wylosowane
Mamy laureat-

ki konkursu z oka-
zji Dnia Kobiet. 

Podwójne za-
proszenia na mo-
nodram „Jedna ko-
bieta w projekcie 
Miłość” otrzymu-
ją: Halina Słomka 
i Kinga Młynarczyk.

Książki z autogra-
fem łódzkiej aktor-
ki Elżbiety Walczak 
wylosowały: Maria 
Konieczny, Iwona 
Migacz.

Z a p r a s z a m y 
po odbiór nagród 
do siedziby naszej 
redakcji.

(J)
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Ważny temat

REKLAMA

Tour de Pologne znów w Nowym Sączu
14 i 15 lipca 73. Wyścig Tour de Pologne 
zawita do Nowego Sącza. Będzie to je-
dyne miejsce, w którym wyścig zago-
ści na dwa dni. Miasto stanie się nie tyl-
ko gospodarzem mety trzeciego etapu, 
ale również miejscem startu czwartego. 

W ubiegłym tygodniu Czesław 
Lang - dyrektor generalny wyścigu 
Tour de Pologne oraz Adama Siluta 
- prezes zarządu firmy Lang Team 
spotkali się z prezydentem miasta 
Ryszardem Nowakiem.

 - Meta czwartego etapu 72. 
Tour de Pologne w Nowym Sączu 
była prawdziwym objawieniem 
całego wyścigu. To było coś nie-
samowitego widzieć entuzjazm 
tych ludzi, którzy przez długi czas 
czekali na kolarzy i stworzyli fan-
tastyczną atmosferę. Etap z metą 
w Nowym Sączu okazał się wy-
jątkowy również pod względem 
sportowym, bo przecież zwycię-
żył wówczas Maciej Bodnar, a li-
derem został Kamil Zieliński. To 
było wydarzenie, które na długo 
zostanie w pamięci kibiców ko-
larstwa na całym świecie - mó-
wił Czesław Lang. 

Przypomniał także, że Nowy Sącz 
był najlepiej udekorowanym miej-
scem wyścigu oraz zgromadził naj-
większą ilość kibiców.

- To świadczy o wyjątkowości 
tego miejsca - zauważył Adam Si-
luta. Jego zdaniem miasto znakomi-
cie wpisuje się w ideę przyświecają-
cą tegorocznemu wyścigowi: „Tour 
de Pologne na historycznym szlaku”.

- Na trasie wyścigu znajdą się 
miejsca, które na trwałe zapisały 

się w historii naszego kraju. Nowy 
Sącz z pewnością jest jednym z nich 
– mówił Siluta.

Dlatego miasto zostanie gospoda-
rzem tegorocznej edycji wyścigu i to 
przez dwa dni.

- Po zeszłorocznym przejeździe 
Tour de Pologne przez Nowym Sącz, 

podjąłem decyzję o udziale naszego 
miasta także w kolejnej 73. edycji 
wydarzenia. Niezwykłe zaintereso-
wanie Sądeczan i wspaniałe przyję-
cie zawodników na ulicach miasta 
utwierdziło mnie w przekonaniu, że 
warto kontynuować udział Nowego 
Sącza w tym niezwykłym przedsię-
wzięciu - mówił prezydent Ryszard 
Nowak podczas spotkania z Czesła-
wem Langiem.

- Sama inicjatywa bardzo mi 
się podoba, jak najbardziej jestem 
za przejazdem kolarzy - komen-
tuje radny miejski Grzegorz Fecko. 
- Wyścig bez wątpienia przyno-
si korzyści promocyjne naszemu 
miastu. Nie znamy jednak jeszcze 
tegorocznych kosztów. Prawdopo-
dobnie znów będą to setki tysięcy 
wydane z budżetu miasta. Znamy 
sytuację sądeckich niedofinanso-
wanych klubów sportowych. Mamy 
naszych własnych sportowców od-
noszących sukcesy, a zapłacimy, by 
oglądać tych, którzy do nas przy-
jadą. Niemniej, jeśli chodzi o samą 
inicjatywę przejazdu wyścigu Tour 
de Pologne przez Nowy Sącz, jestem 
za – deklaruje radny. 

Rok temu miasto zapłaciło za wy-
ścig 540 tys. zł. Na razie nie wiado-
mo, jakie będą w tym roku wyma-
gania finansowe. - Na chwilę obecną 

wiemy, że w Nowym Sączu będzie 
miała miejsce meta trzeciego etapu 
i start czwartego etapu wyścigu. Wa-
runki tegorocznego wyścigu są oma-
wiane – mówi rzecznik prezyden-
ta Nowego Sącza Krzysztof Witowski.

Zeszłoroczny peleton kolarzy, któ-
ry przejeżdżał przez Nowy Sącz, ucie-
szył Krzysztofa Wnęka, autora projek-
tu Tour de Nowy Sącz, zgłoszonego 
w ramach budżetu obywatelskiego 
na 2016 rok. - W sierpniu sądecza-
nie masowo zamanifestowali, jak bli-
ska jest im idea roweru, jako środka 
transportu oraz dla celów turystycz-
nych i sportowych. Finał etapu Tour 
de Pologne oglądało na ulicach mia-
sta kilkadziesiąt tysięcy ludzi, a pew-
nie blisko tysiąc z nich poruszało się 
po mieście tego dnia wyłącznie na ro-
werach. To była największa pokojo-
wa manifestacja w historii Nowego 
Sącza – mówił pod koniec listopada. 

Co Nowy Sącz zyskał dzięki Tour 
de Pologne? Na pewno bezcenną pro-
mocję w mediach ogólnopolskich. 
Zmaganiom zawodników przyglądało 
się kilkanaście tysięcy osób, zarówno 
na mecie pod Białym Klasztorem, jak 
i na starcie na płycie nowosądeckie-
go rynku, a relacje z tych wydarzeń 
można było zobaczyć m.in. w TVP1 
i TVP Sport.

(AMJ)

Ubiegłoroczny wyścig w Nowym Sączu zgromadził największą widownię 
wśród wszystkich miast- gospodarzy 72. Tour de Pologne
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Auto-Complex Spółka z o.o.
Autoryzowany Serwis Opel
Nowy Sącz - Wielogłowy 188
tel. 18 444 23 40, www.opel.auto-complex.pl

Polskie książki pojadą na Ukrainę
Akcja przerosła najśmielsze oczeki-
wania. Już ponad dwa tysiące ksią-
żek zebrano w Krynicy-Zdroju dla 
Polaków mieszkających na wscho-
dzie Ukrainy.

Zbiórkę koordynuje krynicka 
Fundacja „Braterstwo” we współ-
pracy z Urzędem Miejskim. Jej 
celem jest utworzenie polskich 
bibliotek na Ukrainie. Jedna mia-
łaby powstać w Chmielniku, dru-
ga w Stiepaszkach koło Winnicy. 
Pozostała część pozycji ma za-
silić już istniejącą bibliotekę we 
Lwowie.

Książki wydane w języku pol-
skim są przesyłane z całego kra-
ju, między innymi z Warszawy czy 
Radomia. Są dostarczane nie tylko 
pojedyncze egzemplarze, ale też 
całe kartony. Przesyłają je osoby 
indywidualne, rodziny czy insty-
tucje. Dzielą się nimi też miesz-
kańcy uzdrowiska oraz kuracju-
sze. Burmistrz Krynicy Dariusz 
Reśko jest mile zaskoczony tak 
pozytywnym odzewem.

- Jest bardzo szeroki wa-
chlarz tematyczny dostarcza-
nych książek, są to między in-
nymi bajki dla dzieci, wydania 
historyczne czy encyklopedycz-
ne oraz dzieła literatury pięk-
nej - mówi. - Myślę, że każda 
z tych książek znajdzie dla sie-
bie odbiorcę. Mogą mieć szcze-
gólną wartość edukacyjną dla 
naszych przyjaciół na Wscho-
dzie. Ta akcja to przede wszyst-
kim budowanie dobrych relacji 
nie tylko z Polakami mieszkają-
cymi na Ukrainie, ale też z sa-
mymi Ukraińcami.

Zbiórka książek potrwa do 
końca marca. Później zostaną 
posegregowane w zależności od 

potrzeb poszczególnych biblio-
tek. Według wstępnych ustaleń 
mają zostać zawiezione na Ukra-
inę początkiem maja. Jak zapo-
wiadają inicjatorzy, w przyszłości 
będzie prawdopodobnie kolejna 
edycja akcji.

- Takie wsparcie jest szczegól-
nie ważne dla naszych rodaków 
na Wschodzie - podkreśla pre-
zes Fundacji „Braterstwo” Iwona 
Romaniak. - Tam nie mają moż-
liwości zakupu takich książek. 
Dzięki ludzi dobrej woli w na-
szym kraju, Polacy mieszkający 
na Ukrainie będą mogli posze-
rzyć swoją wiedzę o języku oj-
czystym oraz o kulturze i histo-
rii swojego rodzinnego kraju. Nie 
mają szans wrócić do Polski, ale 
przez lekturę polskich publikacji 
mogą być tutaj chociaż duchem.

 
(MCH)

Każdy, kto chciałby jesz-
cze podzielić się swo-
im księgozbiorem, może 
książki przesyłać lub 
osobiście dostarczyć 
na adres: Urząd Miejski 
w Krynicy-Zdroju ul. 
Kraszewskiego 7, 33-
380 Krynica Zdrój. Naj-
bardziej pożądane są 
pozycje do nauki języka 
polskiego jak na przykład 
elementarze, podręcz-
niki z podstawówki oraz 
literatura klasyczna.

TYDZIEŃ W SKRÓCIE

Strzelał, został zatrzymany
Sądeccy policjanci z Wydziału 

Kryminalnego Komendy Miejskiej 
Policji zatrzymali sprawcę, któ-
ry w nocy z 6 na 7 marca oddał 
sześć strzałów uszkadzając szyby 
w budynku przy ul. Krakowskiej 
w Nowym Sączu. Sprawcą oka-
zał się 26-letni mieszkaniec  gminy 
Chełmiec. Mężczyzna odpowie za 
uszkodzenie mienia oraz nielegal-
ne posiadanie  broni palnej. Grozi 
mu do 8 lat pozbawienia wolności.

Kolejowa do remontu
Jazda po ul. Kolejowej w No-

wym Sączu wkrótce przestanie 
przypominać pokonywanie toru 
przeszkód.

- Na długości od ul. Nawojow-
skiej do przejazdu kolejowego za-
planowano gruntowną przebu-
dowę, która obejmie: podbudowę 
jezdni i jej wzmocnienie, a także 
samą nawierzchnię, budowę chod-
ników oraz rozłącznie kanalizacji 
ogólnospławnej na deszczową i sa-
nitarną - informuje Krzysztof Wi-
towski, rzecznik prasowy sądeckie-
go magistratu.

Początek remontu planowany 
jest na czerwiec. Prace potrwają co 
najmniej trzy miesiące.

Akcja Kilo – możesz pomóc
W sobotę 19 marca w sklepach na 

terenie Nowego Sącza odbędzie się 
kolejna edycja Akcji Kilo. Jej celem 
jest przygotowanie paczek świą-
tecznych dla osób potrzebujących. 
Najbardziej pożądane produkty to 
te z długim terminem ważności: 
mąka, ryż, makaron, cukier czy 
dżemy oraz środki czystości.

- Z artykułów, które otrzyma-
my, zrobimy świąteczne paczki 
- informuje ks. Jerzy Jurkiewicz, 
proboszcz sądeckiej bazyliki. - Bę-
dziemy je dostarczać tym najbar-
dziej potrzebującym dwa, trzy dni 
przed świętami. To około 200 ro-
dzin, czyli mniej więcej 500 osób.

Starosądecki UTW już działa
W Starym Sączu zainauguro-

wał działalność Uniwersytet Trze-
ciego Wieku. To 57. tego typu uni-
wersytet w Małopolsce. Na zajęcia 
zapisały się tu dotychczas 123 oso-
by. Pomysłodawczynią utworzenia 
UTW w Starym Sączu była Anna 
Majda – prezes Fundacji Rozwoju 
Sądecczyzny.

Pociąg retro z dotacją
Nowosądeckie Stowarzyszenie 

Miłośników Kolei w ramach projek-
tu „Małopolska Gościnna” otrzy-
mało z Urzędu Marszałkowskiego 
dotację w wysokości 380 tysięcy 
złotych. Przejazdy pociągiem retro 
rozpoczną się w maju i będą trwać 
do grudnia 2016 r. 

(RED)
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Ruszył nabór projektów do BO
Od poniedziałku można zgłaszać projekty 
zadań do budżetu obywatelskiego Nowego 
Sącza na rok 2017. Projekty mogą dotyczyć 
imprez kulturalnych, sportowych, oświa-
towych, a także inwestycji, remontów czy 
wzbogacenia infrastruktury miejskiej.

Propozycje można składać do 29 
kwietnia. Później nastąpi ich wery-
fikacja, a 7 czerwca – ogłoszenie li-
sty zadań. Do 24 czerwca wnio-
skodawcy będą mogli prowadzić 
kampanię informacyjną promu-
jąc własne pomysły. Głosowanie 

odbędzie się od 25 czerwca do 2 lipca. 
Po weryfikacji kart do głosowania, do 
1 września zostaną ogłoszone wyni-
ki głosowania.

Zgodnie z wprowadzonymi zmia-
nami w harmonogramie drugiej edy-
cji budżetu obywatelskiego, koszt re-
alizacji jednego projektu może wynieść 
maksymalnie 400 tys. zł. Kolejną zmia-
ną jest zwiększenie wymaganego po-
parcia dla zgłaszanego projektu – nie-
zbędne jest zebranie minimum 30 
podpisów mieszkańców.

(RED)

Nie ma zbytu na jabłka
Sadownicy z Łososiny Dolnej mają nie 
lada zmartwienie. U progu nowego se-
zonu chłodnie z owocami z ubiegłego 
roku są pełne. 

Historia zatoczyła koło, bo rok 
temu właściciele sadów mieli podob-
ny problem. Wszystkiemu winne jest 
rosyjskiego embargo. W zeszłym roku 
udało się w ostatniej chwili sprzedać 
owoce na rynkach wschodnich, ale 
teraz nie ma takiej perspektywy.

- Chłodnie z kontrolowaną at-
mosferą, które pomieszczą w na-
szej gminie 15 tys. ton jabłek, są peł-
ne. Sadownicy martwią się nie tylko 
perspektywą braku zbytu, ale także 

cenami przechowywania jabłek, któ-
re są bardzo wysokie - twierdzi Sta-
nisław Golonka, wójt Łososiny Dolnej. 
Jak dodaje, oscylują one od 80 gro-
szy do złotówki za kilogram. - Mamy 
nadzieję, że na rynkach wschod-
nich zabraknie miejscowych jabłek 
i wzrośnie popyt na nasze. Wtedy 
społeczeństwo wymusi na rządach, 
aby zliberalizować embargo - dodaje.

Część sadowników ma podpisa-
ne umowy z hipermarketami na do-
stawę jabłek. Te zamówienia dotyczą 
jednak najwyżej do 30 proc. wszyst-
kich zgromadzonych owoców w gmi-
nie Łososina Dolna.

(KP)

DATA TYGODNIA

5 czerwca 
pochodzący z Podegrodzia ka-
płan Stanisław Papczyński zosta-
nie wyniesiony na ołtarze. De-
cyzja ta zapadła we wtorek 15 
marca w Watykanie na konsysto-
rzu pod przewodnictwem papieża 
Franciszka. 

- Będzie to wielkie wydarze-
nie dla parafii – przyznaje ks. Jó-
zef Wałaszek, proboszcz parafii św. 
Jakuba Apostola w Podegrodziu. – 
To był przecież syn podegrodzkiej 
ziemi. W tak trudnym XVII wieku, 
kiedy Polska umierała, on dał pro-
gram naprawy Rzeczpospolitej. Nie 

skorzystano z niego ale ten pro-
gram jest nadal aktualny. Ojciec 
Papczyński ukazał antropologię 
człowieka, czyli naukę o człowie-
ku, która dziś jest fundamentem 
człowieczeństwa. To też wielki dar 
dla ziemi sądeckiej, bo o. Papczyń-
ski będzie pierwszą osobą kanoni-
zowaną pochodzącą z Sądeczczy-
zny. Czekamy na to wydarzenie.

Proboszcz już teraz zapowiada, 
że na pewno wraz z parafianami po-
jedzie do Rzymu na kanonizację o. 
Papczyńskiego. Uroczystości z tej 
okazji odbędą się też w Podegrodziu.

  
(DAZY)
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Podróże

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/

Ciekawych miejsc nigdy nie zabraknie
Rozmowa 
z WOJCIECHEM 
KNAPIKIEM 
organizatorem 
Festiwalu Podróży 
i Przygody 
Bonawentura

- Czym w tym roku zaskoczy festiwal 
Bonawentura?

- Staramy się nie tyle zaskaki-
wać, bo po pięciu latach mniej wię-
cej wiadomo, czego można się po 
nas spodziewać, co raczej trzymać 
wysoki poziom festiwalu. Zależy 
nam, żeby pokazy były interesują-
ce i zróżnicowane, a oferta towa-
rzyszących im wydarzeń bogata. 

Naszą ambicja nie jest np. robie-
nie największego festiwalu podróż-
niczego, bo w sali starosądeckiego 
Sokoła nie mamy takich możliwości, 
ale chcemy robić imprezę, za któ-
rą tęskni się cały rok. Bonawentu-
ra to przede wszystkim inspirujące 
spotkania. A to taki aspekt, które-
go raczej nie da się precyzyjnie za-
planować. To rodzi się najczęściej 
spontanicznie i na ogół gdzieś na 
obrzeżach, w przerwie między po-
kazami, w kolejce po podpis auto-
ra książki.

- Chyba nie tak łatwo ściągnąć w jed-
nym czasie w jedno miejsce tych, któ-
rzy są cięgle w świecie?

- To dlatego, że nasi prelegenci 
to czynni podróżnicy, czyli osoby, 
które dużą część w roku spędzają 
w podróżach. Stąd na początku roku, 
czyli na kilka tygodni przed termi-
nem, kiedy ogłaszamy nasz oficjalny 
program, próbujemy skontaktować 
się z podróżnikami, których chcie-
libyśmy zaprosić na festiwal oraz z 
autorami najciekawszych zgłoszeń 
nadsyłanych przez cały rok. Kiedy 
przez kilka dni ktoś nie odpisuje na 
naszego maila, najczęściej oznacza 
to, że jest w podróży - w górach, na 
pustyni, w dżungli. I wtedy zaczyna 

się gorączkowe poszukiwanie kon-
taktu. W tym roku również musie-
liśmy nawiązać kilka egzotycznych 
„mostów telekomunikacyjnych”, 
a to z australijskim buszem, a to 
z lotniskiem w jakiejś republice ba-
nanowej, a to z bazą wysokogórską 
w Karakorum.

- W sumie o swoich fascynacjach opo-
wie kilkunastu podróżników. Mek-
syk, Indie, Kolumbia... Trudno wskazać 
w tym bogactwie tematycznym jedną 
pozycją, na której po prostu trzeba być, 
ale spróbujmy...

- Szczególnie chciałbym pole-
cić pokazy naszych gości specjal-
nych. Ale, ponieważ jest ich czte-
rech, byłoby nietaktem, gdybym 
wskazał tylko jednego. Bartosz Ma-
linowski - będzie opowiadał o Ne-
palu. Jako pierwszy Polak prze-
szedł pieszo Wielki Szlak Himalajski 

długości 1700 km. I ten pokaz cze-
ka nas w piątek. Pozostała trójka 
zaprezentuje się w niedzielę wie-
czorem. Romuald Koperski to autor 
licznych książek, podróżnik, który 
jest posiadaczem rekordu wpisane-
go do Księgi Guinnessa. Na ponto-
nie samotnie spłynął największymi 
syberyjskimi rzekami oraz zjechał 
Syberię wzdłuż i wszerz specjalnym 
śnieżnym wehikułem.

Jerzy Grębosz to z kolei zakocha-
ny w egzotycznych wyspach na Pa-
cyfiku wspaniały gawędziarz, który 
opowie o życiu wśród buszmenów 
z wyspy Tama, czyli o swojej przy-
godzie życia. I na koniec ostatni 
prelegent - Andrzej Bargiel ekstre-
malny skialpinista ze swoim au-
torskim projektem - Hic Sunt Le-
ones. Do tej pory zjechał na nartach 
z trzech ośmiotysięczników, wcze-
śniej musiał je oczywiście zdobyć.

- Na mapie świata, na której zazna-
czane są miejsca, gdzie już „festiwa-
lowo się było” chyba wkrótce zabrak-
nie wolnych miejsc?

- Dotychczas odwiedziliśmy 
około 75 krajów i z każdym ro-
kiem ich przybywa, ale gdyby do-
liczyć miejsca, które „wystąpiły” 
w filmach dokumentalnych poka-
zywanych na festiwalu, to rzeczy-
wiście zwiedziliśmy już większość 
krajów świata. W tym roku pierw-
szy raz dotrzemy na Antarktydę, 
a przy okazji poznamy tajniki ży-
cia i pracy w stacji badawczej. Od-
wiedzimy również Wyspę Słonio-
wą zupełnie bezludną, uznawaną 
za jeden z najbardziej niedostęp-
nych zakątków świata. Intere-
sujących miejsc jednak nigdy nie 
zabraknie, bo nasza planeta jest 
naprawdę arcyciekawa i zróżni-
cowana. Poza tym bardzo często 
udaje się nam odwiedzać miejsca 
niekoniecznie opisywane w prze-
wodnikach, bowiem nasi podróż-
nicy często wypuszczają się poza 
utarte szlaki.

- Prelegenci - to dobre słowo?
- Prelegenci, goście, bywa, że 

przy okazji autorzy książek, re-
portaży. Pokaz podróżniczy to pe-
wien specyficzny rodzaj przeka-
zu multimedialnego. Jest obraz, 
autorskie zdjęcia bardzo często 
na niezwykle wysokim poziomie, 
nierzadko wpleciony w pokaz film 
czy krótkie filmiki, bywa że spe-
cjalnie przygotowana ścieżka mu-
zyczna i oczywiście żywe słowo. 
To ostatnie jest chyba najważniej-
sze, a w każdym razie niezwykle 
ważne. Kto uczestniczy w naszym 
festiwalu od kilku lat, zapewne 
dostrzeże ewolucję, jaka dokonu-
je się w tych pokazach. Są coraz 
bardziej profesjonalne i multime-
dialne. Rzadko trafiają się opowie-
ści typu „byłem tu i tu, a potem 
pojechałem tam i tam”. Nasi go-
ście często starają się zgłębić jakiś 
problem dotyczący danego regio-
nu świata np. etnograficzny, spo-
łeczny czy kulturalny. 

- Opowieści festiwalowych gości wbi-
jają w fotel, czy raczej... podrywają do 
pakowania plecaka i ruszenia w podróż?

- Zarówno wbijają w fotel jak 
i inspirują do podejmowania no-
wych wyzwań i kierunków po-
dróżniczych. Od samego po-
czątku, od kiedy organizujemy 
festiwal, otrzymujemy wiele sy-
gnałów, że obecność na Bona-
wenturze odmieniła komuś życie. 
Pamiętam panią, która po wy-
słuchaniu opowieści Maćka Cza-
plińskiego, który przejechał na 
rowerze z Kairu do Kapsztadu, 
podjęła decyzję, że też musi po-
jechać do Afryki i swój plan zre-
alizowała. Albo ostatnio, pod ko-
niec lutego całkiem przypadkiem 
zauważyłem na Facebooku sym-
patyczny wpis Natalii Tokarczyk 
z Nowego Sącza, która z mężem 
i kilkuletnim synem podróżuje ak-
tualnie po Australii. Natalia ko-
mentując jakoś zdjęcie z Anty-
podów wprost napisała, że to, że 
teraz włóczy się po świecie, za-
wdzięcza w dużej mierze właśnie 
festiwalowi Bonawentura. 

- Przypomnijmy, że to już szósty festi-
wal, a sama idea wzięła się z chęci upa-
miętnienia Pana brata - Tomka.

- Bonawentura znaczy po łaci-
nie „dobra przyszłość”, „pomyślny 
los”. Takie oryginalne drugie imię 
otrzymał mój młodszy brat. Tomek 
zginął 6 lat temu w wypadku na ro-
werze i wtedy po jego śmierci po-
myślałem sobie, że zorganizuję fe-
stiwal podróżniczy o takiej właśnie 
nazwie, żeby w taki sposób pod-
trzymywać braterską wieź, któ-
ra jest dla mnie czymś niezwykle 
ważnym. Dziś festiwal żyje swo-
im życiem i pewnie mało kto z 
jego uczestników kojarzy go czy to 
z moim bratem, czy ze wspomnia-
ną tragedią. Dla mnie jednak ten 
aspekt jest ciągle bardzo ważny i co 
roku swój trud związany z przygo-
towaniem festiwalu Bonawentura 
symbolicznie poświęcam właśnie 
mojemu bratu.

ROZMAWIAŁA: JOLANTA BUGAJSKA

Tomek zginął 6 lat temu w wypadku 
na rowerze i wtedy po jego śmierci 
pomyślałem sobie, że zorganizuję 
festiwal podróżniczy, żeby w taki sposób 
podtrzymywać braterską wieź, która jest 
dla mnie czymś niezwykle ważnym.
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Szkoły katolickie gwarancją jakości 
kształcenia i wychowania

- Szkoły katolickie na całym świecie są sy-
nonimem wysokiej jakości nauczania, 
wysokich standardów wychowania i bez-
pieczeństwa. Rodzice wybierają te szko-
ły, gdyż dają ich dzieciom bogatą wiedzę 
i solidne wychowanie, które stawia się jako 
rzecz nadrzędną. Wychowanie oparte na uni-
wersalnych chrześcijańskich wartościach, 
kładzie szczególny nacisk na patriotyzm 
i dziedzictwo kulturowe. Klimat panujący 
w tych szkołach daje poczucie bezpieczeń-
stwa. To powód, dla którego często również 
niekatolicy wybierają je dla swoich dzieci. 
Nie ma w nich przemocy i narkotyków oraz 
innych zagrożeń współczesnego Świata. 
Dzięki swej specyfi ce i dużej autonomii, 
szkoły te rezygnują z narzucanych złych 
programów i podręczników oraz chronią 
dzieci przed nieprawidłowo pojętą toleran-
cją i ostatnio głośną ideologią „dżender”.

- Taki sposób funkcjonowania szkoły jest 
możliwy dzięki przyjęciu określonej wizji 
edukacji oraz modelu jednostki ludzkiej 
opartych na personalizmie chrześcijańskim, 
zakładającym traktowanie dziecka jak part-
nera, uczenie go szacunku do samego sie-
bie, ale także do innych. 
- Wyróżnikiem tych Szkół jest jasno zdefi -
niowany program wychowawczy czerpiący 

z wartości chrześcijańskich. Jego założenia 
służą kształtowaniu osobowości oraz od-
powiedzialności za własne czyny. Prymat 
wartości osobowych (rozum, wolność) sta-
wiany jest przed wartościami ekonomicz-
nymi. 
 - W szkołach katolickich panuje atmosfe-
ra życzliwości, ale również dobrze pojętej 
karności. Uczniom stawia się jasno określo-
ne zasady postępowania i konsekwentnego 
ich przestrzegania.
 - Przykładem takich Szkół jest Katolicka  
Szkoła Podstawowa im. Ks. Franciszka 

Blachnickiego oraz Katolicka Ogólno- 
kształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia 
w Nowym Sączu. Od szesnastu lat dyrek-
torem (menedżerem) tych Szkół jest Zbi-
gniew Małek wcześniej dyrektor Szkoły 
Sportów Letnich i wicedyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 20.
Pod jego nadzorem co roku obydwie szko-

ły uzyskują najwyższy wynik (9 stanin) 
w ogólnopolskim sprawdzianie na koniec 

szkoły podstawowej. Popularnie zwany 
„Katolik” nieprzerwanie od 13 lat wiedzie 
prym w Nowym Sączu i należy do najlep-
szych szkół w Polsce w kryterium spraw-
dzianu szóstoklasistów. Szkoła  ta posiada 
„Certyfi kat jakości wychowania” nadany 
przez Małopolskiego Kuratora Oświaty. 
Obydwie szkoły, jako jedyne szkoły podsta-
wowe w Polsce i nieliczne w Europie, uzy-
skały tytuł „Złotej Szkoły” nadany przez 
Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. 
Dwa lata temu Marszałek Województwa 
Małopolskiego, wyróżnił  je jako jedy-
ne szkoły podstawowe z Nowego Sącza, 
w elitarnym konkursie „Małopolska Szko-
ła z Pasją”.

Nową jakością w Nowym Sączu od sze-
ściu lat jest Katolicka Ogólnokształcąca 
Szkoła Muzyczna I Stopnia. Jest to szko-
ła, w której jednocześnie w jednym miejscu 
(w jednym budynku), można realizować 
od pierwszej klasy szkoły podstawowej 
kształcenie ogólne i kształcenie muzyczne 
I stopnia. Uczeń kończy szóstą klasę ze 
świadectwem Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego. Tego typu szkoły znaj-
dują się tylko w dużych aglomeracjach 
miejskich. Szkoła posiada własną orkiestrę, 
chór i profesjonalnie wyposażoną salę kon-
certową.

Rodzice!  Wybierając dla swoich dzieci Nasze szkoły, wybieracie:
•   wysoki poziom wychowania i nauczania udokumentowany najwyższym 9 staninem we wszystkich 13 sprawdzianach szóstoklasistów

•    duże bezpieczeństwo (pełny zewnętrzny i wewnętrzny monitoring oraz pracownik ochrony z uprawnieniami pedagogicznymi)

•    kreatywność i innowacyjność (w szkole realizowanych jest 30 innowacji pedagogicznych oraz 6 własnych programów autorskich)

•    jednozmianowość nauki,  małe oddziały klasowe zapewniające indywidualizację nauczania (języki obce i informatyka z podziałem na grupy).

•     nowoczesną bazę dydaktyczną (specjalistyczne instrumentarium oraz wyposażenie orkiestry i sali koncertowej, dwie pracownie komputerowe, pracownie z tablicami interaktywnymi 
i najnowocześniejszymi aktualnie na świecie monitorami interaktywnymi)

•    możliwość nauki sześciu języków obcych (języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego i rosyjskiego)

•     najwszechstronniejszą i najbogatszą w Nowym Sączu ofertę zajęć dodatkowych zarówno artystyczną jak i sportową (w każdej klasie teatr – zajęcia prowadzone na profesjonalnej 
scenie), taniec towarzyski – prowadzi Szkoła Tańca WirDance, fakultet plastyczny – prowadzi znany plastyk Stanisław Szarek, jazda konna – prowadzi Firma REVE, wspinaczka 
– prowadzi Nowosądecki Klub Wysokogórski, tenis ziemny – prowadzi Szkoła Tenisa Grzegorza Jeża, kick boxing – prowadzony przy współpracy z Centrum Sportów Walki 
HALNY oraz prowadzone przez znanych trenerów i instruktorów  pływanie, piłka nożna, piłka siatkowa, koszykówka, piłka ręczna, tenis stołowy i szachy

•    wysoki poziom przygotowania do kolejnych etapów edukacyjnych w kształceniu muzycznym - możliwość kontynuacji nauki w Katolickiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej 
     II Stopnia (poziom gimnazjum i liceum) oraz udział w koncertach i konkursach muzycznych o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim.

Trwa nabór do klas pierwszych i oddziału przedszkolnego oraz nabór uzupełniający do klas drugich i trzecich

www.ksp.nowy.sacz.pl

TEKST SPONSOROWANY
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- Mimo że jestem słaba i nie 
mogę dotrzeć na miejsce, 
Pan Bóg wcale mnie nie 
ocenia. Było to dla mnie 
bardzo odkrywcze do-
świadczenie - mówi 
Anna Tobiasz, jedna z or-
ganizatorek Ekstremal-
nej Drogi Krzyżowej z No-
wego Sącza na Koziniec. Tę 
kilkudziesięciokilometrową tra-
sę przebyła już wiele razy i wie, że to 
ogromny wysiłek. Nie każdy dociera do 
celu. W dodatku podczas nocnej wę-
drówki obowiązuje reguła milczenia.  

- Kolejna Ekstremalna Droga Krzyżowa 
już za kilka dni wyruszy z Nowego Sącza 
na Kozieniec. W tym roku małe zmiany...

- W tym roku mamy do wybo-
ru nie dwie, a trzy trasy. Dwie z po-
przedniego roku i jedną nową przez 
Jamną do Czchowa. To dość wyma-
gająca trasa. Mieliśmy już głosy, że 
idziemy w ekstremalność i to taką 
konkretną. 
- Skąd pomysł na nową trasę?

- Pomyśleliśmy, że skoro jest to 
trzecia Droga Krzyżowa, to zro-
bimy trzy trasy. Najkrótsza ma 35 
km i wiedzie przez Świdnik. Wy-
znaczyliśmy ją z myślą o tych, któ-
rzy chcieliby choć trochę przejść 
Ekstremalną Drogą Krzyżową na 
swoje możliwości. Druga trasa jest 
z ubiegłego roku, ma 42 km i dała 
wycisk pielgrzymom. Z 220 osób, 
które wyruszyły z Nowego Sącza, 
na miejsce dotarło koło 90 osób. 
Był to prawdziwy pogrom, ale sko-
ro ma być ekstremalnie, to musi-
my się trzymać tej zasady. Zresztą 
taka jest idea akcji. Dotarcie do celu 
nie zawsze musi być zwieńczeniem 
Drogi Krzyżowej, celem jest zmie-
rzenie się z własną słabością, cier-
pieniem, z nocą, z niewyspaniem. 
Trzecia 50km trasa, która nas cze-
ka, wiedzie przez Jamną. To dość 
znaczący fakt zwłaszcza, że o. Jan 
Góra prowadził tam ośrodek. Każ-
dy, kto tamtędy przejdzie, na pew-
no o nim pomyśli.
-  Skoro to Ekstremalna Droga Krzy-
żowa, to rozumiem, że nie każdy jest 
w stanie ją pokonać?

- Nie jest to droga 
dla wszystkich. Musi 

to być duchowość 
bardzo przemyśla-
na. Trzeba wielkiej 
siły samozaparcia 
i dobrego przygo-

towania fizycznego. 
Wiem już, że wybie-

ra się na nią dużo mło-
dych, aczkolwiek nie gra 

tu roli wiek. Może iść każdy, 
kto tylko chce, kto czyje się na si-
łach, choć na trasie naprawdę można 
się zdziwić. W dzień idzie się inaczej, 
w nocy inaczej. Wielu twierdziło, że 
da radę, a nie dotarło do celu. To żad-
na ujma. Czasem tak się zdarza. 
- Wyjątkowością tej drogi jest to, że 
przemierzamy dziesiątki kilometrów 
w ciszy...

- Na całej trasie obowiązuje za-
sada milczenia. Ks. Jacek Stryczek 
ze stowarzyszenia Wiosna, który jest 
pomysłodawcą Ekstremalnej Dro-
gi Krzyżowej, zawsze powtarza, że 
jak nie ma się do kogo ponarzekać, 
że boli, wówczas bardziej wchodzi 

się w siebie. W ten sposób można 
sprawdzić, na ile jesteśmy w stanie 
sobie pozwolić. Jeśli idzie się z kimś 
i ma się okazję, żeby porozmawiać - to 
już nie to samo. Musi to być dogłębne 
myślenie. Stąd reguła milczenia. 
- Ale dzięki temu jest okazja, aby za-
trzymać się w codziennej gonitwie 
i przemyśleć pewne sprawy...

- Idealnie wpisuje się to w Wielki 
Post. Nie chciałabym tu robić jakichś 
podziałów ale myślę, że jeśli czegoś 
doświadczymy na własnej skórze, 
daje to dużo lepsze efekty w postrze-
ganiu naszego życia niż na przykład 
przeżyta w kościele Droga Krzyżowa. 
Nie wymaga ona wysiłku fizycznego, 
bo jest ławka i dach nad głową.
- Nie pada deszcz ani śnieg, nie czujemy 
zimna, gdy mocno wieje wiatr...    

- Dokładnie. A tu jednak trze-
ba wyjść na zewnątrz, w nieznane, 
dostaje się mapę, opis trasy i trzeba 
sobie radzić. Oprócz tego organizm 
daje wycisk, bo jest zmęczony i wte-
dy tak naprawdę okazuje się, kim je-
steśmy i jak podchodzimy do pew-
nych spraw, a przede wszystkim do 

Boga. Widzimy jak wygląda nasza 
modlitwa. Ks. Jacek Stryczek mówi, 
że dopiero wtedy zaczyna się modli-
twa, kiedy wszystko boli, jest zimno, 
jest źle, nie mam do kogo się poża-
lić. Wtedy mogę powiedzieć: - Panie 
Boże taki właśnie jestem. Czy Ty mnie 
takiego chcesz? I zaczynamy rozma-
wiać z Bogiem.
- Dobre rady dla tych, którzy wybiera-
ją się w trasę?

- Dobre buty, dobra kondycja 
fizyczna, przydadzą się kijki trec-
kingowe, coś przeciwdeszczowe-
go, bo nigdy nie jesteśmy w sta-
nie przewidzieć pogody. Trzeba 
być przygotowanym na wszystko. 
W tamtym roku mieliśmy na przy-
kład śnieg na trasie. Na pewno trzeba 
mieć coś do jedzenia i coś ciepłego do 
picia, bo w nocy jest zimno. 
- Jedzie z Wami w tym roku karetka?

- W tym roku jej nie będzie. 
Będą tylko samochody, które będą 
kontrolować, czy wszystko jest 
w porządku. Gdyby coś się działo, od 
razu będziemy interweniować. Trzy-
mamy rękę na pulsie ze względu na 

miłość do sióstr i braci. Jako tako lu-
dzie muszą sobie jednak radzić sami. 
- Trzeci raz wyruszysz w tę trasę?

- Z racji tego, że sprawdzamy tra-
sy dużo wcześniej, częściej jeste-
śmy na tej Drodze Krzyżowej. Mu-
simy w końcu przygotować trasy. 
W dniu Ekstremalnej Drogi Krzyżo-
wej jadę już autem, żeby wszystkie-
go dopilnować. 
- Z doświadczenia więc możesz potwier-
dzić, że nie jest lekko?   

- Nie wiedziałam, że kobiety też 
mogą się odnaleźć w Ekstremalnej 
Drodze Krzyżowej. Przemawia do 
mnie ta duchowość. Dopiero wtedy 
ściągam z twarzy maskę cwaniaka, 
udawania, że wszystko jestem w sta-
nie zrobić. Kiedy człowiek musi sobie 
radzić sam i nie może z nikim poroz-
mawiać, staje się autentyczny, sta-
je przed Bogiem taki jaki jest. Mimo 
że jestem słaba i nie mogę dotrzeć na 
miejsce, Pan Bóg wcale mnie nie oce-
nia. Było to dla mnie bardzo odkryw-
cze doświadczenie. 

     
ROZMAWIAŁA MARTA TYKA
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Wydarzenia

KRS:  0000039177399177

Przekaż 1% 
SĄDECKIEMU HOSPICJUM

N.Sącz
Dopiero tu ściągam z twarzy maskę cwaniaka

Ekstremalna Droga Krzyżowa Nowy Sącz rozpocznie się 18 marca 

Mszą św. o godz. 20. w kościele św. Kazimierza w Nowym Sączu.

Trasy Ekstremalnej Drogi Krzyżowej Nowy Sącz :

- trasa 1 (czerwona) - przez Skrzętle Rojówkę (42 km)

- trasa 2 (niebieska) - przez Jamną (50 km)

- trasa 3 (zielona) - przez Świdnik (35 km)
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Wspomnienie

Pamięć o sprawiedliwym jest jak zakorzenione drzewo
Drzewko oliwne Królów w Lesie Jerozolimskim na 
Wzgórzu Herzla, symbol wiecznej wdzięczności dla 
polskich wybawców, ma ponad 30 lat. Przetrwa co 
najmniej kilka wieków, a może i więcej. Ponoć są na-
wet takie, które pamiętają czasy Chrystusa.

Podczas drugiej wojny światowej w domu 
Królów w Krasnem Potockiem znalazła schro-
nienie w specjalnej skrytce sześcioosobowa ro-
dzina Steinlaufów: małżeństwo i czwórka dzie-
ci Lola, Janina, Rosa i Leon. 

– Pierwszym, który w imieniu nieżyją-
cych już rodziców i rodzeństwa poleciał do 
Izraela odebrać medal „Sprawiedliwy wśród 
Narodów Świata” oraz dyplom, na którym 
widnieje sentencja: „Kto ratuje jedno życie, 
jakby świat cały ratował”, był w 1984 roku 
najstarszy brat Romuald. To on w Alei Spra-
wiedliwych na jerozolimskim Wzgórzu Pa-
mięci posadził drzewko oliwne opatrzone ta-
bliczką z nazwiskiem mamy i taty (Zenobii 
i Piotra), oznakowane numerem 1684. Ja po-
dążyłem tym śladem kilka lat później. Pierw-
sze wrażenie: na lotnisku Ben Guriona w Tel 
Awiwie witała mnie znana na całym świe-
cie pieśń „Hevenu shalom alechem” (Nie-
siemy pokój wam wszystkim) i… Lola Stein-
lauf, po mężu Goldbaum. Podczas okupacji 
niemieckiej wkraczaliśmy w młode lata, te-
raz już byliśmy w jesieni życia. Rzuciliśmy 
się sobie w ramiona, nie kryjąc wzruszenia. 
Choć nie widzieliśmy się kilkadziesiąt lat, to 
pozostaliśmy sobie bliscy, pisaliśmy listy, 
za co w Nowym Sączu przesłuchiwała nas 
bezpieka – wspominał niedawno zmarły Ar-
tur Król, znany sądecki samorządowiec, rad-
ny i przez ponad 30 lat szef zarządu osiedlo-
wego na Wólkach.

Uratowali życie sąsiadów
Rodziny Królów i Steinlaufów były 

do wybuchu drugiej wojny światowej 
w Krasnem Potockiem dobrymi są-
siadami, służyły wzajemną pomocą, 
rodzice składali sobie wizyty, mat-
ki żyły jak siostry, dzieci bawiły się ra-
zem. Różniła ich tylko wiara.

Królowie prowadzili mały tartak i młyn 
wodny. Z kolei Steinlaufowie parali się rolnic-
twem na dwóch i pół hektara, mieli jedną kro-
wę-żywicielkę. Głowa rodziny - Emil trudnił się 
też felczerstwem. We wrześniu 1939 r. brał udział 
w wojnie obronnej w szeregach 1. Pułku Strzel-
ców Podhalańskich, po czym uciekł z niemiec-
kiej niewoli i powrócił do domu. W 1941 r. ro-
dzina żydowska musiała przenieść się do getta 
w Nowym Sączu. I pewnie by nie przeżyła, gdy-
by nie pomoc Zenobii i Piotra Królów oraz ich 
dzieci. To oni ryzykując życie przemycali dla 
nich na ul. Gwardyjską jedzenie i potrzebne leki.

W przeddzień likwidacji getta, rodzina Kró-
lów pomogła swym sąsiadom w ucieczce i ukry-
ła ich we własnym domu w Krasnem Potoc-
kiem. Znaleźli schronienie w specjalnej skrytce 
(6 m na 4 m) na strychu nad stajenką, gdzie nie 
można było nawet się wyprostować. Sala i Emil 
Steinlaufowie wraz z czwórką dzieci – Lolą (lat 
17), Różą (lat 12), Janiną (lat 7) i Leonem (lat 15) 
– przebywali u Królów ponad dwa i pół roku, 
od 23 sierpnia 1942 r. do 31 stycznia 1945 r. Nikt 
o tym nie wiedział, z wyjątkiem dziedziczki 
z dworu - Jadwigi Aleksander. Za pomoc Żydom 
groziła przecież kara śmierci.

Ludziom trzeba pomóc
Ze wspomnień Artura Króla:
– Było nas w domu siedmioro dzieci – Ali-

na, Janina, Laura, Marian, Romuald, Zdzi-
sław i ja – sporo osób do wyżywienia i odzia-
nia, ale rodzice nie mieli żadnych wątpliwości: 

ludziom, którym groziła zagłada, trzeba po-
móc. Bieda była jak cholera, wręcz nie do 
wyobrażenia, do dziś się zastanawiam, jak 
zdołaliśmy wszyscy cali i zdrowi przetrwać, 
jak utrzymaliśmy konspirację i choć byli-
śmy dziećmi, przedwcześnie dojrzewającymi 
z powodu gehenny wojennej, trzymaliśmy jak 
trzeba, język za zębami.

Po latach potwierdzała ten codzienny hero-
izm Lola Steinlauf:

– Pan Król nie usiadł do stołu, zanim nie 
zapytał czy „góra” (my na stryszku) dostała 
jeść? Codziennie narażali dla nas życie. Nie 
jestem pewna czy ja dziś byłabym zdolna zro-
bić tyle dla Królów, co oni dla nas…

Dokument „Sprawiedliwi”
W 2006 r. ceniona dokumentalistka Mał-

gorzata Imielska nakręciła film o rodzinach 
Królów i Steinlaufów.  Do realizacji „Naszych 

sąsiadów” z cyklu „Sprawiedliwi” zaprosi-
ła młodzież szkolną w trakcie żywej lekcji hi-
storii prowadzonej przez dyrektora szkoły Bo-
gusława Kołcza. Przejęci uczniowie usiłowali 
wyobrazić sobie siebie w sytuacji rówieśni-
ków, tych sprzed wielu lat, którzy nie mogli 
przez 30 miesięcy wyjść na światło dzien-
ne, żyli w strachu i codziennym zagrożeniu, 
w głodzie i chłodzie.

JERZY LEŚNIAK

Artur Król – urodził się 21 kwietnia 1931 r. w Krasnem Potockiem, zmarł 4 marca 2016 r. w Nowym Sączu; 
technik energetyk (matura 1952), pracownik ZNTK w latach 1952–1981, radny sądecki (1998–2002), 
ławnik, długoletni przewodniczący zarządu osiedlowego Wólki. Pochowany 9 marca na cmentarzu 
komunalnym w Nowym Sączu, kwatera 45.

Z oryginalnej dokumentacji Yad Va-
shem w Jerozolimie:

KROL, Piotr, husband
KROL, Zenobia, wife 
KROL, Alina, daughter 
KROL, Artur, son 
KROL, Janina, daughter 
KROL, Laura, daughter 
KROL, Marian, son 
KROL, Romuald, son 
KROL, Zdzislaw, son 

The Krol family harbored their friends, 
the six (6) members of the Steinlauf 
family from Krasne Potockie, who 
escaped from the ghetto, and that for 
almost three years.  They hid them in 
their loft. This was particularly dange-
rous, as the house was not a good pla-
ce for shelter: it was on a crossroads 
and far from the forest. In close vici-
nity, Germans carried out numerous 
„pacifications” (mass executions of 
civilians). The only person who knew 
about them was Jadwiga Aleksan-
der, estate owner who from her ma-
nor provided them with food. The lat-
ter does not seem to be recognized. 

W Talmudzie Babilońskim zapisano, że „jeśli 
człowiek niszczy jedno życie, to jest tak, jak 
gdyby zniszczył cały świat. A jeśli człowiek 
ratuje jedno życie, to jest tak, jak gdyby ura-
tował cały świat”. Medal i dyplom „Sprawie-
dliwy wśród Narodów Świata” zostały po-
wołane dekretem Knesetu w 1963 r. Kapituła 
Yad Vashem przyznaje wyróżnienie osobom 
i rodzinom, które z narażeniem własnego 
życia ratowały Żydów podczas drugiej woj-
ny światowej. Otrzymało je w ciągu minio-
nego półwiecza ponad 25 tys. osób z całe-
go świata, w tym jedna czwarta Polaków.
Poza medalem i dyplomem, Sprawiedliwym 
przysługuje także prawo do zasadzenia wła-
snego drzewa w parku otaczającym siedzi-
bę Instytutu Pamięci, otrzymania honoro-
wego obywatelstwa państwa Izrael, a jeśli 
już nie żyją, nadania im pamiątkowego oby-
watelstwa. Wnioski o przyznanie tytułu mu-
szą być wsparte mocnymi dowodami. Ura-
towany musi być Żydem, a tym, który ocalił 
mu życie, musi być nie-Żyd. Z uratowaniem 
życia nie mogła się wiązać jakakolwiek re-
kompensata dla wybawcy. Pospieszenie na 
ratunek musiało wiązać się z ryzykiem dla 
życia lub wolności wybawcy. 
Oryginalny medal przyznany Zenobii i Pio-
trowi Królom jest teraz najcenniejszą reli-
kwią w posiadaniu wnuków Romualda Króla 
– Krzysztofa i Marcina Krakowskich.
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Dyplom Artura Króla – Sprawiedliwego wśród Narodów 
Świata
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Rodzina Steinlaufów, której Królowie ocalili życie
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Ogrodniczy Dom Handlowy

Raj dla rolników, ogrodników i dział-

kowiczów sklep z produktami niezbęd-

nymi do upraw profesjonalnych rolni-

czych, sadowniczych nie wspominając 

już o hobbystach uprawiających ogro-

dy przydomowe, działki a nawet hodu-

jących w domu kwiaty w tym miejscu 

był, jak to się mówi od zawsze. Przy 

ulicy Paderewskiego. Ale nowego bla-

sku, wyposażenia nabrał blisko 10 lat 

temu. Asortyment ODH jest imponują-

cy, gdyż w ciągłej sprzedaży jest ponad 

20 tysięcy (!) produktów. W Ogrodni-

czym Domu Handlowym pracują naj-

lepsi specjaliści z długoletnim stażem.

- W naszej ofercie skierowanej do klientów 

bardzo ważne miejsce zajmuje doradztwo 

fachowe, czyli bezpłatne porady w zakre-

sie upraw – mówi Ewa Kęska, kierownik 

ODH. - Można ich zasięgać w zakresie od 

upraw rolnych np. zbóż po ogrodnictwo 

działkowe. Można do nas przyjść i pogłębić 

swoją wiedzę rolniczą, ogrodniczą.

Krzysztof Kosecki pracuje w bran-

ży ogrodniczej ponad 20 lat. Mieszka 

w Tęgoborzy zagłębiu sadowniczym 

i ogrodniczym. W Ogrodniczym Domu 

Handlowym jest nie tylko sprzedawcą, 

ale też doradcą.

- Mamy w swojej ofercie najlepszej jako-

ści nasiona warzyw, kwiatów, traw polskiej 

i holenderskiej produkcji – mówi Krzysz-

tof Kosecki. - Są to nasiona dla zawodo-

wych rolników i ogrodowych hobbystów. 

Do tego nawozy sztuczne do wielkiego 

rodzaju upraw rolniczych, ogrodniczych, 

sadowniczych. 

 Więcej: strona 11



DOBRY TYGODNIK SĄDECKI   17 marca 201610

WIOSENNA 
OFERTA 
SPECJALNA

NOWY SĄCZ, ul. Tarnowska 119

RATY

O%

Oferta rat 0% obejmuje wybrane 
produkty u dilera Husqvarna

Wiosna w ogrodzie – kalendarium pracWiosna w ogrodzie – kalendarium prac
Marzec

• zaopatrz się w nawozy i środki ochrony roślin

• przygotuj potrzebne narzędzia ogrodnicze

•  zrób w ogrodzie pozimowe porządki – przytnij suche pędy bylin, krzewów, 

wygrab suche liście

•  przytnij drzewa i krzewy, uważaj, żeby zrobić to jeszcze przed pękaniem 

pączków

•  możesz w mieszkaniu w skrzynkach zasiać warzywa do rozsady: sałatę, se-

ler, szpinak, kalarepę oraz kwiaty: goździki, szałwię, lwią paszczę, pachnący 

groszek, aksamitki, cynie, astry

•  pod koniec miesiąca, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, można 

rozpocząć uprawę ziemi i wysiew do gruntu nasion warzyw mniej wrażliwych 

na chłody: pietruszki, wczesnej marchwi, kopru, rzodkiewki, grochu, szpinaku

•  jeśli koniec miesiąca będzie ciepły, ostrożnie możesz usuwać ochrony z ro-

ślin zimujących w gruncie

Kwiecień

•  płytko przekop ziemię, zasil ją odpowiednimi nawozami

•  możesz wprost do gruntu zasiać: pory, groch na zielone ziarno, marchew średniow-

czesną, sałatę, a jeśli będzie cieplej także: cebulę, buraki ćwikłowe, słonecznik

•  zasadź przygotowane wcześniej rozsady: sałatę, seler, szpinak, kalarepę, oraz kapu-

stę białą, kalafior, cebulę, czosnek, brokuły

• w mieszkaniu do skrzynek możesz wysiać: pomidory karłowe, ogórki, cukinię, kabaczki

• dla przyspieszenia zbiorów warzyw możesz zastosować osłony foliowe

•  do gruntu możesz wysiać kwiaty jednoroczne, np.: nagietki, chabry, ostróżkę letnią, 

godecję, maciejkę, słonecznik ozdobny, kosmos

• to dobry czas na posadzenie drzewek i krzewów owocowych oraz ozdobnych

• usuń zeschnięte liście i wąsy truskawek, spulchnij wokół nich ziemię

• załóż trawnik, przygotowując starannie ziemię, odpowiednio ją nawożąc

• po przejściu silniejszych przymrozków można usunąć zimowe okrycie róż

• pod koniec miesiąca możesz wsadzić bulwy mieczyków

 (SAD)

REKLAMA
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Uprawiającym ogródki działkowe po-

lecamy nawozy naturalne bioeko (owcze, 

bydlęce, kurze, końskie). Dużym powo-

dzeniem u klientów cieszą się polskie na-

siona traw – parkowe, sportowe odporne 

na suszę, na zdeptanie.

Zmorą upraw są różnego rodza-

ju  grzyby, chwasty, insekty. Ogrod-

niczy Dom Handlowy ma w sprzeda-

ży środki ochrony roślin najlepszych 

światowych firm. Do ich użytkowa-

nia dostępne są w sprzedaży opry-

skiwacze, maski, rękawice, ubrania 

ochronne, artykuły BHP.

W tak renomowanym i świetnie wy-

posażonym w artykuły Ogrodniczym 

Domu Handlowym nie możne zabrak-

nąć narzędzi i sprzętu do upraw rol-

nych, sadowniczych, ogrodniczych 

a nawet do „budowlanki”. Taczki, ło-

paty, sekatory, siekiery, maszyny rol-

nicze po kosiarki, traktory najlepszych 

marek światowych.

Hobbystów ogrodniczych z pew-

nością zainteresuje największy 

w Małopolsce wybór doniczek ce-

ramicznych i plastikowych. W ciągłej 

sprzedaży są różnego rodzaju pali-

sady, ekokompostowniki, różnego 

rodzaju folie, tkaniny włókiennicze – 

wiosenne i zimowe.

Wiosna tuż, tuż. Klientów w Ogrod-

niczym Domu Handlowym przy ulicy 

Paderewskiego nie brakuje. Starsze 

osoby posiadające ogródki przydo-

mowe pytają o cebule kwiatowe, na-

siona marchewki, pietruszki, ogór-

ków. Rolnicy, sadownicy mają inne 

problemy, choćby dotyczące środ-

ków ochrony roślin. 

 Jerzy Wideł

FO
T.

 B
EA

TA
 Z

IE
M

BA

 WPROWADŹ KLIMAT DO SWOJEGO OGRODU  WPROWADŹ KLIMAT DO SWOJEGO OGRODU 

www.erakamienia.pl,   biuro@erakamienia.pl 

Tel. 184469201, 509469948
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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

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

DOSTĘPNE OD RĘKI

 SUPER PROMOCJE

RABAT 15%

RABAT 20%

1199zł 
VAT 8% 

z montażem

2998zł brutto VAT 8% z montażem

78x98   735zł*
brutto vat 23%

78x118 780zł*
brutto vat 23%

78x140 854zł*
brutto vat 23%

2500x2100 

 2190zł

2500x2250  

2290zł

VAT 8% 

Z MONTAŻEM

78x98   706zł*
brutto vat 23%

78x118 748zł*
brutto vat 23%

78x140 820zł*
brutto vat 23%

Rabat 30% Rabat 20%

OPAL PLUS

DOORSY

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

OKNA DACHOWE 
SKYLIGHT PREMIUM

OKNA DACHOWE 
SKYLIGHT 

LOYD VERTE C

CREO

MIKEA

PORTA PASSIVE

JEDYNE DRZWI NA RYNKU 

DREWNIANO-STALOWE 

WYPEŁNIONE PIANĄ 

POLIURETANOWĄ 

O WSPÓŁCZYNNIKU 

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

•  6-komorowy profil o szerokości za-

budowy 80 mm

•  mocny profil o podwyższonej 

sztywności

•  nieskazitelną biel oraz brylantowy 

połysk profili zapewnia wysokoga-

tunkowy PVC;

•  delikatne zaokrąglenia nadające pro-

filowi nowoczesny i elegancki wygląd;

•  odporny na zabrudzenie i czynni-

ki atmosferyczne, łatwy w utrzyma-

niu czystości;

•  szkło neutralne – nie daje efektu tzw. 

"brudnych firan";

•  przy zastosowaniu pakietu 3-szybo-

wego o współczynniku U=0.7 Wm2K 

możesz zaoszczędzić nawet do 20% 

wydatków na ogrzewanie;

•  odpowiednią szczelność gwarantują 

uszczelki z EPDM;

Drzwi antywłamaniowe OPAL posia-

dają izolację akustyczną 32 dB oraz 

odporność na włamanie 2 klasy nor-

my europejskiej.   

AKCESORIA W CENIE DRZWI 

(OPAL PLUS) 

• Zamek listwowy czteropunktowy, 

• Dwie wkładki patentowe klasy „B”

•  Klamka OPAL + szyld górny  (II kla-

sa europejska)

• Trzy zawiasy czopowe 

• Trzy bolce antywyważeniowe

• Wizjer w kolorze srebrnym

•  Próg ze stali nierdzewnej standardo-

wy (120 mm) 

•  Ościeżnica metalowa kątowa, o sze-

rokości profilu 105 mm.

•  głębokość zabudowy 93 mm, to naj-

szerszy system z dostępnych na ryn-

ku o współczynniku izolacyjności 

Uf=0,76 W/m2K

•  7 komorowy profil klasy A z wysoko-

gatunkowego, bezołowiowego PVC, 

zapewnia najlepszą izolacją termicz-

ną i akustyczną oraz bezpieczeństwo 

użytkowania

•  potrójny system uszczelnienia 

z uszczelką środkową idealnie chro-

ni przed wilgocią i chłodem

•  barwiona w masie ścianka profilu w 

okleinach zewnętrznych to estetyka 

i trwałość na długie lata

•  doskonałe parametry termiczne 

o charakterystyce odpowiadającej 

wymogom budownictwa pasywnego

•  Szerokość profili 82mm,

•  6 komór w ramie, oraz skrzydle zapew-

niający doskonałą izolację termiczną oraz 

dźwiękową

•  Zgrzewalne, wykonane z TPE środkowe 

i wewnętrzne uszczelki przylgowe, oraz 

zewnętrzne uszczelki przyszybowe

•  Elegancki i klasyczny prosty kształt zapro-

jektowany oraz wykonany w Niemczech

•  Masywne wzmocnienia wewnętrzne 

o grubości 2mm

•  Wysoka stabilność termiczna i optymalny 

system odwodnienia

•  Bezpieczne przenoszenie obciążenia 

nawet przy wysokiej masie pakietów 

szybowych

•  Głębokie osadzenie pakietów szybowych 

optymalizujące izolacyjność termiczną

KOLOR ZŁOTY DĄB WYSOKIE PRZETŁOCZENIE BRAMY UCHYLNE
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Dobry dodatek wiedzy o gospodarce (33)

Za nami pierwsza odsłona konkursu „Znam to mam!”. 
Znamy już zwycięzców. Autorzy pierwszych pięciu 
zgłoszeń otrzymali wspaniałe nagrody!

Przypominamy, że uczestnicy konkursu mieli za zadanie od-
powiedzieć na 5 pytań na temat mechanizmów gospodarczych, 
o których pisaliśmy w ostatnim wydaniu „Dobrego Tygodnika 
Wiedzy o Gospodarce”. 
Z listy nadesłanych zgłoszeń pięć pierwszych odpowiedzi na-
grodziliśmy Sądeckimi Bonami Zakupowymi o wartości 50 zł.
Bony otrzymały: 
1. Pani Dominika z Nowego Sącza
2. Pani Agnieszka z Nowego Sącza
3. Pani Anna z Nowego Sącza
4. Pani Marcelina z Rytra
5. Pani Magdalena z Nowego Sącza
Gratulujemy!
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za na-
desłane zgłoszenia. 
Zapraszamy do kolejnej edycji konkursu. Tym razem do wygra-
nia aż 10 bonów o wartości 20 zł każdy. Szczegóły na stronie 4.

W cyklu rozmów ze znanymi polskim przedsiębiorcami, 
dzisiaj prezentujemy inspirujący wywiad z prezesem fir-
my Duda Holding - Maciejem Dudą.

Rozmowa o początkach firmy, konkurowaniu na rynku, 
trudnych momentach oraz wyzwaniach, jakie stoją przed 
firmą w kolejnych latach. 

Niezwykła historia ludzi, którzy od zera, ciężką pracą 
i poświęceniem zbudowali potężną firmę z branży mięsnej.

W tej chwili firma przechodzi duże zmiany, które mają 
pomóc otworzyć się na nowe branże.

Jak mówi prezes, inwestowanie w nowe technologie, 
cierpliwa praca, współpraca, dobra atmosfera, to czyn-
niki decydujące o sukcesie firmy. W jej historii było dużo 
trudnych momentów, z którymi trzeba było sobie pora-
dzić i wyjść mocniejszym. Jak potoczyły się losy firmy? Ja-
kie dzisiaj stoją przed nią wyzwania i czy ciężko pogodzić 
życie prywatne z zawodowym? O tym wszystkim w wy-
wiadzie z prezesem Maciejem Dudą. 

 Zapraszamy do lektury.
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Wywiad z Prezesem firmy Duda Holding  MACIEJEM DUDĄ 

oraz Panią Prezes BOGNĄ DUDA–JANKOWIAK 

– o początkach firmy, życiu prywatnym  i czasie wolnym

Dlaczego Państwo zdecydowali się na sprzedaż akcji firmy rodzinnej?
PKM Duda już dawno przestał być firmą rodzinną, zatrudnialiśmy 

ponad 2 000 osób. Mała firma stała się dużą korporacją i już w mo-
mencie wejścia firmy na giełdę trudno było mówić o firmie rodzin-
nej. Przez lata poświęcaliśmy firmie bardzo dużo czasu, którego 
zawsze brakowało nam dla rodziny, a także na rozwijanie nowych 
projektów.  Od dłuższego czasu zależało nam, aby spółka trafiła w 
ręce polskiego inwestora, więc decyzja o sprzedaży była już pod-
jęta wcześniej – czekaliśmy na właściwy moment i dobrego part-
nera. Misja została zrealizowana a my trzymaliśmy się wcześniej 
wytyczonych założeń.

 
Z jakimi największymi problemami spotkała się Państwa firma PKM 
Duda?

Jednym z najtrudniejszych momentów był kryzys w 2008 r. zwią-
zany z opcjami walutowymi. Jestem przekonany, że to był celowy 
atak spekulacyjny na nasz rynek finansowy, na którym straciła też 
bardzo nasza firma. To był trudny moment, jednakże plan podję-
cia rozmów z bankami i otwarcia pierwszego w Polsce postępo-
wania naprawczego sprawdził się idealnie. Dzięki dobremu zarzą-
dzaniu oraz  zrozumieniu i zaangażowaniu ze strony banków, cały 
projekt szczęśliwie został doprowadzony do końca z satysfakcją 
dla obu stron.

Panie Prezesie, z pozyskanych informacji widać, że działacie Pań-
stwo w różnych sektorach: zaczynaliście Państwo od mięsa, teraz fi-
nanse, nieruchomości,  motoryzacja i Fundacja. Skąd takie rozległe 
zainteresowania?

Zawsze mieliśmy szerokie spectrum własnych zainteresowań, 
każdy z nas miał i ma swoje pasje, które dziś rozwija w innych, no-
wych projektach biznesowych.  Obecnie główne nasze kierunki 
to finanse, nieruchomości, motoryzacja,  rolnictwo, czy tez kon-
strukcje stalowe, jednakże nie byłoby nowych biznesów bez PKM 
DUDA - tam wiele się nauczyłem. Dzisiaj cała nasza rodzina z bran-
żą mięsną nie ma nic wspólnego. W połowie 2015 roku wszystkie 
akcje PKM Duda zostały sprzedane dużemu koncernowi z pol-
skim kapitałem. 

Skąd pomysł inwestowania w tak wiele branż?
Wiele z tych projektów funkcjonuje od lat. W branży motoryza-

cyjnej działamy już 11 rok i to zdecydowanie jest biznes, w którym 
łączy się wielka pasja do motoryzacji z umiejętnościami zarząd-
czymi. Nasz rodzinny fundusz inwestycyjny Opoka TFI powołany 
został do życia w 2007 roku jako jeden z pierwszych na rynku bę-
dących własnością osób prywatnych.
Dziś w naszym TFI mamy doskonały zespół zarządzający aktywa-
mi rodziny i wielu klientów, którzy nam zaufali. Te spółki rozwija-
ły się równolegle z PKM DUDA, jednakże zawsze brakowało nam 
czasu, żeby dbać o ich szybki rozwój.

Są Państwo społecznikami? Jak się rozwija Wasza Fundacja?
Pomoc i wspieranie innych zawsze miało miejsce w naszej ro-

dzinie. Rodzice mieli nas pięcioro i małe ciągłe rozwijające się go-
spodarstwo rolne, jednakże zawsze starali się pomagać innym 
ucząc nas przy tym wrażliwości na drugiego człowieka i tego jak 
pomagać mądrze. 12 lat temu, podjęliśmy decyzję, żeby tę pomoc 
sformalizować i tak powstała fundacja Rodziny Duda im. Maksy-
miliana Dudy.

Jak funkcjonuje Fundacja? Co udało się Państwu osiągnąć?
Obecnie fundacja działa w wielu projektach prorozwojowych. Głów-

nym programem funkcjonującym od 10 lat jest program stypendialny, 
którego wsparciem aktualnie objętych jest 30 młodych ludzi, a w całej 
historii fundacji skorzystało już z niego ponad 300 młodych ambitnych 
ludzi. Dołączenie do drużyny stypendystów daje możliwość udziału 
w innych projektach rozwojowych prowadzonych przez Akademię 
Duda w ramach fundacji - są to miedzy innymi warsztaty rozwojowe 
„Otwórz oczy, zobacz siebie”, warsztaty Centrum Edukacji Hewe-
liusz pozwalające odkrywać świat wybranych zawodów np.: archi-
tekta, biotechnologa i innych, a także kolonie językowe dające moż-
liwość  nauki języka angielskiego z międzynarodową kadrą lektorów

Przejdźmy trochę do Państwa życia prywatnego, jak udaje się go-
dzić życie służbowe, bycie Prezesem z życiem rodziny?

Jestem przekonany, że coraz lepiej. Znalazłem właściwy spo-
sób na łączenie pracy z życiem rodzinnym i muszę przyznać, że 
to budujące uczucie, znać granicę miedzy tymi sferami i świado-
mie nią zarządzać, znajdując przy tym czas dla rodziny ale i też 
dla siebie. 

Jaki był dla Państwa decydujący moment w Państwa firmie? 
Było ich wiele, dla mnie najbardziej kluczowym momentem był 

rok 2002 i wejście PKM Duda na warszawską giełdę papierów 
wartościowych. To był przełomowy moment dla dalszego rozwo-
ju  koncernu dający wiele szans, które wykorzystaliśmy w budo-
waniu całej grupy kapitałowej.

Z jakimi największymi barierami spotkali się Państwo w swojej 
branży?

To zdecydowanie zawsze był nadmiar biurokracji, który nie-
zmiernie ogranicza przedsiębiorczość w naszym kraju oraz sądy 
gospodarcze w naszym kraju, którym często brakuje wiedzy me-
rytorycznej pomagającej rozstrzygać sprawy w tym zakresie.

Jak Państwo widzą swoje biznesy za 10 lat?
Będą dalej rozwijane przez  naszych menadżerów, którzy po-

siadają dużą swobodę pracy i nasze wsparcie. Być może część 
obecnych biznesów zastąpią inne, nowe? Kto wie – w biznesie 

Prezes Duda Holding - Maciej Duda
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tak już jest, czasem warto zamknąć jedne drzwi, by móc otwo-
rzyć kolejne – dające jeszcze więcej radości i satysfakcji. 

Czym dla Państwa jest patriotyzm gospodarczy?
To przede wszystkim wspieranie polskich, rodzimych firm. 

Uczciwe wynagradzanie pracowników, płacenie podatków 
a także kupowanie dobrych polskich produktów. Ważną rolę 
odgrywa także  edukowanie i uświadamianie młodego poko-
lenia, w tym im pomagamy, aby wybrali dobrą drogę i budo-
wali lepszą Polskę.

Jak Państwo spędzają czas wolny?
Chętnie wspólnie wszyscy spędzamy czas, od lat wspólnie 

wyjeżdżamy na narty całą naszą rodzinną drużyną. Planujemy 
też czas na spędzanie go tylko z naszymi dziećmi. Nasze naj-
większe hobby to rodzina.

Jaka według Pana jest recepta na sukces?
Dla mnie niezmiennie są to praca, praca, praca. Szukanie no-

wych rozwiązań, przebojowość. Stawianie na swoim. Obser-
wacja i rozwaga.

Skąd Pana pomysł na firmę?
Pomysł  na biznes narodził się naturalnie przy rodzinny sto-

le, rozmowach - prowadziliśmy gospodarstwo rolne, skupio-
ne na hodowli trzody chlewnej, uznaliśmy, że  warto wykorzy-
stać szansę rynkową i stworzyć coś większego.

Jakie były początki firmy PKM Duda, kiedy Pan zaczynał swo-
ją działalność, czy początki działalności to były bardzo trudne 
momenty? 

Początki były trudne, brakowało nam znajomości branży, kon-
taktów, które trzeba było budować, szybko trafiliśmy na nie-
uczciwych kontrahentów, lecz dzięki współpracy i wsparciu ca-
łej rodziny przezwyciężyliśmy wszystkie przeciwności.

Z jakimi innymi utrudnieniami spotkał się Pan podczas prowa-
dzenia swojej firmy?

Było ich wiele, skomplikowane przepisy, nieżyczliwi urzęd-
nicy, działająca nieetycznie konkurencja i wiele innych. Dzisiaj 
kiedy widzę to z perspektywy ponad 25 lat to wiem,  że to do-
świadczenia,  które nas wzmocniły i zahartowały.

Czy trudniej konkurować na rynku polskim, czy międzynarodo-
wym i dlaczego?

To  pytanie, na  które nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Ry-
nek polski z jednej strony jest łatwiejszy, bo go znamy, lecz jeżeli 
ma się dobry produkt  i pomysł na jego dystrybucję to na ryn-
ku międzynarodowym  też można osiągnąć sukces. Kilka razy 
udało się nam być pionierem w branży np. na  rynku azjatyckim.

Z czego wynika tak silna pozycja branży mięsnej w Polsce? 
Silna  pozycja branży  mięsnej wynika z tradycji rodzinnych, 

które są kultywowane w Polsce od wielu pokoleń. Branża mię-
sna zbudowała dobre relacje z producentami żywca oraz w 
ogromnym stopniu skorzystała z funduszy unijnych, które dały 
możliwość budowy nowoczesnych zakładów.

Duda Holding się rozwija - ile Państwo zatrudniają dziś osób?
W grupie jest nas już całkiem sporo – to ponad 400 osób. 

Jak prowadzi się działalność gospodarczą dzisiaj, a jak to było 
wówczas kiedy Pan zaczynał?

To ogromna różnica, na początku wszystko było pionierskie, 
działało się trochę jak saper na polu minowym, każdy błąd mógł 
być ostatnim.

Dzisiaj jest trochę łatwiej, bo przepisy są stabilniejsze, łatwiej 
można uzyskać informacje, ale z drugiej strony są ograniczenia 
związane z brakiem kapitału szczególnie w nowych rozwijających 
się projektach.

Prowadzenie firmy rodzinnej to więcej plusów czy minusów?
To zależy od rodziny, ale w  dobrej rodzinie uważam, że  ma zde-

cydowanie więcej plusów. Z naszego doświadczenia wynika, że 
RAZEM możemy więcej.

Czy jest Pan typem człowieka, który potrafi pogodzić  życie prywat-
ne i obowiązki służbowe będąc Prezesem firmy?

To wyzwanie dla każdego managera. Wydaje mi się, że do eta-
pu pewnej równowagi pomiędzy życiem rodzinnym a pracą trze-
ba dojrzeć i wydaje mi  się, że powoli ten stan osiągam.

Jak układają się relacje rodzinne ?
Trudno zbudować dobrą rodzinną firmę bez stabilnych i moc-

nych fundamentów. Jestem przekonany , że nam udało się dzię-
ki naszym cudownym rodzicom, którzy  zawsze dbali o rela-
cje rodzinne, wrażliwość i nasze wychowanie i do dziś nad tym 
czuwają.

Jakie są Pana pasje, zamiłowania?
Moja pasja to sport, który uprawiam rekreacyjnie oraz  jestem 

aktywnym kibicem.

Co dla Pana jest w życiu najważniejsze? 
Najważniejsza w życiu jest rodzina, każda chwila spędzona z 

dziećmi i rodziną jest bezcenna.

Czy jest Pan wymagającym ojcem, prezesem?
Jestem wymagającym ojcem i szefem, jednak najwięcej wyma-

gam od siebie.

Czym najbardziej Pan się martwi?
Martwi mnie wiele rzeczy. Czasami mam takie wrażenie, że ten 

świat, szczególnie Europa, zmierza w złym kierunku.

Należy Pan do wielu organizacji, jest Pan osobą społeczną? Lubi się 
Pan angażować w takie działania?

Należę do kilku organizacji, lubię wspierać konkretne działania, 
które pomagają rozwiązywać taktyczne problemy  lub są nakiero-
wane na pomom ludziom, którzy tej pomocy naprawdę  potrzebują.

Co by Pan doradził młodym ludziom, którzy chcą prowadzić własną 
działalność?

Pamiętajcie, że warto mieć marzenia.  One jednak nie spełniają się 
same, trzeba je spełniać, często ciężko i wytrwale na to pracując!!!

Które rynki są najbardziej dochodowe?
Dzisiaj najłatwiej o sukces na rynku nowych technologii, dlatego 

warto interesować  się tym.

Czy interesuje się Pan polityką? Jak wygląda współpraca z rządem?
Polityką się interesuję, śledzę na co dzień wydarzenia politycz-

ne, czasami mam okazję w węższym gronie porozmawiać z poli-
tykami różnych opcji, przekazać swoje uwagi i przemyślenia.

Jakie są Pana plany na przyszłość? Przewiduje Pan nowe inwestycje?
Nasze spółki w grupie Duda Holding ciągle inwestują i rozwijają 

się. W każdej z nich wyznaczamy sobie ambitne cele.
Nowe pomysły i projekty rozwijamy w Opoka Ventures, którego 

ideą jest wsparcie finansowe rozwoju najlepszych polskich firm, 
które mają stać się liderami w swoich branżach. Pracy i wyzwań 
na pewno nam nie zabraknie.
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ZNAM TO MAM
Zapraszamy do II edycji konkursu!!!

Tym razem publikujemy trzy pytania, 

i trzy warianty odpowiedzi, z których 

tylko jedna jest poprawna.

Wskaż ją i wygraj Sądecki Bon

Zakupowy o wartości 20 zł.

Nagrody ufundowała TRADYCJA Fabryka Okien

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 10 osób, które prześle
do Biura Fundacji poprawne
odpowiedzi otrzyma Sądecki Bon
Zakupowy o wartości 20 zł.
Odpowiedzi należy przesłać
poprzez formularz
na stronie internetowej Fundacji 
www.pomysloprzyszlosci.org. 

Odpowiedzi na pytania konkursowe 
przyjmowane będą od godz. 0800

w dniu 17 marca 2016 r.

1. Polska wartość dodana w produkcie:

a) Jest większa w produkcie zaprojektowanym
     i wytworzonym w Polsce
b) Jest większa w produkcie jedynie
     zmontowanym w Polsce
c) Nie jest określona

2. Do długotrwałych i stabilnych czynników  

     rozwoju gospodarczego zaliczamy:

a) Napływ środków od osób przebywających
     na emigracji zarobkowej
b) Rozwój rodzimych przedsiębiorstw globalnych
c) Kredyty konsumpcyjne

3. Wartość pracy w centrach zarządzania

     firm globalnych:

a) Jest usługą importowaną do kraju pochodzenia   
     firmy globalnej
b) Jest usługą eksportowaną z kraju pochodzenia
     firmy globalnej
c) Żadna z w/w odpowiedzi nie jest poprawna

Nagrody ufundowała TRADYCJA Fabryka Okien
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Rozmowa 
z  PRZEMYSŁAWEM 
„ORŁEM” KRAWIŃSKIM, 
autorem wystawy „Ptasie 
impresje”

- Skąd Pana zainteresowanie ptakami?
- W dzieciństwie interesowałem 

się… owadami. Zaciekawienie pta-
kami chyba tak naprawdę rozpoczę-
ło się od książek fantasy, w których 
różne ptaki się czasem pojawiały, 
a z biegiem czasu zacząłem coraz 
bardziej zwracać na nie uwagę rów-
nież w realnym życiu.

- I owady zamienił Pan na ptaki? Hodował 
Pan kanarki, papugi?

- W przeszłości miewałem dość 
nietypowe ptaki jak na domowe 
zwierzątka - zajmowałem się mię-
dzy innymi krukiem i pustułką. Z ta-
kich typowych, domowych ptaków, 
przez dłuższą chwilę miałem nimfę, 
znalezioną przez znajomą, która nie 
mogła się nią opiekować.

- A teraz?
- Mieszkam w małym mieszka-

niu, więc nie mam takich możliwo-
ści, ale mam nadzieję, że to się zmie-
ni w przyszłości.

- Kiedyś opiekował się Pan chorymi 
ptakami.

- W sumie trafiło do mnie pewnie 
paręnaście ptaków. Zawsze zapada-
ły mi w pamięci wszystkie krukowa-
te z powodu swojej inteligencji i cie-
kawości. Trzeba było im poświęcać 
szczególnie dużo uwagi, żeby cze-
goś nie zepsuły lub nie podziobały.

- Któryś podopieczny szczególnie się 
wyróżniał?

- Zajmowałem się krukiem, kaw-
ką i przez chwilę wroną - a jako 
że kruk był największym ptakiem, 
jakiego miałem, to potrafił dawać 
w kość. Jednym z ulubionych zajęć 
kruka było wyrywanie części dy-
wanu i przynoszenie mi ich „w pre-
zencie”. W dodatku ptak cały czas 
domagał się uwagi - gdy go trzy-
małem luzem w pokoju, to siedząc 
przy komputerze nie mogłem obró-
cić głowy w stronę monitora, bo za 
każdym razem jak to robiłem, by-
łem dziobany w stopy. Kawka na-
tomiast lubiła kraść mi ołówki, dłu-
gopisy, gumki do mazania i inne 
drobiazgi, a następnie chować je po 
całym pokoju. 
- Zainteresowanie fotografią wypływało 
z tego pierwszego?
- Początkowo chciałem mieć jaki-
kolwiek aparat do robienia zwy-
kłych zdjęć uwieczniających ptaki, 

którymi się zajmowałem. W koń-
cu kupiłem cyfrówkę i okazało się, 
że był to wybór, który sprawił, że 
fotografią zająłem się na poważnie.

- W Nowym Sączu uczył się Pan w „Długo-
szu” w klasie o profilu matematyczno-fi-
zycznym. Trochę nie po drodze wobec tego, 
czym się Pan teraz zajmuje.

- Z matematyki dobrze mi szło 
od małego. Generalnie byłem dosyć 
wszechstronny, zawsze miałem też 
swoje pasje. Przez rok nawet studiowa-
łem informatykę, ale zrezygnowałem 
ze studiów z powodu przeprowadzki 
do Finlandii. Zresztą rozważałem na-
wet studiowanie filozofii albo angli-
styki. Swoją drogą, było nie było, fizyka 
i optyka z fotografią ma jednak trochę 
wspólnego.

- Finlandia kojarzy się z krainą zimna. Skąd 
pomysł, żeby powędrować aż tam?

- Powód okazał się bardzo proza-
iczny - przeprowadziłem się z powo-
du dziewczyny, Finki, którą poznałem 
przez internet. Niestety po paru latach 
rozstaliśmy się, ale ponieważ kraj mi się 
spodobał, to postanowiłem już tam zo-
stać. W Finlandii mieszkam już ponad 7 
lat i z perspektywy czasu myślę, że była 
to słuszna decyzja. Finlandia to kraj ze 
wspaniałą przyrodą - tysiącami jezior 
i lasów oraz życzliwymi ludźmi, i na-
wet zimno, do którego nadal nie mogę 

się przyzwyczaić, mnie nie odstrasza. 
Na szczęście do wygrzewania się są tu 
też słynne fińskie sauny.

- Tęskni Pan za Nowym Sączem?
- Przeprowadzka do innego kra-

ju potrafi być ciężka - w końcu w No-
wym Sączu spędziłem większość ży-
cia - tam mam rodzinę, znajomych, 
a miasto i okolice dobrze znam. Tutaj 
prawie wszystko na początku wyda-
wało się nowe. 

Brakuje mi przyrody i gór, po któ-
rych zawsze lubiłem chodzić. W Fin-
landii dominują przede wszystkim ni-
ziny, a jedyne wzniesienia są na dalekiej 
północy kraju. 

- Niedawno w Nowym Sączu można było 
zobaczyć Pana wystawę fotografii pta-
ków. Chyba szkoda, że autora nie było na 
wernisażu...

- Naturalnie chciałbym mieć moż-
liwość bycia na własnym wernisa-
żu, i bardzo żałuję, że nie miałem oka-
zji opowiedzieć historii, które kryją 
się za moimi zdjęciami. Niestety po-
dróżowanie nie jest tanie, więc Pol-
skę odwiedzam raz do roku, zazwyczaj 
w okolicach świąt Bożego Narodze-
nia. Na szczęście moi rodzice, którzy 

zawsze mnie wspierali, zgodzili się 
mnie zastąpić. Myślę, że dla nich to też 
było ciekawe doświadczenie. 

- O wszystkich zdjęciach nie opowiemy, 
ale o jednym wybranym - jaka historia się 
za nim kryje?

- Dotarcie do kolonii głuptaków 
australijskich, nie było łatwym za-
daniem. Miałem okazję porobić im 
zdjęcia w czasie mojego pobytu w 
Nowej Zelandii. Żeby do nich do-
trzeć, z miasta Hastings, położonego 
na wschodnim wybrzeżu kraju, trze-
ba było dotrzeć do wzniesienia zaraz 
nad morzem. Ponieważ jednak droga 
prowadziła przez plażę, najłatwiej było 
tam dojechać... traktorem, ale tylko 
w czasie odpływów, bo inaczej trasa 
była nieprzejezdna. Momentami trze-
ba było przebrnąć przez płytką wodę, 
ale w końcu udało się dotrzeć do celu. 
Następnie trzeba było jeszcze przejść 
kilka kilometrów, zanim osiągnęło się 
płaskowyż na wzniesieniu, na którym 
znajdowała się kolonia głuptaków au-
stralijskich - największa na świecie, 
licząca około 6,5 tysiąca par. Podczas 
godzinnego pobytu udało mi się zro-
bić kilka zdjęć.

ROZMAWIAŁA (JOMB)

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 DROBNE

REKLAMA

Pasje

Kawka bawiła się w chowanego
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REKLAMA

Opinie

REKLAMA

Droga Krzyżowa 
w wersji audio
Dokładnie rok temu, w Wielkim Po-
ście pojawiły się rekolekcje interne-
towe zatytułowane „Krzyżowa Droga 
do Zwycięstwa”. Przyciągnęły one kil-
kadziesiąt tysięcy uczestników, miały 
setki tysięcy odsłon i były oglądane aż 
w sześćdziesięciu ośmiu krajach świa-
ta. Teraz ukazały się na CD i DVD.

O stacjach drogi krzyżowej mó-
wili czołowi kaznodzieje: ks. Piotr 
Pawlukiewicz, o. Adam Szustak, 
bp Grzegorz Ryś, o. Stan Fortuna 
CFR (gość z Nowego Jorku), ks. Ma-
rek Dziewiecki i inni. Efekty tego 
przedsięwzięcia przerosły najśmiel-
sze oczekiwania pomysłodawców 
projektu - organizacji RTCK – stąd 
obecna publikacja.

W czternastu stacjach drogi 
krzyżowej autorzy pokazują, ja-
kie konkretne lekcje płyną z każde-
go etapu najważniejszej i najtrud-
niejszej drogi Jezusa. Drogi, która 
tylko pozornie prowadziła do klę-
ski, bo okazała się największym 
zwycięstwem w dziejach ludzkości!

„Krzyżowa Droga do Zwy-
cięstwa” to mocna inspiracja do 
zmiany myślenia, moc autorytetu 
kaznodziei oraz praktyczne wska-
zówki dla współczesnego człowie-
ka. W całym projekcie nie zabrakło 
też świadectwa życia niektórych 
autorów oraz nadziei i perspek-
tyw na lepsze życie z Chrystusem. 
Premiera publikacji, która ukaza-
ła się w podwójnym formacie CD 
i DVD, miała miejsce 10 marca. 
Wartością dodaną wydania jest 
przygotowany przez RTCK zestaw 
ćwiczeń, które jeszcze lepiej po-
mogą przełożyć treść rekolekcji na 
życie odbiorców.

Wszyscy autorzy, rezygnując 
ze swojego wynagrodzenia oraz 
RTCK, przekazując część dochodu 
ze sprzedaży płyt, wspierają fun-
dację o. Stana Fortuny „Fransce-
sco Productions”.

(RED)

Graj muzyko!

Wydawałoby się, że w do-
bie internetu, kiedy 
młodzi ludzie zaczynają 

przestawać mówić a jedynie piszą 
do siebie znanymi skrótami, upad-
nie nie tylko czytelnictwo ksią-
żek, ale wspólne spędzanie czasu, 
czy choćby wspólne muzykowanie.

Piszę o muzykowaniu, śpie-
waniu w zespołach, chórach itp. 
Niektórzy do lamusa chcieliby 
schować rodzimy folklor jako coś 
archaicznego, nienowoczesnego, 
wstydliwego. Ale są na szczęście 
ludzie i mądre władze samorządo-
we, które wspierają te, jakże cenne 

inicjatywy. Takimi symbolami do-
brej roboty podtrzymującymi tra-
dycje są zespoły regionalne, ale 
przecież nie tylko one.

Podegrodzie – stolica Lachów 
Sądeckich od lat kultywuje pięk-
no sztuki ludowej nie tylko w tańcu 
i śpiewie. Dzieje się tak, gdyż „za-
paleniec” Krzysztof Bodziony, 
dyrektor tamtejszego Gminnego 
Ośrodka Kultury, sam śpiewa i mu-
zykuje. Skupił wokół siebie podob-
nych pasjonatów i kultura ludo-
wa kwitnie przy znacznym udziale 
władz samorządowych na czele 
z panią wójt Małgorzatą Gromalą.

Gdyby nie łaskawe oko wój-
ta Kamionki Wielkiej Kazimierza 
Siedlarza i przede wszystkim ta-
kich ludzi jak Benedykt Poręba, 
w Mystkowie nie działałyby znako-
mite zespoły regionalne, czy orkie-
stra dęta. To jest zasługa, owszem, 
wielu osób, ale muszą być tacy, 
którzy są „drożdżami” wydarzeń 
kulturalnych.

W Starym Sączu burmistrz Ja-
cek Lelek rozwiązał w zeszłym 
roku nabrzmiały konflikt wo-
kół tamtejszej orkiestry młodzie-
żowej. Zaprosił do współpracy 
wszechstronnie wykształconego 
muzyka i pedagoga Georga Weis-
sa. Ten poprowadził zespół swo-
ją batutą dyrygencką na wyso-
ki poziom wykonawczy. Podczas 
ostatnich koncertów w starosą-
deckim Sokole brakowało miejsca 
na widowni. Co więcej, do mło-
dych uczniów gimnazjów, szkół 
średnich dołączyli starzy wyja-
dacze, „Mikołaje”, grający kie-
dyś w reprezentacyjnej orkiestrze 
Wojsk Ochrony Pogranicza w No-
wym Sączu i później w orkiestrze 
Straży Granicznej. Mieszanka 
młodych entuzjastów i starszych 
wiekiem muzyków przynosi zna-
komite efekty. Tak dalej trzymać, 
Mistrzu Georgu Weissie!

Przykładów takiego wspólne-
go muzykowania można podać 

więcej. Ważne, że jak to mówił 
klasyk – muzyka łagodzi obycza-
je. Uszlachetnia młodych ludzi, 
uczy wrażliwości.

Piszę o tym dzisiaj również 
dlatego, że ostatnio dowiedzia-
łem się o istnieniu najmłodsze-
go zespołu regionalnego -„Mali 
Tęgoborzanie”. Zespół powstał 
raptem jesienią zeszłego roku. 
60 dzieci w wieku od 4 do 18 lat 
nie tylko uczy się muzyki, tańca, 
śpiewu, ale już zdążyło dać kon-
certy poza Tęgoborzą. Kierow-
nikiem zespołu jest pasjonat, bo 
inaczej o nim nie można powie-
dzieć, Krzysztof Kosecki. Swo-
ją siedzibę i miejsce prób mają 
w tamtejszej remizie strażac-
kiej OSP, ale wśród wspomaga-
jących działalność „Małych Tę-
goborzan” są oprócz strażaków 
władze samorządowe na czele 
z wójtem Stanisławem Golonką. 
Brawa, jeszcze raz brawa!

A więc – graj muzyko!

Jerzy Wideł
Z kapelusza

Wyjdą z poezją na ulice McZestawy za udostępnienia
Jeśli w najbliższy poniedziałek 21 marca 
nasi Czytelnicy spotkają w sklepie, w auto-
busie czy na ulicy młodych ludzi zapalczy-
wie recytujących poezję – nie ma powo-
dów do obaw. To nie zbiorowe szaleństwo. 
To poetycki flash mob „Godzina z poezją”.

Akcję organizuje Sądecka Bi-
blioteka Publiczna wspólnie z I LO 
w Nowym Sączu. Wszystko z oka-
zji Światowego Dnia Poezji, który 
przypada na 21 marca.

W godz. od 13 do 14. w naj-
bardziej uczęszczanych miejscach 

miasta pojawią się niespodziewa-
nie młodzi ludzie głośno recytu-
jący wiersze regionalnych poetów 
i klasyków liryki polskiej. Trzymać 
będą w rękach oklejone logiem ak-
cji tomiki wierszy. Zainteresowa-
nym osobom będą rozdawać ulot-
ki z wierszami. Recytatorów można 
spodziewać się w Galerii Trzy Ko-
rony, okolicach dawnego DH Mer-
kury, na deptaku przy ul. Jagiel-
lońskiej, w I LO oraz w autobusach 
komunikacji miejskiej.

(RED)

Mamy dla naszych Czytelników 
smaczną ofertę: McZestaw do lek-
tury „Dobrego Tygodnika Sadeckie-
go”! Wystarczy udostępniać posty 
z Facebookowskiego profilu „Do-
brego Tygodnika Sądeckiego”. 

Co tydzień spośród tych, któ-
rzy udostępnili nasze posty, losuje-
my 7 osób. Otrzymują one bony na 
McZestaw w Mc'Donalds w Nowym 
Sączu. Listy nagrodzonych publiku-
jemy co środę na naszym profilu na 
FB. Nagrody są do odbioru w siedzi-
bie redakcji.

Znajdź nasz profil na FB, lajkuj oraz 
udostępniaj posty i wygrywaj!

 (J)

ZNAJDZIESZ NAS NA
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WARZYWA OWOCE Z DOSTAW  DO DOMU 
Zapraszamy na zakupu do naszego sklepu internetowego 

www.fruitbox.pl

ZAMÓW DO   * DOMU  * FIRMY * PRACY

W związku z rozwojem firmy i dla zaoszczędzenia 
Państwa CZASU uruchomiliśmy

internetową sprzedaż detaliczną, gdzie można 
zrobić zakupy, świeżych warzyw, 

owoców i produktów
występujących na bazarach i targowiskach.

Zakupy pakujemy w  torby ekologiczne.
Nasze 20 – letnie doświadczenie 

gwarantem wysokiej jakości towaru.
Wiklinowy kosz pełen owoców 

jako wspaniały prezent, czemu nie?
Pakujemy również w kartony, pudełka ozdobne 

wg życzeń KLIENTA.

REKLAMA


