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POMYŚL
O PRZYSZŁOŚCI
- dobry dodatek wiedzy
o gospodarce L str. 9–12

Firma Wiśniowski posiada własny samolot. Odrzutowy dwusilnikowy Learjet 75 firmy Bombardier
kilka dni temu wylądował w podkrakowskich Balicach, po swoim dziewiczym locie z USA z międzylądowaniem na Islandii.
Czytaj L str. 4
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Ryby i wędliny z własnej wędzarni
C.H. EURROPA II Plaza godz. otwarcia: pon.-pt. 7.00-21.00; sob. 7.00-20.30; niedz. 9.00-18.30
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TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

Jak nie nietoperze,
to dzięcioły
Mieszkańcy bloku przy ul. Królowej
Jadwigi w Nowym Sączu znoszą łomot od kilku dni. Nie wiadomo, czy
ptak chce zrobić gniazdo, czy gra
wiosenną pieśń miłosną.
– Przy Rejtana mamy taki sam
problem. Dzięcioły są jednak pod
ścisłą ochroną, więc nawet nie
możemy ich płoszyć – mówi Jarosław Iwaniec, prezes Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
– Jak nie nietoperze, to dzięcioły
– wzdycha.
Kazimierz Walasz z Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego: – Często się zdarza,
że w budynkach docieplonych styropianem dzięcioły robią dziuple. Zniszczenia są niewielkie
– średnica otworu zazwyczaj
nie przekracza pięciu centymetrów. Niezależnie od okoliczności

WARTO WIEDZIEĆ

Michalika „Damy i huzary”
Teatr Robotniczy im. Bolesława Barbackiego,
działający przy Miejskim Ośrodku Kultury
w Nowym Sączu, niebawem rozpocznie prezentację swojego najnowszego przedstawienia: jednej
z najświetniejszych komedii Aleksandra Fredry
„Damy i huzary”.
– Ta mistrzowsko napisana prozą komedia, skrząca się słowno–sytuacyjnym dowcipem, jest już
353. premierą w bogatej, prawie 93–letniej historii Teatru Robotniczego – mówi Janusz Michalik,
który wyreżyserował spektakl. Projekty scenografii
i kostiumów są natomiast dziełem Wojciecha
Stefaniaka i Ewy Gdowiok, a w obsadzie sztuki
znaleźli się zarówno najbardziej doświadczeni
aktorzy, jak i młodzi adepci nowosądeckiej sceny:
Dorota Kaczmarczyk, Barbara Klimczak, Beata
Szczypuła, Wojciech Kaczor, Sławomir Bodziony,
Mieczysław Filipczyk.
Najbliższy spektakl „Dam i huzarów” w MOK
w Nowym Sączu 12 kwietnia (niedziela)
o godz. 17.00.
Więcej na dts24.pl w zakładce NA AFISZU

Jamna funduje
„Remont
kapitalny”
– Ciągle nie mamy czasu, trzeba go
sobie po prostu wziąć. Jeżeli Pan
Bóg tak zechce, to sprawi, że będzie to Boży czas – taki, który nas
zmienia i nasze myślenie... – mówi
o. Andrzej Chlewicki, zapraszając
na rekolekcje wielkopostne do Jamnej. Tegoroczne pod hasłem „Remont
kapitalny” poprowadzi franciszkanin
Antoni Kazimierz Dudek. Rekolekcje
rozpoczynają się w piątek 27 marca
i potrwają do 29 marca. Tradycją jest,
że w Niedzielę Palmową odbywa się
procesja o godz. 11, w której uczestniczy... osiołek.
(G)

OGŁOSZENIE DROBNE
DREWNO OPAŁOWE - KOMINKOWE
- sprzedam tel. 506 655 015
REKLAMA

do odłowu niezbędna jest pisemna
zgoda wydana przez WIOŚ.
Jest jednak kruczek prawny, który pozwala na ominięcie
tej procedury. Zarząd Grodzkiej
Spółdzielni musiałby znaleźć osobę uprawnioną do obrączkowania
ptaków, która przy okazji złapałaby dzięcioła i wypuściła go w innym miejscu.
Ptak być może chce zbudować
gniazdo albo po prostu kusi samice,
zaznaczając swoje terytorium. Tak
było w Krakowie w ogrodzie jordanowskim, gdzie dzięcioły upodobały sobie do miłosnych pieśni blaszane daszki, osłaniające szklane
klosze przydrożnych lamp…W tej
sytuacji wystarczy jedynie okręcić
jakąś szmatą przedmiot, który rezonuje, i po kłopocie.
(ES)
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Samolot usprawni pracę
Firma Wiśniowski posiada własny samolot. Odrzutowy
dwusilnikowy Learjet 75 firmy Bombardier kilka dni temu
wylądował w podkrakowskich Balicach, po swoim dziewiczym locie z USA z międzylądowaniem na Islandii.
- W dzisiejszych czasach narzucających szybkie tempo pracy, ale przede wszystkim przy skali prowadzonej przez nas działalności, nieduży samolot jest po
prostu jednym z narzędzi usprawniających ją – mówi
Katarzyna Świderska, dyrektor marketingu firmy Wiśniowski. – Nie ma w tym zakupie nic sensacyjnego.
Po prostu nasza dotychczasowa flota kilkuset samochodów oraz śmigłowiec została wzbogacona o jeszcze szybszy i wygodniejszy środek transportu.
Learjet 75 jest maszyną obsługiwaną przez dwóch
pilotów i zabierającą na pokład dziewięciu pasażerów.

L U D Z K I E D R A M AT Y. W pożarze stracili cały dorobek życia, ale
nie nadzieję na lepsze jutro. Na ratunek rodzinie Witków z Królowej Górnej już pospieszyli sąsiedzi. Ty też
możesz pomóc odbudować dom
pogorzelcom.
Zasięg 3700 km sprawia, że niemal wszystkie europejskie lotniska są dla niego osiągalne bez konieczności międzylądowania. Odrzutowiec firmy Wiśniowski
może wznieść się na 15 500 metrów wysokości przelotowej, a maksymalna prędkość jaką rozwija to 860
km/h. Waży blisko 10 ton. Na co dzień bazą dla samolotu będzie lotnisko Jasionka k. Rzeszowa.
(M)

TYDZIEŃ Z DTS24.PL
Niebawem do sądu trafi akt
oskarżenia w sprawie sądeckiego znachora. Markowi H., który doradzał rodzicom zagłodzonej
na śmierć Madzi z Brzeznej, zarzuca się nieumyślne spowodowanie śmierci dziecka i leczenie
bez uprawnień. Sąd najprawdopodobniej rozpatrzy obydwa zarzuty jednocześnie. – Śledztwo jest
zamknięte. Jest to końcowy etap,
ale jeszcze przed sformułowaniem aktu oskarżenia– informuje Zbigniew Gabryś, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Nowym
Sączu.

***
Gdzie mają parkować klienci
Trzech Koron, którzy mają w autach instalację gazową? – pytał
radny Tomasz Basta (PO) na ostatniej sesji Rady Miasta Nowego Sącza. Okazuje się, że jego obawy
są niepotrzebne. – U nas nie ma
zakazu wjazdu dla samochodów
z gazem – rozwiewa je szybko Gabriel Habura z Trzech Koron.

***
Firma Sedlak & Sedlak opublikowała raport dotyczący płac w Polsce za rok 2014. Wg niego średnia
pensja w Małopolsce wynosi 4,2
tys. zł brutto. W naszym regionie najwięcej można zarobić w Zabierzowie (średnio – 7 tys. zł brutto). Na 2. miejscu jest Kraków (4,7
tys. zł brutto). Zestawienie zamyka Nowy Sącz (3,2 tys. zł), który przegoniły Bochnia (3,3 tys.
zł) czy Olkusz (3,4 tys. zł). Raport powstał w oparciu o badania, które objęły ponad 120 tys.
Małopolan.

Pomagają sąsiadom
odbudować dom. Dołącz się!

z Nowego Sącza. To o 35 tys. złotych więcej niż rok temu.

i limanowskiego sprawdziło swoje kompetencje językowe w pierwszym etapie Międzyszkolnego Konkursu Językowego „TANDEM”. 120
najlepszych uczestników eliminacji szkolnych będzie rywalizować
w drugim etapie konkursu, który odbędzie się 28 marca w siedzibie Małopolskiego Towarzystwa
Oświatowego w Nowym Sączu.

***
23 marca na ulicy Barskiej w Nowym Sączu zderzyły się dwa samochody, dostawczy i osobowy.
Dwie osoby zostały ranne i przewiezione do szpitala.

Noc, 15 marca. Na poddaszu domu
państwa Witków pojawia się ogień.
Strażakom udaje się wynieść jedynie kilka sprzętów. Budynku nie
udaje się uratować. Pożar w kilka
godzin zabrał rodzinie z Królowej
Górnej dorobek całego życia. Marię i Władysława Witków nie stać
na odbudowę domu. Wychowują
niepełnosprawnego syna...
– Na szczęście ludzie chcą pomóc
– mówi Danuta Rajska, zaangażowana w akcję, której celem jest budowa
nowego domu dla Witków. – W tym
momencie rodzina otrzymała cegłę od właściciela firmy budowlanej. Mamy też deklarację, że będzie
kolejna dostawa. Całą siłę roboczą stanowią rodzina i miejscowi.
Do prac zgłosili się też strażacy OSP.
Wszyscy są bardzo życzliwi.

Sąsiedzi pomogli już w uporządkowaniu terenu wokół spalonego
domu i ruszył pierwszy etap budowy. Trwa kopanie fundamentów. Brakuje tylko materiałów
budowlanych.
– W tym momencie bardzo potrzebny jest cement, wapno, piasek
i pół tony drutu – wylicza Rajska.
Drewno na dach zapewni gmina
Kamionka Wielka. Fundacja Balian
Sport przyzna też pomoc finansową. Stowarzyszenie Beskidzie Więzi
otworzyło natomiast konto dla poszkodowanej przez żywioł rodziny.
– Koszt odbudowy domu to około
100 tysięcy złotych. Na razie państwo Witkowie mieszkają u rodziny. Apelujemy do wszystkich o pomoc – mówi Artur Czernecki, prezes
Stowarzyszenia Beskidzkie Więzi.
Pieniądze można przekazywać
na rachunek bankowy: Bank Polska Kasa Opieki S.A. ul. Jagiellońska
26, Nowy Sącz nr 45 1240 4748 1111
0010 6229 1883 z dopiskiem: „Maria Władysław Witek”
(PAS)
Więcej na dts24.pl

***
Spółka Cargo dołączyła do programu stażowego „Budujemy wartość
polskiej gospodarki. Pracuj dla
nas!”, realizowanego przez Ministerstwo Skarbu Państwa. W jego
ramach kolejowa firma transportowa zorganizuje dla młodych ludzi płatne staże, a najbardziej
wyróżniające się osoby będą mogły liczyć na dalszą współpracę
z przewoźnikiem.

***
Ponad 600 uczniów gimnazjów z Nowego Sącza oraz powiatów sądeckiego, gorlickiego

***
Na sądeckim Rynku stanęła palma. Symbol zbliżających się świąt
zdobi ponad 4 tysiące kwiatów,
650 m wstążki. Do jej wykonania
użyto 250 kg wikliny, bazi, gałązek sosnowych i palmowych. Prace przy wykonywaniu i zdobieniu
palmy trwały kilkanaście dni.

***
Ewelina Pogwizd z klasy IIId Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu znalazła się w finale
Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim.

REKLAMA

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjacióų Dzieci Niepeųnosprawnych
„NADZIEJA” w Nowym SČczu wnosi radoƑđ w Ǐycie i nadziejħ
na poprawħ zdrowia dzieci i mųodzieǏy niepeųnosprawnej.

RównieǏ i Paŷstwo moǏecie przyczyniđ siħ do
przywracania normalnoƑci w ich Ǐycie przekazujČc swój

1% na rzecz Stowarzyszenia.
W zeznaniu podatkowym wystarczy wpisađ KRS: 0000016044.
Wszystkim, którzy nam zaufali – dziħkujemy z caųego serca.

***
2 mln 18 tys. zł trafi w tym roku
na rzecz niepełnosprawnych

Nowy SČcz
ul. Freislera 10,
www.nadzieja.sacz.pl

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/
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Wojsko aktualizuje bazę danych

– Każde przedsiębiorstwo, posiadające środki transportowe,
musi złożyć sprawozdanie, które jest ujmowane w bazie danych – mówi mjr Henryk Kiełbasa,
pełniący obowiązki komendanta WKU w Nowym Sączu. Podobnie jest w przypadku osób prywatnych. – Samochody mogą być
wykorzystywane w zależności
od potrzeb i zadań, jakie otrzymamy od przełożonych. Wtedy
wystosujemy wnioski do wójtów
i burmistrzów o nałożenie świadczeń na te środki transportowe.
Ale w tej chwili to tylko baza danych – zaznacza major.

Można puścić
furmankę
i wyścig
Wbrew obawom radnych, stan techniczny trasy przejazdu wyścigu Tour
de Pologne w Nowym Sączu nie budzi
zastrzeżeń organizatorów.
Na ostatniej sesji Rady Miasta dyskutowano o przyznaniu 540 tys.
na współudział Nowego Sącza w Tour
de Pologne. – Przez most na Helenie
można furmankę puścić, a nie wyścig – mówił między innymi radny Józef Hojnor. Okazuje się jednak,
że stan miejskich dróg nie budzi zastrzeżeń organizatorów Tour de Pologne. Trasa sądeckiego etapu wyścigu
została wytyczona i zaproponowana
przez miasto i ma biec ulicami: Krakowską, Legionów, Bulwar Narwiku,
Rynek, Kilińskiego, Lwowską, Prażmowskiego, Królowej Jadwigi.
– Są małe odcinki, na których
wymagane będą niewielkie korekty, trzeba będzie zakleić ubytki, ale
na pewno nie będzie się to wiązało z koniecznością jakiejkolwiek
przebudowy – zapewnia Adam Siluta, prezes firmy Lang Team, organizatora Tour de Pologne. Drogi zostały objechane i sprawdzone przez
niekwestionowanego eksperta w tej
dziedzinie Leszka Piaseckiego, znakomitego polskiego kolarza, mistrza świata amatorów i zawodowców, wielokrotnego lidera Tour de
France, który przy organizacji Tour
de Pologne pełni funkcję dyrektora
ds. sportowych, odpowiadającego
m.in. za przygotowanie tras.
EWA STACHURA
Więcej na ten temat na dts24.pl

FOT. NOWYSACZ.WKU.WP.MIL.PL

S P R AW Y I L U D Z I E . Wojsko
szuka ochotników i aktualizuje
dane do spisu samochodów
i nieruchomości, które może
wykorzystać podczas wojny.
Sądeczanie mogą się spodziewać
kontaktu zarówno w sprawie
pojazdów, jak i pomieszczeń
nadających się np. na magazyny.
To formalności, które, jak
podkreślają wojskowi, dopełniane
są co roku.

Udostępnienie samochodu siłom zbrojnym w czasie wojny
to obowiązek. Jednocześnie właściciel może liczyć na średnio 70
zł na dobę, które wypłaca armia
za możliwość wykorzystania pojazdu. Wysokość tej kwoty uzależniona jest m.in. od ładowności.
– Inna stawka jest za pojazd
osobowy, terenowy czy ciężarowy. Tutaj jest też kwestia związana z aktualnym wyposażeniem,
ze stanem technicznym oraz

Byłeś świadkiem
interesującego zdarzenia?
Masz dobre czy złe
informacje, o których
powinni dowiedzieć się
wszyscy?
Zgłoś nam temat.

REDAKCYJNY DYŻUR
Tel. 18 544 64 41
lub 785 340 411
E–mail: redakcja@dts24.pl
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zwrot kosztów zużycia, amortyzacji takiego samochodu – dodaje
mjr Krzysztof Cabała, nieetatowy
oficer prasowy WKU w Nowym
Sączu. Bazy danych mają być gotowe do końca marca.

***
WKU w Nowym Sączu prowadzi też nabór na ochotników
do pełnienia różnych form czynnej służby wojskowej. – Osoba,
która nie odbyła żadnej służby
REKLAMA

wojskowej i jest w wieku od 18.
do 50. roku życia, może wyrazić swój akces odnośnie odbycia ochotniczych form ćwiczeń
wojskowych – wyjaśnia mjr Cabała. – To jest forma szkolenia
w wymiarze do czterech miesięcy, w ramach służby przygotowawczej – dodaje.
Pierwszy turnus rozpoczął
szkolenia 7 stycznia. Kolejne odbędą się w maju i wrześniu. Na Sądecczyźnie do tej pory zgłosiło się
ok. 70 osób, które są planowane
do powołania na szkolenie w maju.
– Profil tych osób jest bardzo złożony. Są to świeżo upieczeni absolwenci różnych szkół.
Pojawiają się też kobiety z wykształceniem medycznym i ogólnokształcącym. Szczególnie
preferujemy osoby, które mają
wykształcenie powyżej poziomu gimnazjalnego: zawodowe,
średnie i techniczne oraz osoby, które posiadają dodatkowe
uprawnienia np. elektroenergetyczne, SEP–owskie czy uprawnienia do prowadzenia prac maszynami inżynieryjnymi. (PAS)
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ŻOŁNIERZE WYKLĘCI

Uczniowie odkrywają nieznane historykom fakty...

Do konkursu swoje prace zgłosiło 37
uczniów z blisko 20 szkół regionu.
– Żadna nie równała się ze zwycięskimi pracami poprzednich
edycji – mówił, ogłaszając wyniki Dawid Golik z Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie,
który wraz z posłem i Muzeum
Okręgowym w Nowym Sączu
współorganizuje konkurs. – Widzimy, że cieszy się on zainteresowaniem, ale dostrzegamy też, jak
trudno już uczniom dotrzeć do nowych osób, odkryć nowe fakty
i wydarzenia. Powoli możliwości
zaczynają się wyczerpywać, dlatego myślimy nad zmianą formuły konkursu. Być może postawimy teraz na literacki wymiar prac.
W ciągu pięciu edycji konkursu, jego uczestnicy dotarli

FOT. (KG)

DT S PAT R O N U J E . – Wy piórem,
oni niestety krwią pisali historię Polski. Za to, że pamiętacie o żołnierzach
niezłomnych, należy wam się uznanie
– mówił do młodzieży poseł Solidarnej Polski Andrzej Romanek. W poniedziałek (23 marca) rozstrzygnięto V edycję konkursu historycznego
„Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie
Antykomunistycznego Podziemia”.
Pierwszego miejsca nie przyznano.

Do konkursu swoje prace zgłosiło 37 uczniów z blisko 20 szkół regionu.
do kilkunastu nieznanych do tej
pory historykom osób walczących
w podziemiu. Wśród nich byli między innymi obecni na uroczystości:
Józef Stojek [rozmowa str. 7] czy Stefan Kulig, który przeżył Auschwitz,
a później był więźniem komunistycznym. – Uczniowie, co było
również ciekawe, podjęli się tematyki kobiet walczących. Dostrzegali nie tylko partyzantów, ale i łączniczki, pielęgniarki, które były
zaangażowane w walkę – przypomina Golik.

Tegoroczna edycja, choć stała
na nieco niższym poziomie, również przyniosła nowe odkrycia.
Zdobywczyni trzeciego miejsca
– Klaudia Sobczyk opisała historię Władysława Małka z Przydonicy. – Udało mi się do niego dotrzeć dzięki mojemu nauczycielowi
– opowiada uczennica II Liceum
Ogólnokształcącego w Nowym
Sączu. – Pan Władysław to bardzo dobry człowiek. Zgodził się
na wywiad, opowiadając o tym,
jak był torturowany, ale nie wydał

swoich kolegów. Od jego wytrzymałości zależały losy ponad 40
osób. Wystarczyło jedno słowo,
by skończyły się jego męki, Jednak
on wiedział, że to będzie początek
cierpienia innych. Został skazany
na śmierć, ale udało mu się wybrnąć z sytuacji – jak mówi – dzięki Bogu. Miał żyć. To była jego nagroda za poświęcenie...
Wyróżniona w konkursie Zuzanna Dyrdak z kolei zmierzyła się
z trudnym zadaniem opisania historii swojej rodziny. Brat Józefa

Kurasia ps. „Ogień” był ojcem jej
babci, natomiast Stanisław Dyrdak,
osoba, która dostarczyła na milicję listy z informacjami o miejscu pobytu „Ognia”, był ojcem jej
dziadka.
– To trudna historia. Nie chciałabym oceniać. Ludzie w czasie
wojny kierowali się różnymi priorytetami. „Ogień” był na pewno
specyficzną postacią. Nawet nie
potrafię określić, czy pozytywną
czy negatywną. Swoją pracę napisałam, korzystając z rodzinnych
źródeł. Pomógł mi też wujek, który
właśnie kończy książkę o „Ogniu”
– opowiada nam Zuzanna.
Pierwszego miejsca w tegorocznym konkursie nie przyznano. Drugie przypadło w udziale Hubertowi Trepie, którego pracę po raz
kolejny doceniono w tym konkursie. W ubiegłym roku zajął trzecie miejsce, opisując historię Mariana Mordarskiego. Tym razem
wziął na warsztat życiorys Bolesława Skocznia.
W konkursie wyróżniono również prace: Klaudii Jasińskiej, Justyny Kropiwnickiej, Anny Matusik i Adriana Młynarczyka.
(KG)
Więcej na dts24.pl
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Chcesz wybudować albo choćby
tylko wyremontować dom? Świetnie, to znaczy, że mamy wspólny temat, który nas interesuje. Ciebie, bo zapewne chcesz mieszkać
w wygodnym, komfortowym i niedrogim w eksploatacji domu, a nas
interesuje, bo jesteśmy fachowcami
w tej dziedzinie. Specjalizujemy się
w tym, aby Twój dom był ciepły (ale
nie przegrzany), wygodny (bo tylko
przyciskasz guzik w programatorze
i praktycznie nic więcej Cię nie interesuje), no i przede wszystkim byś
nie wydawał zbyt dużo pieniędzy
na rachunki za energię, jednym słowem aby Twój dom był po prostu
inteligentny! Czy to możliwe? Naszym zdaniem absolutnie tak, gdyby było inaczej nie zabieralibyśmy
Tobie – i sobie też – cennego czasu.
Zanim jednak zaczniemy myśleć
o ważnych elementach wyposażenia technicznego naszego inteligentnego domu – wiadomo, ludzie inteligentni budują inteligentne domy
– powiedzmy sobie o kilku ważnych
sprawach. Jeśli to, o czym chcemy tu opowiedzieć jest ważne również dla Ciebie, prosimy znajdź dla
nas czas przez kilka najbliższych tygodni. Obiecujemy, że nie będziesz
się nudził, a może nawet odkryjesz
rozwiązania, o których dotychczas
myślałeś, ale nie wiedziałeś, gdzie
ich szukać.
Nie trzeba nikogo przekonywać,
iż żyjemy w mocno zurbanizowane środowisku, emitującym coraz
więcej zanieczyszczeń do atmosfery. Niestety jak pokazują coraz częściej publikowane dane, nasz region, a Nowy Sącz w szczególności,

Dlaczego Twój dom powinien być inteligentny (1)

Z myślą o sobie i sąsiadach

zalicza się do europejskich liderów tych niechlubnych rankingów.
Smutne to, ale prawdziwe. Po prostu mocno zatruwamy środowisko.
Kto? My sami jesteśmy największymi trucicielami własnego otoczenia. Wszelkie dostępne wyniki badań biją na alarm – sytuacja jest
bardzo zła, a kto próbuje nie zauważać problemu, albo go bagatelizować, ten oszukuje siebie i nas.
Stan środowiska naturalnego nie
jest obojętny dla naszego zdrowia
i życia. Idziemy o zakład, że myślisz

z troską o własnym zdrowiu? Dlatego nie możemy pozostawać obojętni widząc, jak bezmyślnie niszczymy samych siebie, wysyłając
do atmosfery przez komin własnego domu truciznę w najczystszej
postaci. Istnieje wiele przykładów
potwierdzonych specjalistycznymi
badaniami medycznymi, które pokazują jak zanieczyszczenie środowiska wpływa na rozwój wielu poważnych chorób. Wielu z nas z tego
powodu przedwcześnie umiera. Kupując papierosy czytamy na pudełku

o wynikających z palenia zagrożeniach dla życia i zdrowia. Nie wolno palić papierosów w miejscach
publicznych, bo mamy na uwadze
zdrowie innych ludzi, ale w gąszczu
tych zakazów nie zauważamy, jak
jeden komin niewielkiego domu potrafi skutecznie zatruwać przez wiele miesięcy i lat ludzi mieszkających
w jego okolicy. Niestety z tym problemem mało kto chce sie zmierzyć.
Ale dobrze trafiłeś, my akurat chcemy stawić mu czoła.
Na początek zastanówmy się,
dlaczego budujemy domy.Człowiek
od początku swojego pobytu na Ziemi jest stworzeniem stadnym. Żyjemy w większych lub mniejszych
skupiskach i nie bardzo wyobrażamy sobie życie w osamotnieniu.
Ale życie w zbiorowości wykształciło w nas nieodparta potrzebę indywidualizmu i posiadania. Mało
tego, wraz z rozwojem cywilizacji
wrasta ludzka potrzeba wygodnego mieszkania, niestety często bez
oglądania się na koszty, jakie trzeba ponieść dla tej wygody. Koszty
wszelkiego rodzaju. Tak wiec każdy z nas oczekuje, aby jego dom
był łatwo i bezbłędnie z nim kojarzony. Kiedyś przeprowadzono ciekawy eksperyment. Wybudowano
dwa identyczne osiedla domów.
W pierwszym wszystkie domy były

takie same, a przyszli ich właściciele
nie mogli nic zmieniać w ich wyglądzie i najbliższym otoczeniu. Właściciele domów na drugim osiedlu mieli
pełną swobodę w aranżacji budynków i ich otoczenia. Efekt? Po pewnym czasie osiedle pełne rygorów
i zakazów urbanistycznych było zasiedlone w kilku procentach, a osiedle gdzie gospodarze dysponowali
swobodą aranżacyjną nie miało już
wolnych miejsc. Co jeszcze ciekawsze – ludzie, którzy pierwotnie chcieli mieszkać w osiedlu z rygorem,
po pewnym czasie zmieniali zdanie
i zapragnęli przenieść swoje domy
do osiedla o dużej swobodzie kształtowania swojego otoczenia. Oczywiście było na to za późno, bo domów
przenosić się nie da. Można natomiast o wielu szczegółach pomyśleć, zanim dom wybudujemy i wyposażymy go technicznie.
Przyznacie że nasza przygoda
ciekawie się zaczyna. Dlatego zapraszamy na kolejny odcinek za tydzień.

• Doradzimy
• obliczymy
• wykonamy
Napisz:
universalbud.aw@gmail.com
Zadzwoń: 18 352 02 40
oraz 530 433 198
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Chciałem wyprzeć las z pamięci
Rozmowa z 90–letnim Józefem Stojkiem ps. „Gryzoń”, jednym z ostatnich żyjących żołnierzy wyklętych Sądecczyzny
– Najbardziej cieszę się,
że nikogo nie sypnąłem,
że nikt przeze mnie
nie zginął – mówi
90–letni żołnierz
niezłomny.
FOT. (KG)

– To już po wojnie.
Gdy weszli Ruski, wstąpiłem
do oddziału „Okrzei”, oddając im
broń, którą miałem z Domu Pierackiego. W marcu 1946 roku oddział
został rozbity i aresztowali mnie oraz
mojego brata.
– Jakie były Pana zadania w oddziale?
– Zajmowałem się łącznością. Informowałem członków oddziału,
którzy mieszkali w różnych miejscach: w Łącku, Podegrodziu, Starym Sączu, o działaniach UB, naszych spotkaniach, akcjach. Jak
ta pod Grybowem, gdzie zastrzelono rosyjskiego majora... Ale o akcjach to też może lepiej nie mówić,
bo tyle ludzi jeszcze żyje...
– Jak udało się Panu wyjść z aresztu?
Brata przecież skazali...
– On wyszedł z więzienia, a ja
do niego trafiłem, ale to później.
Gdy pierwszy raz mnie aresztowali, okazało się, że jeden ze śledczych
był bratem strażnika ubowca, który mnie znał. W czasie wojny pomagałem mu, dając materiały na ubranie. Chyba głupio mu było i poszedł
prosić brata, by mnie tak nie męczył
podczas śledztwa. Zanim jednak zaczął mnie przesłuchiwać Waligóra,
swoje przeszedłem. Wypuścili mnie,
ale w maju przyszli po mnie ponownie. Wówczas już całkiem musiałem
uciekać do lasu. Wstąpiłem do oddziału pod dowództwem Mariana
Mordarskiego pseudonim „Śmiga”.
Grupa Mordarskiego, choć oficjalnie była 8. kompanią, to używała też
drugiej nazwy Oddział Partyzancki
AK „Grot”. Działaliśmy na terenie
Nowego Sącza, Łącka, Poręby, rozbijając posterunki, wyłapując konfidentów, zabierając broń... W 1947
roku, przed wyborami, udało mi
się zdobyć listę osób, związanych
ze Stronnictwem Ludowym. Miałem swoje wtyczki na milicji. Udało się dzięki temu ostrzec blisko 40
osób. Uciekli do lasu, a po wyborach
wrócili do domów.
– Nie wszyscy byli źli...
– Pomagało się różnym osobom,
to i różne były sytuacje, w których można było liczyć na czyjąś
wdzięczność.
– W 1947 roku zdecydowaliście się
ujawnić... i zaczęły się Pana kłopoty?
– Gdy ogłoszono amnestię, postanowiliśmy wyjść z lasu. Stwierdziliśmy, że dalsza akcja nie ma sensu. Rządy zachodnie uznały Polskę,
nastąpiła wymiana ambasadorów,
zaczął się ruch ludności. Dzieci poszły do szkół, ludzie ze wsi zaczęli
chodzić do miasta do pracy. Łatwo

FOT. ARCH. J. STOJKA

– Usłyszał Pan kiedyś słowo
przepraszam, od swoich
oprawców?
– Tak, dwóch
ubowców
mnie
przeprosiło. Reszta ma się dobrze.
To znaczy ich potomkowie. Zasiadają na wysokich stołkach,
więc nazwisk, pani wybaczy, nie podam. Trzeba było zawsze
się pilnować, co się mówi i przy
kim. Pamiętam w pracy, to było
gdzieś w latach 70., opowiadałem
jak to za okupacji jeździł po mieście na rowerze policjant, który
chłopom zabierał jajka, sery. Któregoś dnia próbował złapać jednego chłopa, ale ten uciekł mu w stronę fabryki wina. Policjant wpadł
do gorącej marmolady, mocno się
poparzył i długo leżał w szpitalu. Po Sączu krążyło wówczas powiedzenie: Nieście chłopy jojka,
bo w szpitalu leży St... Ale pani nie
pisze nazwiska. Bo gdy ja to kolegom opowiadałem ze śmiechem,
jeden z nich wyszedł. Okazało się,
że to o jego dziadku było...
– Czym się Pan zajmował za okupacji?
– Oficjalnie działałem w Batalionach Chłopskich, a pracowałem
w ZNTK jako uczeń tapicerski. Często majster Bajer zlecał nam wykonanie dekoracji w Domu Pierackiego, gdzie Niemcy mieli swoje
uroczystości. Przychodząc je ściągnąć i posprzątać, zawsze znajdowaliśmy pełno broni pozostawionej
przez pijanych żołnierzy. Zabierałem
ją i dostarczałem behapowcom [Bataliony Chłopskie – przyp. red.] Jeden pistolet musiał zostać na wypadek, gdyby Niemcy się wrócili. I tak
kilka razy się udawało.
– Wpadł Pan?
– Nie, nigdy. Ale Niemcy
na warsztatach kolejowych też kradli. Ucinało się im kawałki materiałów i rzucało pod pociąg. W nocy je
zabierali.
– Musiał się Pan później ukrywać, więc
ktoś Pana sypnął?
– W 1944 roku, w pracy podszedł do mnie taki jeden z Barcic, był
szewcem, powiedział: – Idą po ciebie, uciekaj. Nie zastanawiałem
się długo, tylko pobiegłem wprost
na wagonownię, po drodze zrzucając
ubranie – bo w tapicerni to my elegancką odzież musieli mieć – i pożyczając jakąś marynarkę wybrudzoną
smarem. Uciekłem na ulicę Nawojowską. I tak zakończyła się moja
praca na kolei. Musiałem się ukrywać. Nie chciałem iść do oddziału.
Nie szukali mnie jednak jakoś specjalnie, więc wnioskuję, że to nie
Niemcy szli po mnie. Przypuszczam,
że to straż kolejowa chciała mnie
wykończyć, bo za dużo wiedziałem
o ich kradzieżach.
– Kiedy trafił Pan po praz pierwszy
do aresztu?

– Gdy ogłoszono amnestię, postanowiliśmy wyjść z lasu – opowiada Stojek,
pokazując zdjęcie, na którym uwieczniono ten moment. – Może ktoś jeszcze
się na nim rozpozna... – dodaje.
było ubowcom urabiać konfidentów. Chciałem się uczyć. Poszedłem
do szkoły handlowej, ukończyłem
zawodówkę, ale do liceum już pójść
nie mogłem. Nauczyciele wystarczająco dali mi to do zrozumienia.
Zacząłem więc handlować owocami, a później produkować świece kościelne. Początkowo parafinę
można było dostać drogą urzędową,
później i tego zabronili. Na szczęście miałem znajomych pracowników w gorlickiej rafinerii. Ta praca też się zakończyła i to bardzo dla
mnie nieprzyjemnie, bo przyłapali
mnie w Grybowie i miałem rozprawę w sądzie grodzkim. Żeby taki jak
ja mógł zostać gdzieś zatrudniony,
zgodę musiała wyrazić partia. Trzeba było chodzić do komitetu i prosić. Pracował tam strażnik, któremu
uratowałem życie, gdy rozbijaliśmy posterunek. Powiedziałem mu
wówczas, że nie warto tracić życia
za głupi karabin. W komitecie był
sekretarzem rolnym. Ot, z robotnika zrobili rolnika. Ale pracę załatwił w Gminnej Spółdzielni Nowy
Sącz. Dobrze mi tam było, jednak
przyszedł nowy prezes i mnie zwolnił. Później znalazłem zatrudnienie
w jajczarni. Pracowałem dwa lata.
Nie wiedziałem jednak, że dyrektorem był szwagier słynnego szefa
UB Wałacha. To tam mnie aresztowali w 1952 roku.
– Powód?
– Aresztowali wszystkich, którzy
kiedyś działali w podziemiu. Szukali
coś na każdego. Zawsze czułem czyjś
oddech na sobie.
– Co na Pana znaleźli?
– Przypisali mi udział w majowej akcji z 1947 roku w Sopatowcu pod Skałką, podczas wysiedlania
Łemków. Ja tam byłem, ale zupełnie
przypadkiem, w innym celu. Niestety, gdybym powiedział po co, czekałaby mnie kara śmierci. W tym samym bowiem miejscu w marcu, idąc
po cywilu natknęliśmy się na KBW.
Jechali saniami. Otworzyli karabin,
więc rzuciliśmy się w ich stronę.

Jeden zginął, drugi został ranny.
Schowałem broń na posesji jakiegoś chłopa. W tym pośpiechu nie
wyciągnąłem magazynku. Nie dawało mi to spokoju, więc któregoś
dnia poszedłem tam, żeby przełożyć
broń. O tej akcji z KBW wiedział tylko dowódca Mordarski i Szewczyk.
Jak męczyli Szewczyka, to się przyznał do majowej akcji. Rozmawiałem
z nim po wyjściu z więzienia, powiedział prawdę, że to on mnie sypnął.
Ale na jaw nie wyszła akcja z KBW.
– Na kogo złożono tamtą akcję?
– Na „ogniowców”.
– Pan do czego się przyznał?
– Mieli dwóch świadków, że byłem w maju pod Skałką. Chciałem,
żeby to śledztwo już się zakończyło. Tłukli, nie dawali jeść, kazali stać
w wodzie w piwnicy, siedzieć na nodze od krzesła. A najgorsze było, jak
zaczęli straszyć, że zabiorą mi syna
do domu dziecka i już go nie zobaczę.
Jeden strażnik powiedział mi, że, czy
się przyznam, czy nie, i tak dostanę
10 lat. Miałem już dość... Chcieli znać
nazwiska członków oddziału, próbowali wyciągnąć, skąd mieliśmy
listę przed wyborami... Wolałem się
przyznać i przerwać lawinę pytań.
– Miał Pan chwilę zwątpienia?
– Starałem się trzymać. Zawsze
mówiłem, że mogło być gorzej.
– Jest jakaś granica wytrzymałości?
– Da się wszystko wytrzymać.
– Nie wszyscy wytrzymywali.
– Przyznawali się nawet do tego,
czego nie zrobili, w myśl stwierdzenia: Dajcie mi człowieka, a przyzna
się, że jest papieżem.
– Wybaczył Pan koledze...
– Spotkałem się z nim w więzieniu. To były ich metody – dać kapusia do jednej celi ze skazanym. Ale
ja z nikim nie rozmawiałem. Jedynie w łaźni, gdzie strażnicy z nami
nie chodzili. Oboje wiedzieliśmy,
że gdyby akcja z marca wyciekła,
nasze wyroki byłyby inne.
– Jak traktowali Pana w więzieniu?
– Byłem więziony w Krakowie
na Montelupich potem w Wiśniczu,

w Potulicach i w Knurowie. Za każdą polityczną zmianą, odczuwaliśmy ulgę. W 1953 roku wiedzieliśmy, że coś się stało, ale nie zostało
to powiedziane. Kazali nam tylko
stać na baczność. Później kolega
z celi zaczął udawać, że go ząb boli
i trafił do lekarza, któremu zwinął
gazetę. Z niej dowiedzieliśmy się,
że umarł Stalin. W Wiśniczu robiłem buty, później wywieźli mnie
na Śląsk do pracy w kopalni. Robiłem siedem dni w tygodniu. Było
ciężko, ale nie bardzo źle. Strażnicy nie mieli prawa zjazdu do kopalni, a sztygarzy to były porządne chłopy...
– Ogłaszają amnestię. Wychodzi Pan
na wolność i...
– Nie miałem złudzeń, że zawsze
będzie przy mnie „opiekun”. Najgorsza była rozłąka z rodziną. Żona
straszną biedę cierpiała. Zostali
po moim zamknięciu bez środków
do życia, bez prawa opieki lekarskiej. Obywatele gorszej kategorii.
Kiedy wróciłem, poszedłem do pracy. Było lepiej, ale zawsze ktoś stał
u boku.
– Później nie ciągnęło wilka do lasu,
nie chciał Pan przyłączyć się
do Solidarności?
– Nie miałem siły. Dostałem
ostrzeżenie: Chodzi pan nocą do roboty, szkoda, żeby się coś panu stało. A później zobaczyłem, kto wszedł
do tej „Solidarności” i przestałem
w nią wierzyć. Bałem się też o dzieci. Córka wówczas studiowała. Dość
wycierpieli.
– „Złoty medal za zasługi dla obronności kraju”, Krzyż Kawalerski Orderu Orła, „Pro Memoria”, „Pro Patria”...
Czym dla Pana są te odznaczenia, którymi żołnierze wyklęci są odznaczani
od niedawna?
– Nigdy się ich nie spodziewałem.
Ale żebym miał do nich jakiś specjalny stosunek... Szkoda, że to wszystko tak późno. Moi koledzy nie doczekali się.
– Żałuje Pan swoich działań?
– Niczego. I najbardziej cieszę
się, że nikogo nie sypnąłem, że nikt
przeze mnie nie zginął.
– Chodził Pan czasem utartymi ścieżkami po lasach sądeckich?
– Ostatni raz byłem w 1948 roku,
z koleżanką na wagarach w szkole.
Nie po drodze nam było iść na pochód majowy. Chyba chciałem wyprzeć las z pamięci.
– O swojej działalności zaczął Pan mówić dopiero po roku 90. Wszystko Pan
opowiedział swoim bliskim.
– Nie, pewne rzeczy zachowam
dla siebie do końca. Tak dużo wiem,
tak wiele znam nazwisk...
– Nadal się Pan boi?
– Strach był, jest i zostanie na zawsze. Tak wiele przykrości spotkało mnie ze strony dawnych „przyjaciół”. Nie chcę mówić o pewnych
rzeczach. Na co to...
Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ
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Sprzeczne prawo i partacze
rzucają rzemieślnikom
kłody pod nogi

DTS24.PL

- I JESTEŚ NA BIEŻĄCO
REKLAMA

– Podczas czwartkowych uroczystości Cechu, powiedział Pan, że dziś sądecki rzemieślnik zamiast świętować
w dniu swojego patrona zastanawia
się, czy w ogóle może sobie na to pozwolić. Na chwilę nawet zamykając
zakład, naraża się na stratę klienta...
– Dotyczy to przede wszystkim
mikroprzedsiębiorców, drobnych
rzemieślników, którzy prowadzą
zakłady jednoosobowe, usługowe. W dzisiejszych czasach w pogoni za klientami, których jest
coraz mniej, rzeczywiście rzemieślnik staje przed takim dylematem. Dawniej po prostu zamykał zakład. Z resztą nie tylko on.
Wiem, że są państwa, dla których
wspomnienie św. Józefa to dzień
wolny od pracy.
– Szara strefa to nadal, Pana zdaniem, zagrożenie dla Cechu?
– Tak, ale tych ludzi nie możemy nazwać rzemieślnikami. W średniowieczu ci, którzy nie należeli
do cechu, a była to przynależność
obowiązkowa, nazywani byli partaczami. Później, w czasach powojennych, taki człowiek z niemieckiego nazywał się fuszer. Natomiast
nigdy nie był nazywany oficjalnie rzemieślnikiem. Rzemieślnik
to jest ktoś, kto przynależy do cechu, ma kwalifikacje, świadczy
usługi, szkoli uczniów czy zajmuje się produkcją. Szara strefa istnieje i jest bardzo mocna. Stanowi
20 procent naszego PKB. A w budownictwie jest jeszcze gorzej
– 40 procent. Dla działających legalnie to olbrzymi problem. Teraz
nadrzędnym kryterium jest cena.
Jakość usługi, solidność, terminowość niestety spadły na dalszy
plan. Chociażby w przetargach.
– Czy w takiej sytuacji jest szansa, że w centrum miasta pojawi się więcej szyldów zakładów
rzemieślniczych?
– One już są w centrum. Sam
mam taki. Ale o ich ilości decydują też ceny lokali. Choć te miejskie są tańsze, to wielu rzemieślników decyduje się na prowadzenie
działalności przy prywatnych domach, by koszty jeszcze bardziej
zminimalizować. Jednak kwestie lokalowe to nie jest główny problem rzemieślników. Najważniejszy to sprawy podatkowe,
ZUS–owskie i w ogóle przepisy funkcjonujące w naszym kraju, które są bardzo nieczytelne
i zmienne. A już paradoksem są interpretacje do przepisów.

FOT. ARCH.

G O S P O DA R K A . – Nie ma z niewolnika robotnika – przekonuje w rozmowie z DTS JAN FIRST, prezes Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych
i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu. Niestety, coraz częściej sądecki rzemieślnik staje się niewolnikiem
zmiennych przepisów i koniunktury.

Szara strefa istnieje
i jest bardzo mocna.
Stanowi 20 procent
naszego PKB.
A w budownictwie
jest jeszcze gorzej
– 40 procent. Dla
działających legalnie to
olbrzymi problem.

– Stąd też taki odsetek szarej strefy...
Myśli Pan, że wśród tych osób brakuje
wykwalifikowanych rzemieślników?
– To wcale nie świadczy o tym,
że nie mają kwalifikacji. Niejednokrotnie są złotymi rączkami. Tylko
przepisy zmuszają ludzi do pracowania na czarno.
– W jaki sposób Cech pomaga w zmaganiu się z coraz większą
biurokratyzacją...
– To nasze zadanie. Reprezentujemy interesy rzemieślników
na zewnątrz przed władzami samorządowymi, państwowymi,
związkami zawodowymi. W każdym przypadku, jeżeli członek naszego cechu się do nas zwróci, jeżeli to jest możliwe, taką pomoc
uzyska. Ważną rolę odgrywamy
też w kwestii szkoleń. Prowadzimy dwie szkoły: w Nowym Sączu
i Złockiem. W skali kraju jest około 37 takich szkół.

– Uczniowie chcą się kształcić
zawodowo?
– Na szczęście chcą. W sumie
w obydwu szkołach mamy ponad
300 uczniów. Ale bywało i ponad
600. Wiadomo jednak, że niż demograficzny zrobił swoje. Ponadto powstało wiele szkół zawodowych i publicznych. Myślano też,
że w Polsce będą sami magistrowie
i inżynierowie, i że uczeń po szkole
zawodowej to człowiek drugiej kategorii. Zaczęto tworzyć słynne licea zawodowe. Na szczęście szybko się zreflektowano.
– Jakie zawody są najbardziej
popularne?
– To zależy od mody. Były czasy, że mieliśmy raz większy nabór
na mechaników samochodowych,
innym razem na murarzy czy dekarzy. Oprócz branży motoryzacyjnej i budowlanej, zwłaszcza wśród dziewczyn, popularne
jest fryzjerstwo. Najwięcej wśród
członków cechu mamy właśnie
fryzjerów. I wszyscy jakoś sobie radzą.
– Na jakie zawody mają teraz stawiać
młodzi?
– Na takie, do których mają
zamiłowanie. Nie ma z niewolnika robotnika. Tak jak lekarz
czy ksiądz powinni być z powołania, tak i rzemieślnik. Można
iść co prawda za koniunkturą. Ale
trzeba wiedzieć, że ona się zmienia. A tradycyjne rzemiosło też
jest potrzebne.

Rozmawiała KRYSTYNA PASEK
Więcej o Święcie Rzemiosła
czytaj na dts24.pl

Zespół Szkół Społecznych „Splot”
im. Jana Karskiego w Nowym Sączu
i
Małopolskie Towarzystwo Oświatowe
zapraszają do wzięcia udziału
w

XIV Edycji

Małopolskiego Konkursu Literackiego
dla Młodzieży

„Pióro Splotu”
ZADEBIUTUJ U NAS !
NAPISZ DLA NAS !
Termin składania prac: 19.03.2015r. – 20.04.2015r.
Więcej informacji na: www.splot.info oraz

Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Miasta Nowego Sącza.

„Pióro Splotu”

POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI
Dobry dodatek wiedzy o gospodarce (23)
Przedsiębiorcy
rywalizują na stoku…
Na trzy dni Muszyna stała się polską
stolicą biznesu. To właśnie tam w dniach
28 luty- 1 marca odbyły się organizowane już po raz czwarty przez Fundację
Pomyśl o Przyszłości IV Narciarskie Mistrzostwa Polskich Pracodawców Prywatnych. Zawodom towarzyszyła konferencja pt. ,,Doświadczenia polskich firm
w konkurowaniu na rynku globalnym”.

Wydarzenie przyciągnęło na Sądecczyznę ponad pięćdziesięciu czołowych
przedsiębiorców, reprezentujących polskie firmy prywatne. Zawody na nartach, sankach i trikke-ski, dostarczyły
gościom niezapomnianych sportowych
emocji. Duże poruszenie wywołała także konferencja, podczas której przedsiębiorcy wymienili się cennymi doświadczeniami na temat prowadzenia swojej
działalności na rynku globalnym.
PEŁNA RELACJA Z WYDARZENIA
STR. 10

… i dzielą się swoimi
doświadczeniami
O tym jak konkurować na rynku globalnym
podzielili się z nami Ryszard Florek (FAKRO),
Kazimierz Pazgan (KONSPOL), Henryk Orfinger (Dr Irena Eris), Zdzisław Dąbczyński (WIMED), Grzegorz Grzelak (ATLAS), Roman Kluska (Prawdziwe Jedzenie), Jacek Sarnowski
(PORTA), Jan Załubski (ZET Transport), Artur
Czepczyński (ABC Czepczyński).
WIĘCEJ STR. 11-12
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Właściciele największych polskich
firm dzielą się doświadczeniami
IV Narciarskie Mistrzostwa Polskich Pracodawców Prywatnych dobiegły końca.
Wspaniali goście, inspirujące rozmowy, pełne emocji atrakcje na torze saneczkowym, sportowa rywalizacja na stoku Jaworzyny Krynickiej. Tak w skrócie
można podsumować organizowane przez Fundację Pomyśl o Przyszłości trzydniowe spotkanie polskich pracodawców prywatnych.
DZIEŃ 1
27 luty 2015
Spotkanie rozpoczęło się w piątek, 27 lutego, kolacją w Hotelu Acitva w Muszynie Zdrój. Najbardziej wyczekiwanym punktem wieczoru okazały się być zawody na sankach. Wyjeżdżamy specjalnym pojazdem na szczyt Kotelniczego Wierchu. Emocje rosną z minuty na minutę. W końcu przed nami ponad 2 kilometry
trasy i 23 zakręty do pokonania. Otuchy dodają startujący przed nami, zawodnicy siódmych Międzynarodowych Mistrzostw Polski Skki Trikke FAKRO Cup
2015. Rozgwieżdżone
niebo, czyste górskie
powietrze – mobilizują aż do trzech zjazdów.
Goście, uśmiechnięci i szczęśliwi wracają
z zawodów, by do późnej nocy w hotelowej
kawiarni rozmawiać
na temat rozwoju polskich firm i przyszłości
naszego kraju.
DZIEŃ 2
28 luty 2015
Goście tłumnie przybywają na Stok
Jaworzyny Krynickiej, gdzie odbywają
się IV Narciarskie Mistrzostwa Polskich
Pracodawców Prywatnych. Frekwencja dopisała, w zawodach mimo niezbyt sprzyjającej aury udział wzięło 25
zawodników. Grupę zdominowali mężczyźni, ale na stoku pojawiły się także
cztery odważne kobiety, które dzielnie
reprezentowały płeć piękną. Po spędzonych aktywnie kilku godzinach, wracamy do hotelu, gdzie na gości czeka obiad
i chwila odpoczynku.

O godzinie 16.00 rozpoczyna się konferencja poświęcona doświadczeniom
polskich firm w konkurowaniu na rynku globalnym. Spotkanie otwiera przemówienie Bożeny Damasiewicz, dyrektor Fundacji Pomyśl o Przyszłości,

poświęcone działalności Fundacji i planom na przyszłość. Jak podkreśla organizatorka spotkania, Bożena Damasiewicz: organizowane przez Zespół Fundacji spotkania mają służyć przede wszystkim integracji środowiska przedsiębiorców i wymianie doświadczeń.
To właśnie swoimi doświadczeniami z ponad pięćdziesięcioma uczestnikami spotkania dzielą się podczas konferencji właściciele największych polskich
firm: Ryszard Florek (FAKRO), Kazimierz Pazgan (KONSPOL), Henryk Orfinger (Dr Irena Eris), Zdzisław Dąbczyński (WIMED), Grzegorz Grzelak (ATLAS),
Roman Kluska (Prawdziwe Jedzenie), Jacek Sarnowski (PORTA), Jan Załubski
(ZET Transport), Artur Czepczyński (ABC Czepczyński). Tego wieczoru, w kawiarni Hotelu Activa
można posłuchać niezwykle ciekawych historii, o powstawaniu
tych firm, problemów,
z którymi muszą się
mierzyć każdego dnia,
konkurując na rynku
globalnym. Do dyskusji dołączają pozostali goście, dzieląc
się swoimi pomysłami
i spostrzeżeniami.
O godzinie 20 rozpoczyna się uroczysta kolacja, której towarzyszą kuluarowe rozmowy. To także okazja do ogłoszenia wyników IV Narciarskich Mistrzostw Polskich Pracodawców Prywatnych oraz zawodów na sankach. I tak
w zawodach narciarskich w kategorii kobiecej: pierwsze miejsce zajęła Paulina Załubska, miejsce drugie Natalia Majkowska, trzecie miejsce Beata Smaga
i miejsce czwarte Bożena Pachura. Wśród mężczyzn pierwsze miejsce zajął Mariusz Tenerowicz, miejsce drugie Kazimierz Żytkowicz, trzecie, Janusz Kotynia.
W kategorii mężczyzn, z uwzględnieniem przelicznika wieku, pierwsze miejsce zajął Bogdan Szymanik,
miejsce drugie Janusz Kotynia, trzecie Rafał Świerczek. W odbywających się
w piątkowy wieczór, zawodach na sankach zwycięzcą okazał się Artur Czepczyński, drugie miejsce
zajął Jacek Woźniak, miejsce trzecie Janusz Uberna. Świętowanie i zabawa
trwały do drugiej w nocy.
DZIEŃ 3
1 marca 2015
Ostatni dzień Konferencji. Czas podziękowań i pożegnań. Spędziliśmy tu naprawdę świetny czas – przekonują odjeżdżający goście. Do zobaczenia w przyszłym roku.
Organizatorem IV Narciarskich Mistrzostw Polskich Pracodawców Prywatnych połączonych z konferencją poświęconą „Doświadczeniom polskich
firm w konkurowaniu na rynku globalnym” była Fundacja Pomyśl o Przyszłości. Założona przez Ryszarda Florka, w oparciu o doświadczenia FAKRO i innych firm działających na rynku globalnym, Fundacja podejmuje oraz wspiera wszelkie inicjatywy służące rozwojowi gospodarczemu naszego kraju. Oby
tak wzbogacających spotkań było więcej.
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Jak konkurować na rynku globalnym?
Fundacja Pomyśl o Przyszłości już po raz
czwarty była organizatorem Narciarskich
Mistrzostw Polskich Pracodawców Prywatnych i towarzyszącej im konferencji poświęconej „Doświadczeniom polskich firm
w konkurowaniu na rynku globalnym”.
Na spotkaniu pojawiło się ponad pięćdziesięciu właścicieli polskich firm. Konferencja
była okazją do integracji środowiska przedsiębiorców, ale przede wszystkim wymiany
doświadczeń. O problemach, z którymi się

Kazimierz Pazgan
(Konspol)
Moja branża i mój biznes cechuje się olbrzymią konkurencją.
W Polsce jest ponad 4 tyiące zakładów, z którymi musimy konkurować. 80 % z nich, to są duże firmy
zagraniczne. Mają ogromny efekt
skali. Dzięki temu stosują często zasady nieuczciwej konkurencji, eliminując w ten sposób polskie firmy. Zaniżają cenę rynkową danego
wyrobu. Nam udało się na szczęście
przetrwać te zagrywki, ponieważ
Polacy, to niezwykle przedsiębiorczy naród. W tej chwili jeśli chodzi
o branżę drobiarską, jesteśmy numerem jeden w Europie. Produkujemy ponad 2 mln ton kurczaka
rocznie. Jednak w tej chwili Unia
Europejska narzuca nam przepisy, utrudniające działalność. Ostatnio wprowadzono przymus, identyfikacji świadectwa pochodzenia
produktu. Nie obawiam się tego,
że sobie nie poradzimy, bo nasze
produkty często są dużo lepsze niż
te, które pochodzą od konkurencji.
Niestety w krajach Europy Zachodniej istnieje bariera psychologiczna
i wiadomo, jak są postrzegane polskie produkty – mają gorszy wizerunek. To jest jeden z przykładów,
który utrudnia prowadzenie naszej
działalności. Na szczęście nasza firma cechuje się unikalną technologią
służącą do przetwórstwa kurczaków. Zachodnie kraje są zainteresowane naszymi wyrobami, ponieważ mamy ekologiczną żywność.
W tej chwili nasz potencjał produkcyjny wynosi 600 ton przetworzonych produktów dziennie. Ciągle
bardzo dużo inwestujemy, naszym
celem jest wejście na rynek azjatycki, ponieważ istnieje tam niesamowity potencjał jeśli chodzi o liczbę
ludności. Z tego względu ceny produktów, a przede wszystkim kurczaka są dużo droższe niż w krajach
Unii. Żeby przetrwać, trzeba ciągle
się rozwijać i inwestować w rozwój. W tej chwili budujemy fabrykę
w Indonezji. To jest rynek, na którym skupiamy naszą przyszłość.
W Europie najtrudniejszym rynkiem są Niemcy. Dla Niemców kupowanie rodzimych produktów
jest na tyle istotne, że w niektórych
branżach wprowadzono specjalne
oznakowanie towarów. Oznakowanie to potwierdza, że produkt został

niemalże w całości wykonany w Niemczech i jest
w nim głównie niemiecka
wartość dodana. Za produkty opatrzone takimi znakami niemieccy klienci są w stanie zapłacić
kilkakrotnie więcej niż za produkty
importowane.
Przykładowo w branży drobiarskiej funkcjonuje certyfikat 5D
– 5 razy Deutschland. Niemiecki
klient, zakupując wyrób drobiarski (np. gęś) oznaczony tymże certyfikatem, może mieć pewność,
że wszystkie procesy produkcyjne
związane z tym produktem zostały zrealizowane w Niemczech (gęś
jest pochodzenia niemieckiego, wykluła się i była hodowana w Niemczech, karmiona niemiecką paszą
oraz przetworzona i przygotowana
do sprzedaży w niemieckim zakładzie produkcyjnym).
Swoją firmę zbudowałem, analizując rynek i podatki. Gdy zaczynałem w latach 80., w rozwoju działalności, pomogło mi wprowadzenie
niemieckiego systemu podatkowego dla firm polonijnych. Przez trzy
lata nie płaciłem w ogóle podatków,
natomiast później miałem zapłacić
40% podatku dochodowego. Natomiast jeśli inwestowałem, mogłem
nie płacić podatku, który mógł być
zainwestowany w rozwój mojej firmy. Takim sposobem w ciągu 9 lat
zbudowałem firmę od zera do wartości 35 mln dolarów. Chciałbym,
żebyśmy wszyscy lobbowali za prostym systemem podatkowym, który będzie służył przedsiębiorcom,
ale również pracownikom. System,
który zmusza każdego z nas do inwestowania dla siebie. A jak inwestujemy, tworzymy nowe miejsca
pracy. 80% przemysłu polskiego jest
w obcych rękach. Olbrzymie korporacje, nie płacą podatków. Powinniśmy wprowadzić podatek wysokości
1% od przychodów dla wszystkich
firm. Natomiast trzeba obniżyć zdecydowanie podatek VAT. To pozwoli Polakom budować kapitał, a kapitał daje poczucie bezpieczeństwa
do tego, by być liczącym się państwem na arenie międzynarodowej.
Chodzi o nasz naród. Nikt z nami nie
będzie się liczył, jeśli nie będziemy
mieli kapitału.

spotykają i sposobach radzenia sobie z nimi
opowiedzieli Ryszard Florek (FAKRO), Kazimierz Pazgan (KONSPOL), Henryk Orfinger
(Dr Irena Eris), Zdzisław Dąbczyński (WIMED), Grzegorz Grzelak (ATLAS), Roman
Kluska (Prawdziwe Jedzenie), Jacek Sarnowski (PORTA), Jan Załubski (ZET Transport), Artur Czepczyński (ABC Czepczyński).
Rodzime firmy są gwarantem rozwoju gospodarczego kraju. Dlatego też postanowiliśmy podzielić się z Państwem na łamach

Jacek Sarnowski
(Porta)
Przygodę z biznesem drzwiowym zaczynałem 24 lata temu.
Już kilka lat później osiągnąłem
pierwszą pozycję, wykorzystując
możliwości ówczesnej gospodarczej koniunktury – kupowałem
i sprzedawałem na różnych rynkach, uczestniczyłem w ważnych
europejskich wydarzeniach branżowych, m.in. w targach w Niemczech, Francji czy Rosji.
Obecnie jestem właścicielem
kilku fabryk, w tym bardzo nowoczesnej fabryki w Rumunii.
Nasz potencjał pozwala mi realnie planować ekspansję sprzedaży produktów Porta na rynkach
wschodnich. Niekoniecznie jednak na rynku rumuńskim, który
jako rynek ubogi nie rozwija się tak
szybko jak pozostałe rynki europejskie. Musimy przy tym dodatkowo
uwzględnić fakt, że Klienci z krajów europejskich niechętnie kupują produkty pochodzące z Rumunii

Artur Czepczyński
(ABC Czepczyński)
Reprezentuję branżę transportową. Problemem, o którym przede wszystkim powinniśmy mówić w naszej branży,
są kradzieże, które mają początek w przestrzeni elektronicznej
(giełdy transportowe). W Europie,
szacunkowo ok. 8 do 10 mld euro
rocznie towarów ginie.
Przeliczając to na liczbę naczep,
jest to aż 550 naczep z towarami

Grzegorz Grzelak
(Atlas)
Grupa Atlas skoncentrowała głównie swoją działalność
na rynkach wschodnich. Duży
efekt skali wynikający z produkowania na rynku polskim pozwolił na ekspansję na rynek rosyjski. Początkowo woziliśmy
nasze produkty z fabryki z Polski
do Rosji. Jednak, gdy zamówień
przybywało, postanowiliśmy wybudować nasz oddział w Dubnej. Prowadzenie działalności

„Dobrego Tygodnika Sądeckiego” historiami, które mieliśmy okazję usłyszeć. Każdy
z nas ma wpływ na otaczającą nas rzeczywistość. To także od naszych codziennych
decyzji zakupowych, sposobie wyrażania
się o polskich firmach, zależy ich dalszy rozwój i to czy będzie żyło nam się dostatniej.
Bożena Damasiewicz
Dyrektor Fundacji Pomyśl
o Przyszłości

– mimo iż nasza fabryka jest
jedną z najnowocześniejszych w Europie.
Mój produkt jest bardzo techniczny, w związku z tym
z jego sprzedażą wiąże się zdobycie wszystkich niezbędnych aprobat. Jako lider w sprzedaży drzwi
na rynku polskim i jedna z większych tego typu firm w Europie,
spotykałem się i nadal się spotykam z różnymi, trudnymi do przezwyciężenia barierami w procesie certyfikacji. Odczuwalne jest
to zwłaszcza na bardzo wymagającym pod tym względem rynku
niemieckim.
Mając okazję odwiedzać wszystkie największe polskie firmy, dostrzegam wielu młodych, kreatywnych ludzi, dzięki którym firmy
te nie odbiegają innowacyjnością od firm światowych. Wierzę, że dzięki zaangażowaniu tych

młodych ludzi wiele polskich firm
przebije się w tym trudnym świecie. Przykład Nokii pokazuje nam
jednak wyraźnie, że rozwój firmy nie jest łatwą sprawą. Była
to olbrzymia firma, która mimo
to zbankrutowała. Świat bardzo
szybko się zmienia. Inteligencja
i sposób zarządzania zadecydują o przyszłości danej firmy. Dlatego tak ważna będzie świadomość, co nas ogranicza. Mówi się,
że wszystko, co nas ogranicza, pochodzi z naszej głowy, bo my sami
się blokujemy.
W dzisiejszych czasach mamy
ogromne możliwości i trzeba
to wykorzystać. Zawsze będzie istniała mała grupa ludzi, która będzie walczyła i będzie się przebijała. Niewielka ich część osiągnie
światowy poziom. Wtedy pojawiają się innej rangi problemy, zgodnie z zasadą– jak się ma duży biznes, to też się ma duży problem.
Jak się ma średni, to się ma średni
problem. A problemów się nie ma
wtedy, gdy się nie ma firmy.

DZIENNIE,
które
giną
w całej Unii
Europejskiej.
Kierowca i naczepa się znajdują, jednak
towar zostaje
rozładowany w miejscu nieznanym. Okradane są wszystkie firmy zarówno polskie, duńskie czy
holenderskie. Ktoś, kto ma własną
flotę, jest mniej narażony w porównaniu ze spedycjami, jednak

on również ponosi konsekwencje
zaginionych towarów. Moim zdaniem, to, do czego dzisiaj dochodzi na terenie całej Unii Europejskiej, a przez co tracimy straszne
duże pieniądze, może być konsekwencją upadku wielu firm transportowych i spedycyjnych. O tym
powinniśmy głośno mówić, ponieważ z tym nikt i nic nie robi.
A również od tego zależy przyszłość polskiej branży transportowej, w której i tak jest już bardzo trudno konkurować.

w Rosji było
bardzo trudne, szczególnie jeśli chodzi
o wymagania i procedury. Ciężko było
cokolwiek załatwić w Rosji, ponieważ urzędnicy są bardzo skorumpowani.
Po trzech latach postanowiliśmy sprzedać naszą fabrykę austriackiemu Baumitowi. Udało
nam się sprzedać z dużym zyskiem i zarobić. Atlas również

całkiem dobrze radzi sobie w Rumunii oraz na rynkach: węgierskim, serbskim i mołdawskim.
Na co dzisiaj chciałbym zwrócić
szczególnie uwagę, to są to inwestycje w Białorusi. Na tamtym rynku bardzo dobrze nam się
współpracuje, również z urzędnikami, którzy nie znają pojęcia
łapówka. Rok rocznie zwiększamy nasz udział na tamtym rynku i myślę, że tak już pozostanie.
Wierzę, że sukces Atlasa przyczyni się do budowania polskiej marki. Życzę wszystkim powodzenia!
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Roman Kluska
(Prawdziwe jedzenie)
Po traumatycznych przejściach
ze sprawą Optimusa, badania wykazały, że stan mojego serca jest
opłakany i wymaga brania lekarstw
do końca życia, bo cały lipidogram
miałem fatalny. W szpitalu klinicznym w Krakowie otrzymałem informację, że pod żadnym pozorem nie
wolno mi zaprzestać przyjmowania
zaleconych lekarstw. W tym samym
okresie byłem zaproszony do studia
telewizyjnego, gdzie w czasie wywiadu opowiedziałem o moich nowych planach na życie, to jest hodowli owiec i produkcji sera z mleka
owczego. Po tym programie odwiedziła mnie profesor dr hab. Bożena Patkowska–Sokoła z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
i powiedziała mi, że jeśli będę jadł
dużo produktów z mleka owczego,
to moje serce dzięki zawartej w tym
mleku L–karnitynie będzie okazem
zdrowia i do tego dzięki zawartemu CLA będę delikatnie zrzucał
nadmierne kilogramy, a ważyłem
wtedy dość dużo. Pamiętałem też,
że podczas prowadzenia firmy Optimus, gdy zapraszano mnie do różnych krajów, to tam w najwykwintniejszych restauracjach goszczono
mnie serami owczymi i jagnięciną.
I tak zresztą powstał pomysł na produkcję serów owczych, bo pamiętałem, jakie to dobre. W pewnym sensie chciałem zapomnieć o przykrych
doświadczeniach i pracować z przyrodą, a z drugiej strony mając alternatywę – „tony” lekarstw lub ser

Zdzisław Dąbczyński
(WIMED)
My, Polacy jesteśmy bardzo aktywnym narodem. Pomimo ograniczeń, z jakimi borykamy się każdego
dnia, robimy naprawdę wiele. Chcemy wyprzedzać innych, osiągać sukcesy nie tylko w swojej podstawowej
branży, ale także innych . To też sprawia, że powinniśmy wspólnie organizować się i budować własną silną organizację przedsiębiorców, aby
mieć szansę wpływania i kształtowania rozwoju gospodarczego w Polsce. Nie możemy poddawać się presji
niemocy wewnętrznej, zamykać się
na swoim biznesie. Stajemy się coraz
mocniejsi gospodarczo, stąd istotne
jest, aby liczył się głos właśnie przedsiębiorców, którzy budują gospodarkę rynkową w naszym kraju.
Wiele barier i utrudnień przeżyłem podczas rozwijania mojej działalności, przywołam jeden znaczący dla
mnie przykład. Moja firma WIMED
zaangażowała licznych ekspertów,
zainwestowała olbrzymie pieniądze,
zbudowała tor zderzeniowy, aby móc
konkurować na rynku europejskim
swoim innowacyjnym produktem
– konstrukcjami, które mogą zmniejszać skutki wypadków drogowych.
Żeby taki produkt mógł wygrać
dany kontrakt, musi spełniać wymagane kryteria. WIMED zainwestował mnóstwo pieniędzy. Przeprowadziliśmy kilkadziesiąt testów
zderzeniowych i udało nam się opracować produkt, który spełniał wymagania odpowiednich europejskich norm. Ten produkt, zmniejsza

owczy, to wolałem jeść ser
owczy. Życie
pokazało trafność wyboru,
bo już po półtora roku zjadania sera,
pomimo że nie brałem lekarstw,
cały lipidogram wrócił do normy.
W rozwój wszystkich etapów powstania sera owczego zainwestowałem ponad 60 mln zł. Aby być
pewnym jego jakości wszystkie procesy powstawania sera wykonuję samodzielnie, od uprawy pasz,
przez hodowlę owiec, po produkcję i dojrzewanie sera. Wykorzystałem wszystko, co daje współczesna
technika i wiekowe doświadczenie najlepszych europejskich producentów. Postawiłem sobie poprzeczkę najwyżej , jak tylko się dało
jeśli chodzi o czystość, wyeliminowanie GMO, antybiotyków i hormonów oraz technikę laboratorium
i produkcji. Moje produkty spełniają najwyższe standardy. Aby obejrzeć stworzony przeze mnie łańcuch procesów powstawania sera,
przyjeżdżają naukowcy i praktycy niemal z całego świata. Ostatnio udzielałem wywiadu w niemieckim magazynie „Die Welt”,
co było inspiracją, aby rozszerzyć
ofertę mojego sklepu internetowego
www.prawdziwejedzenie.pl również na rynek niemiecki z dostawą
do 48 godzin. Na koniec polecam
życie rentiera, może być równie pasjonujące, jak największe wyzwania
biznesowe.

skutki wypadków drogowych, a czasem
bezpośrednio
może ratować
ludzkie życie.
Już kilkadziesiąt osób uniknęło śmierci czy obrażeń dzięki tym
produktom na polskich drogach.
Postanowiliśmy go zaoferować
naszym zachodnim partnerom. Okazało się jednak, że często nie możemy
nawet stanąć do przetargów, ponieważ nie spełniamy zręcznie przygotowywanych kryteriów, które poprzez dziwne wymogi, wykluczały
możliwość udziału naszej firmy w takich przetargach. Nie wystarczyło, że my mamy testy zderzeniowe
na zgodność z europejskimi normami, bo nie byliśmy w stanie wypełnić wielu małoistotnych wymogów.
Przegrywaliśmy wyraźnie z polityką urzędników, których działalność
miała na celu ochronę lokalnego rynku i lokalnych dostawców. Nie ma
tutaj znaczenia, że nasze produkty spełniają podstawowe wymagania. To jest przykre doświadczenie.
Jednak gdybym nie wierzył w sukces i możliwość rozwoju mojej firmy,
nie inwestowałbym tyle czasu i pieniędzy w swoją działalność.
To właśnie dla osób które dzięki
nam przeżyły w wypadkach samochodowych na polskich drogach,…
dla tych którzy przeżyją …warto było
pracować i inwestować w system
konstrukcji bezpiecznych, a także
inne ciekawe urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Jan Załubski
(ZET Transport)
Konkurowanie na rynkach europejskich związane jest nie tylko ze sprawnością działania danego przedsiębiorstwa, jego strategią
i innowacyjnym rozumieniem rynku. Branża transportowa zaczyna
w ostatnim czasie doświadczać konkurencji, która związana jest z czynnikami politycznymi. Przykładem
tego jest wprowadzona od 1 stycznia
2015 r. przez Niemcy ustawa o płacy
minimalnej.
Przepis ten dotyczy nie tylko firm
transportowych, ale również innych
przedsiębiorców, którzy wykonują
usługi na terenie Niemiec.
Podstawą działania jednolitego
rynku UE są cztery swobody: przepływu osób, towarów, usług i kapitału. Pozwala to stworzyć warunki
do wzrostu gospodarczego rozumianego jako trwały i zrównoważony.
Dlatego próba narzucenia polskim
firmom niemieckiej płacy minimalnej to cofniecie się do czasów

Henryk Orfinger
(Dr Irena Eris)
W naszym kraju branża kosmetyczna jest bardzo nietypowa. Rynek polski cechuje olbrzyma konkurencja. Mimo tego, udział polskich
firm w przemyśle kosmetycznym
na rodzimym rynku jest dość duży
i co roku wzrasta. Inaczej wygląda to na świecie, gdzie większość
udziałów należy do dużych międzynarodowych koncernów. Istnieją trzy obszary, którymi rządzą
różne zasady i procedury, związane
z eksportem kosmetyków z Polski.
Jeden obszar to: Stany Zjednoczone, drugi Japonia, a trzeci – reszta
świata. W każdym z nich spotykamy różne definicje słowa „kosmetyk”. W USA, np. rządzą inne reguły związane z przygotowywaniem
kosmetyku, jego specyfikacją, ale
też opisem na opakowaniu. Z tego
powodu mamy utrudniony eksport
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unii celnej czyli sprzed 1993 r.
Bardzo krytyczną ocenę tej
ustawy przedstawia również środowisko prawnicze,
które twierdzi, że może ona stanowić ograniczenie swobody świadczenia usług ustanowionej w art.
56 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej, a jej zapisy dalece wykraczają poza to, co jest niezbędne
dla zapewnienia ochrony pracowników i prowadzą do nadmiernego obciążenia, a tym samym pogorszenia konkurencyjności firm spoza
Niemiec.
Walka z niemieckim dyktatem
politycznym może być długa, ponieważ partykularnym interesem
strony niemieckiej jest próba odzyskania udziału w rynku. To właśnie
polskie firmy transportowe przez
swoją pracowitość, rzetelność i posiadanie nowoczesnej i ekologicznej
floty transportowej na przestrzeni

ostatnich pięciu lat osiągnęły silną
pozycję na rynku europejskim, stając się najmocniejszym operatorem
transportowym. Bardzo nie podoba
się to naszym konkurentom w Unii
Europejskiej, którzy poprzez grupy
lobbingowe i działania polityczne
chcą wprowadzać ustawodawstwo
niezgodne z zasadami uczciwej konkurencji i powodujące wzrost naszych kosztów po to tylko, aby ograniczyć udział w rynku polskich firm
przewozowych.
Bardzo ważnym elementem dla
naszej branży będzie teraz odpowiednia świadomość ekonomiczna wszystkich uczestników procesu biznesowego, czyli nie tylko
naszych kierowców, którzy mogą
utracić miejsca pracy w rodzimych
firmach, ale również polskich zleceniodawców, którzy powinni właściwie rozumieć swoją gestię transportową i towary przeznaczone
do wywozu zlecać firmom rodzimym. Jest to ważny element wspieranie się w biznesie, co powoduje
rozwój regionu.

ko s m e t ykó w
w takiej formie,
w jakiej funkcjonują na polskim rynku.
Dla naszej
firmy i branży
największą barierą jest napis Made in Poland. Europa zachodnia podchodzi do naszych wyrobów w taki sposób, jak
my odbieramy produkty np. z Albanii czy Bułgarii. Zmiana w sposobie takiego myślenia to kwestia dziesięcioleci. Z tego względu
próbujemy sprzedawać swoje produkty w krajach, gdzie konotacje
z Polską są neutralne. Takim obszarem – z dużym dla nas potencjałem
– są dziś kraje Bliskiego Wschodu:
Katar, Izrael, Turcja, Arabia Saudyjska. Bardzo dobrze się tam rozwijamy i odnotowujemy spore wzrosty.
Oczywiście chcemy sprzedawać nasze kosmetyki również

w Europie Zachodniej. Natomiast
mocna obecność dużych koncernów kosmetycznych nie pomaga
nam przy wprowadzaniu naszych
produktów na te rynki. Napotykamy też na problemy z certyfikatami. Ale np. w Iranie, przeszliśmy pozytywnie przez wszystkie
certyfikacje. Mimo wszystko nasz
eksport rośnie średnio o 20% rocznie. W mojej ocenie jedyną polską
marką kosmetyczną, która świetnie poradziła sobie na rynku europejskim i światowym, jest marka Inglot. Trzeba jednak pamiętać,
że nie jest ona utożsamiana z Polską, i stąd też jej ogromny sukces.
Jestem pełen optymizmu, że nam
się uda. Żeby wygrywać na rynku
globalnym, trzeba robić coś innego niż wszyscy, lub robić to lepiej
niż konkurencja. Mam nadzieję,
że za kilka lat, polska marka Dr
Irena Eris będzie już znana na całym świecie.
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O powrót Wielkiej Husarii
Fabian Błaszkiewicz
wMediach.pl

K

osma Brunetti w liście
do Kosmy Trzeciego Medyceusza, księcia toskańskiego, napisał, że choć wiele w życiu
cudów widział i mocy doświadczył, największego zachwytu doznał dopiero, gdy przyszło mu obejrzeć z bliska jeden oddział polskiego
wojska: „[...] Szlachta polska, oni
wszyscy, na pięknych rumakach,
w zbroi świetnej i błyszczącej, z zarzuconymi na plecy skórami panter,
lwów i tygrysów. Wędzidła końskie srebrne i pozłacane, a z karku
końskiego zwisają srebrne naszyjniki i kółka. Próżna byłaby praca opowiadać okazałość i piękność
rycerstwa tego, mówić bowiem
o zbrojach jego, o wysokich kopiach
z długimi chorągiewkami, o tygrysich skórach, o pysznych koniach,

kulbakach, rzędach, strzemionach,
cuglach świecących się od złota, haftów i drogich kamieni byłoby
to przyćmić ich piękność […].”
Toskańczyka urzekło to, co Włochów w ogóle do dziś urzeka, czyli elegancja, klasa i morze bogactwa, ale świetnie wiemy, że w parze
z tą olśniewającą prezencją szła
także skuteczność na polu bitwy, która przerażała wszystkich
przeciwników.
[…] Lubimy dziś wracać do historii, symbolu i etosu husarza. Zarówno w kulturze masowej, polityce jak
i biznesie. To dobrze. Gorzej, że coraz częściej ów powrót ma charakter wyłącznie ckliwy i sentymentalny, a brak mu pogłębionej refleksji.
Jeśli zapytasz o husarię dziecko,
ucznia gimnazjum, adiunkta filozofii albo przypadkowego przechodnia na ulicy, otrzymasz najczęściej
odpowiedź, że to byli „ci żołnierze
ze skrzydłami”.
[…] Otóż husaria mogła odnosić
tak liczne i tak doniosłe zwycięstwa,

Piwniczański skarb

Jerzy Wideł
Z kapelusza

B

arbara Paluchowa to dama
obdarzona przez Najwyższego wieloma talentami
artystycznymi. Znana od dziesiątków lat na Sądecczyźnie szczególnie w Nowym Sączu i Piwnicznej
Zdroju, gdzie pomieszkuje. Piszę
pomieszkuje, gdyż jako niespokojny duch często podróżuje po okolicy, chłonąc piękno ludzi i krajobrazu. To jest jej pasja życia, którą
stara się uwiecznić i zachować dla
potomnych.
Absolwentka Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie powszechnie
jest znana jako wybitna plastyczka. Malarstwo ma wiele wspólnego z poezją, więc jest też znakomitą wielokrotnie nagradzaną
poetką. Nie dość tego, to jeszcze od ponad 20 lat z niewielkimi
przerwami jest redaktorką naczelną lokalnej piwniczańskiej gazety
„Znad Popradu”. Patrząc na wielość jej zajęć, aktywność w życiu kulturalnym uzdrowiska, jest
jego prawdziwym skarbem. Zatem miłości do Czarnych Górali,
do piękna natury nie musiała nikomu udowadniać. Ale zrobiła to,
bo jest pasjonatką, lokalną wielką patriotką, chociaż jej korzenie
rodzinne sięgają Kobylanki koło
Gorlic. Losy życiowe skierowały ją
jednak na Sądecczyznę najpierw
do Krynicy Zdroju, a następnie
do Piwnicznej Zdroju. Ba, w latach
1975–1981 była naczelnym plastykiem Nowego Sącza.

Właśnie trafiło do moich rąk
znakomite wydawnictwo autorstwa Barbary Paluchowej „Dar
pamięci dawni ludzie, rodziny,
dawne domy”. Dzieło wyszło nakładem Stowarzyszenia Na Rzecz
Osób Przewlekle Chorych i Dzieci Niepełnosprawnych z Piwnicznej Zdroju.
Nie wiem, czy można ten bardzo interesujący album – kronikę
nazwać dziełem życia pani Barbary, bo wszak poezja i malarstwo
było u niej na pierwszym miejscu,
a zapiski kronikarskie zapewne wynikły z jej dziennikarskiej
pasji. Jedno jest niezaprzeczalne
„Dar pamięci dawni ludzie, rodziny, dawne domy” to ogromna, wieloletnia praca, której się
musiała poświęcić autorka. Nie
tylko jest dziennikarką w tym
dziele, ale fotografikiem, plastykiem i poetką. Tylko pozazdrościć pracowitości i emocjonalnego zaangażowania.
Kto chociaż raz bywał nie tylko
na szlakach turystycznych wokół
Piwnicznej, ten wie, że to rozległa gmina z porozrzucanymi
po górach przysiółkami, niekiedy zimą niedostępnymi. A przecież tam ludzie jeszcze mieszkają. Barbara Paluchowa odwiedziła
niemal każdą chatę w tych przysiółkach, opisując ludzkie dzieje. Wykonała setki zdjęć tych
ludzi ich domów, chat na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Niestety tych domów już
nie ma, bądź są opuszczone i popadają w ruinę. To samo zrobiła
w samej Piwnicznej. Przez karty
tego albumu – kroniki przewijają
się niemal wszystkie zacne piwniczańskie rody, ciekawi ludzie.
Wspaniałe, bardzo starannie wydane dzieło i chwała za to jej autorce. Kawał historii i współczesności piwniczańskiej ziemi.

ponieważ posiadała nad przeciwnikami przewagę nie tylko w zaletach osobowościowych, lecz także
w strategii oraz taktyce prowadzenia starcia, w wyszkoleniu żołnierskim, technice oraz technologii
przygotowania zbroi i broni, a także
wynalezionej tylko w Polsce specjalnej hodowli konia husarskiego, który posiadał wielkość i siłę pozwalającą mu dokonać ciężkozbrojnej
szarży i jednocześnie na tyle szybkiego i zwrotnego, by w manewrach dotrzymać kroku nawet najruchliwszym konikom tatarskim.
Wartość tej rasy i tajemnica jej chowu były tak cenne, że ktokolwiek
śmiałby sprzedać konia husarskiego poza granicę Polski, podlegał karze śmierci jako zdrajca stanu. Husaria w walce była zatem pokazem
wartości polskiego ducha i jednocześnie osiągnięciem polskiej myśli
technicznej i wojskowego geniuszu.
Wszystko zaś to nie byłoby możliwe
bez… ówczesnej polskiej gospodarki
wolnorynkowej!

Husaria bowiem stanowiła nie
tylko armię zawodową, ale też
w dużej mierze – i na różnych poziomach swoich struktur – prywatną. [...]
Rozkwit husarii to moim zdaniem wynik szczęśliwego złożenia
nadawanych szlachcie od XIV wieku
przywilejów i ustaw, które stworzyły środowisko prawdziwej wolności gospodarczej, absolutnie wyjątkowej na tle ówczesnej Europy.
[…]
Po co dziś ta refleksja nad jakąś
tam militarną formacją sprzed kilkuset lat? Żeby przestać śnić puste sny o potędze i przypomnieć sobie, skąd się taką moc czerpie. Żeby
przestać się pocieszać starymi przepowiedniami o Polsce od morza
do morza, a zacząć wreszcie coś robić, by się te wizje mogły kiedykolwiek ziścić. W obliczu szybkich przemian na całym świecie,
w ramach których nie tylko Rosja robi się coraz bardziej agresywna i nieobliczalna, nie pomoże
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nam ani bagatelizowanie zagrożenia w stylu pani premierki Kopacz,
która stwierdziła ostatnio, że rosyjska nadaktywność militarna
przy naszych granicach to nie powód, „żeby podnosić larum”, ani
infantylne wymachiwanie szabelką
NATO, której po prostu nie mamy,
ani też zrezygnowane opuszczenie
ramion i poddanie się biegowi wypadków, bo „już za późno na jakiekolwiek przygotowania”. Nigdy nie jest za późno. Nigdy nie jest
za późno na to, by przywrócić wolność. Nigdy nie jest za późno, by
zdjąć z ludzi ciężary, które dźwigają w cudzej sprawie. Narodowi
znad Wisły wystarczy tylko rozwiązać ręce i dać wreszcie autentyczną swobodę działania. Oczywiście,
że z początku powstanie kociokwik,
zamieszanie i chaos. Ale gdy Ruscy
staną na granicy w nadziei, że sobie
jak diabeł połowią łatwo w tej mętnej wodzie, wówczas pył opadnie,
a ich oczom ukarze się kraj ludzi bogatych, bo wolnych, których będzie
już stać na wystawienie nowoczesnej husarii. […]
Cały felieton przeczytasz
na wMediach.pl

Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie…

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

R

ozpruty worek pampersów intensywnie używanych; pudełko po prezerwatywach DUREX performax Intense;
piwo Żubr butelka; Piwniczanka
niegazowana 1,5 l; LM linki mentelowe; Wysowianka oranżada gazowana 1,5 l; OSHEE napój izotoniczny 1 l
z Realem Madryt; Sprite butelka plastik 300 ml; Tymbark owocowy butelka, smak nieznany; BURN – energy drink, plastik 0,5 l; Pepsi butelka
0,5 l; Coca–Cola butelka 0,5 l; Nestea
plastik; Lady Max test ciążowy płytkowy; AGD blue, pudełko zgniecione; LM pudełko w dobrym stanie,
wersja z napisem „Chrońcie dzieci – nie zmuszajcie ich do wdychania dymu tytoniowego”; Activia truskawkowa, jogurt; Lemoniada firmy
Hellena, bez sztucznych słodzików,
plastik; Polska wiśniowa 0,5 l; butelka 0,5 plastik bez etykiety; Pepsi 0,5 l, plastik; kanapka z wędliną
w stanie rozkładu w worku przeźroczystym, dwie sztuki; LM niebieskie
wersja forward; Tymbark pomarańcza–brzoskwinia, karton 1 litr; rogalik 7–days, smak czekoladowy, folia;
Viceroye niebieskie; prezerwatywa zużyta zawiązana na supełek, kolor różowy; Kubuś szkło zatopione
w plastikowy worek; pizza średnia
pudełko, smak niezidentyfikowany;
Coca–Cola 3 litry plastik; papierowy
kubek po kawie nieustalonej firmy;
Fanta pomarańczowa 0,5 litra; Great
Coffee, made to go – kubek papierowy; LM linki rzadka wersja z formułką „Dzwoniąc pod numer telefonu

801 108 108 uzyskasz pomoc w rzuceniu palenia”; Kamis – ketchup pikantny; słoik po korniszonach firmy
„Nasza spiżarnia”; żołądkowa gorzka
o smaku miętowym – 100 ml; Żubr
butelka; Soplica śliwkowa – 0,5 l +
Viceroye niebieskie w wersji „Palacze
tytoniu umierają młodziej”; Okocim
puszka 0,5 l w strzępach; Pycholandia banan–truskawka, butelka szklana mała; Coca–Cola klasyczna 1,5 l;
100 procent Jacobs – kubek po kawie; Soplica 0,5 l – wersja nie ustalona; pudełka po pizzy dużej, sztuk 5;
Tymbark jabłkowy – 1 l plastik; Viceroye wersja z ładną panią i napisem: „Palenie tytoniu może uszkodzić nasienie i zmniejszyć płodność”;
drzewko zapachowe Wunder–Baum
black classic; napój owocowy bliżej niezidentyfikowany 250 ml szkło;
Durex – saszetka po 1 natural rubber
latex condom; Harnaś puszka; Soplica orzech laskowy; worki z odpadami gospodarczymi szare – sztuk 5;
LM zielone wersja gruba; Tymbark
nektar plastik mały; Soplica wiśniowa – cztery sztuki 0,5 l; Coca–Cola
kubek 0,5 l z zestawu BIG MAC; Desperados Red – butelka 0,66 l; Sobieski; paluszki słone; Tiger Mental, puszka 0,5 l; Żubr butelka cztery
sztuki; BE POWER – butelka szara plastik; Carlsberg butelka – większa ilość; Kubuś marchewka – plastik
0,33 l; LD violet; Lewiatan banan–
jabłko; Finlandia czysta 0,7 l; żołądkowa zielona (produkowana od 1950
roku); Oxycort spray; Okocim folia zielona po sześciopaku; Dessumo
ciasteczka; Hortex multiwitamina
nektar; Harnaś puszka stan sprasowany; Harnaś puszka stan idealny;
Ostródzkie salami firmy „Nasze smaki” 100 g; Hoop cola; Tyskie butelka;
Żubr puszka razy 7; E. Wedel – czekolada mleczna z bakaliami; Burito
KFC – stan niewyraźny; COLTS original – palenie zabija; frooli, jabłko–
wiśnia; Lion (produkt spożywczy,

ale nie batonik); SKYN intense feel
Unimil – 3 nielateksowe prezerwatywy z wypustkami – nowość!; McDonald – frytki małe; Piwniczanka 1,5
l niegazowana; Żywiec puszka skręcona; KitKat chrunky; Harnaś butelka; sedes biały bez pokrywy; Radler butelka; Black Mike Tyson – 250
ml; Airway; Waldquelle 0,5 l plastik;
Fanta; Desperados tequila; Krupnik
wódka czysta; Marlboro czerwone;
Tiger puszka, stan po wypadku; Lipton ice tea, plastik.
***
Spacer alejką wśród regałów supermarketów? Nic podobnego!
Mój wiosenny stumetrowy spacer wzdłuż głównej drogi w jednej z podsądeckich miejscowości.
W Twojej miejscowości prawdopodobnie jest bardzo podobnie. Jesteś
zdziwiony? Oburzony? Ale czym,
przecież ktoś to zrobił. Ty nie? To ciekawe, bo ja też nie. No więc kto traktuje nasz kraj, jak śmietnik, w którym wszystko wyrzuca się przez
okno samochodu? Znasz tych ludzi? Widziałeś ich kiedyś, rozmawiałeś z nimi? A może to ci, którzy opowiadają głośno, że Polska to kiepski
kraj i za granicą jest lepiej. Mają rację. W wielu innych krajach jest lepiej, bo nie mieszkają w nich tacy
durnie jak oni, którzy uważają,
że wszystko można wyrzucić przez
okno, a jakiś frajer po nich posprząta. Tak więc słuchaj chamie – mam
dla ciebie ważną wiadomość: kraj,
w którym żyjesz, wygląda dokładnie tak, jak go traktujesz. A traktujesz go jak śmietnik, za granicą udając cywilizowanego europejczyka. Za
miesiąc, jak każdej wiosny, uczniowie okolicznych szkół w ramach akcji „sprzątanie świata” wyjdą czyścić
przydroże rowy. Od lat ich starsi koledzy też sprzątali. A niedługo potem
wyrzucali przez okna samochodów,
mniej więcej to, co powyżej spisałem
na krótkim spacerze.
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Byłeś świadkiem interesującego
zdarzenia? Masz dobre czy złe
informacje, o których powinni
dowiedzieć się wszyscy?
Zgłoś nam temat.

REDAKCYJNY DYŻUR
Tel. 18 544 64 41 lub 785 340 411
E–mail: redakcja@dts24.pl
REKLAMA

Filmoteka sądecka (6)

Krynica w roli Zakopanego
Przenieśmy się do Krynicy z lat trzydziestych z filmem Lecha Majewskiego pt. „Zazdrość i medycyna”.
Akcja głośnej (dziś powiedzielibyśmy kultowej) powieści Michała
Choromańskiego z 1932 roku, osnutej wokół zdrady małżeńskiej, jakiej
dopuszcza się Rebeka (Ewa Krzyżewska), zmysłowa żona zamożnego fabrykanta Widmara (Mariusz
Dmochowski) z cynicznym dyrektorem szpitala Tamtenem (Andrzej
Łapicki), w rzeczywistości rozgrywa się w Zakopanem. Wytrawny reżyser widocznie uznał, że uzdrowisko pod Górą Parkową będzie
lepiej nadawało się do odtworzenia przedwojennego klimatu fabuły miłości i nienawiści, zdrady
i upokorzenia, niedomówień i obsesji. Po premierze krytycy podkreślali wyjątkową dbałość twórców o odtworzenie ówczesnych
krynickich realiów, w czym pewnie niemałą zasługę miała scenograf
Ewa Braun, córka znanego literata Andrzeja i bratanica Michaliny
Wisłockiej, późniejsza (w 1994)
zdobywczyni Oscara za dekorację wnętrz do „Listy Schindlera”
Spielberga. Dla potrzeb filmu poznikały anteny telewizyjne i współczesne szyldy, zadbano drobiazgowo o szczegóły wyposażenia lokali
w pensjonatach i dobór kostiumów.
W scenach w sali operacyjnej, gdzie
doktor Tamten przeprowadza Rebece tajemniczy zabieg dostrzegamy przystosowane do warunków
szpitalnych pomieszczenia Nowego Domu Zdrojowego.
Reżyser w ślad za literackim
pierwowzorem zastosował niebanalną konstrukcję, retrospekcję i symultanizm czasowy, jak
w „Ulissesie” Jamesa Joyce'a. Zazdrosny mąż popada w swych
uzasadnionych skądinąd podejrzeniach i wszczętym śledztwie
w szaleńczą obsesję. Owemu studium zazdrości i dociekaniu prawdy towarzyszy niesamowita aura
(niczym w horrorze!), potęgowana
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sugestywną muzyką nieżyjącego już
maestro Wojciecha Kilara i pokazaną w oryginalny sposób architekturą zdrojową.
Reżyser umiejętnie prowadzi akcję pomiędzy „Witoldówką"
(pełniącą pierwotnie funkcję zakładu dietetycznego), „Szczerbcem”, „Orłem Białym”, a „Ułanem” i „Morskim Okiem”. Przez
moment pojawia się „Tatrzańska”,
która doszczętnie spłonęła w 1987 r.
Jakby na marginesie film ukazuje urok niemych świadków świetności kurortu, jakimi są drewniane
domy przy Bulwarach Dietla. Stare
obiekty nadal decydują o atmosferze uzdrowiskowej, są częścią jego
historii. Mieszkali w nich Adam
Asnyk, Józef Ignacy Kraszewski,
Artur Grottger, Leon Wyczółkowski i Helena Modrzejewska.
Malownicze wille, powstałe
z przemieszania stylu miejscowych
budowniczych z modą panującą powszechnie w XIX–wiecznych zdrojach europejskich, głównie szwajcarskich, a później niemieckich
i norweskich, pełne koronkowych
ozdób i charakterystycznej ciesiołki, z licznymi balkonikami i balustradkami, nadwieszonymi łukami

i kratownicami, bliższe są sercu turysty czy kuracjusza niż betonowe
bryły nowoczesnych domów wczasowych, choćby nawet nie najgorzej wkomponowanych w krajobraz. Projektantem, który narzucił
zachowany do dziś styl zabudowy zdrojowej, był w drugiej połowie XIX wieku inż. Feliks Księżarski, twórca Łazienek Mineralnych
z pięknie zdobioną wieżą zegarową pośrodku.
Czasomierz Księżarskiego pracuje do dziś. Nie ma już Ewy Krzyżewskiej (porównywanej swego czasu do Avy Gardner i Audrey
Hepburn), która w 2003 r. zginęła w wypadku samochodowym
w Hiszpanii; niezapomnianej Krysi, barmanki w restauracji w hotelu „Monopol” w „Popiele i diamencie”, czy też pięknej Hebron,
kochanki Ramzesa III w „Faraonie’.
Rola Rebeki była ostatnią w jej karierze filmowej, w wieku 34 lat niespodziewanie zrezygnowała z dalszej kariery filmowej i wyjechała
do Nowego Jorku, gdzie m.in. pracowała w bibliotece ONZ, miała dwóch mężów, osiadła potem
na stałe w Hiszpanii. Podczas pobytów w Polsce odwiedziła też ponownie Krynicę–Zdrój, spacerując
po deptaku z magistrem Stefanem
Półchłopkiem.
JERZY LEŚNIAK

X „Zazdrość i medycyna” (1973),
95 min., wg powieści Michała
Choromańskiego, reż. Lech
Majewski, zdjęcia Wiesław Zdort,
muzyka Wojciech Kilar, scenografia Tadeusz Wybult i Ewa Braun,
Studium Filmowe Tor. W rolach
głównych: Ewa Krzyżewska,
Andrzej Łapicki, Edmund Fetting,
Grażyna Staniszewska, Mariusz
Dmochowski, Włodzimierz
Boruński, Krystyna Stankiewicz.
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4 LATA GWARANCJI
OBUDZĄ KAŻDEGO!
Tylko do 29 marca 4 lata gwarancji

na telewizory BRAVIA*

W855

60”

6 199

zł

Innowacyjne
wzornictwo, kinowy
obraz i dźwięk
Wedge – forma idealna dla dźwięku
Procesor X-Reality Pro
System głośników Long Duct Speaker

Odwiedź salon Sony Centre:

sony.pl/SonyCentre

NOWY SĄCZ / ul. Dojazdowa 20 • tel. 18 444 11 44 • pon-pt: 10-19, sob: 10-15
* Promocja obowiązuje w dniach 2–29.03.2015 r., regulamin dostępny w salonie
Oferta cenowa ważna do 29.03.2015 r. lub do wyczerpania zapasów.
„Sony”, „BRAVIA” są zastrzeżonymi znakami handlowymi Sony Corporation. Informacje zawarte w reklamie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 K.C.
Sony Centre zastrzega sobie prawo do zmian cen podanych w reklamie. Sony Centre zastrzega sobie możliwość błędów w składzie i druku reklamy.
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OKNA DRZWI BRAMY
PROMOCJA

OKNA 7 KOMOROWE
W CENIE
5 KOMOROWYCH
TYLKO U NAS

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

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

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

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

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

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

w w w. t o m e x o k n a . p l
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P I Ł K A N O Ż N A . Kibice, którzy
po objęciu zespołu Sandecji przez
Dariusza Wójtoiowcza oczekiwali cudów, srodze się zawiedli.

KO L A R S T WO . „Góral z Limanowej”
jak mawiają często spikerzy na polskich wyścigach. Emanuel Piaskowy
swoją przygodę z kolarstwem rozpoczął w 1999 roku, dzięki swojemu
sąsiadowi, który niegdyś był zawodowym kolarzem.

Druga wysoka porażka z rzędu,
co prawda z liderem z Niecieczy,
ale za to w kiepskim stylu, nie
wróży łatwej drogi do utrzymania. Bilans spotkań z Miedzią Legnica i Termalicą Bruk Bet Nieciecza to siedem straconych goli,
zero po stronie zdobyczy i dwie
czerwone kartki. Dariusz Wójtowicz ma nad czym myśleć. Podobnie zarząd – wszak dopuszczenie
do sytuacji, kiedy tuż przed rundą
wiosenną odchodzi trener, skończyć się dobrze nie mogło. Wójtowicz, który do Nowego Sącza
wrócił po czterech latach mówił
przed rundą, że w takiej sytuacji
jest pierwszy raz, by po tygodniu z drużyną zaczynać grać,
ale przyznawał, że pozostaje mu
mieć zaufanie, że praca pod wodzą poprzedniego szkoleniowca
w okresie przygotowawczym była
dobrze wykonana i drużyna zaprezentuje dobrą piłkę. Po meczu w Niecieczy ta wiara musiała zostać zachwiana. – Po trzech
tygodniach pracy trudno mi
zdiagnozować postawę drużyny – mówił na pomeczowej konferencji Wójtowicz. – Zawodnicy
nie mogą popełniać takich błędów, jakie popełniali. Grali ambitnie, ale czasem byli o klasę
gorsi od rywala.
Tymczasem po tych trzech tygodniach pracy i dwóch porażkach zarząd szykuje się dziś lub
jutro na rozmowy ze sztabem
szkoleniowym. Tylko co z nich
może wyniknąć? Stawianie ultimatum i nakreślanie zadań teraz
nic nie da. Teraz Wójtowicz powinien dostać maksimum spokoju i wolnej ręki. W Nowym Sączu
zasłużył na taki kredyt zaufania. Ofensywny styl, za którym
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szły wyniki przysporzył mu wielu fanów. Dlatego też w końcu
po niego sięgnięto. Ma za zadanie utrzymać zespół w lidze. Chce
to zrobić jak najszybciej, ale musi
mieć do swych koncepcji właściwych wykonawców. – Myślę,
że mamy ciekawą kadrę z gronem doświadczonych I–ligowców
i młodych, którzy będą na nich
napierać – mówił po objęciu stanowiska trener. – Myślę, że uda
się mieć bardzo dobrą jedenastkę plus 4–6 zawodników, którzy w każdej chwili mogą pomóc
i skutecznie rywalizować. Każdy trener chciałby mieć kadrę liczącą 22–24 równorzędnych graczy, ale nas stać na skromniejszą
i trzeba z nią pracować.
Na razie decyzją zarządu klubu, od najbliższego meczu z Flotą
Świnoujście, zaplanowanego na 28
marca, wszystkie kobiety chcące
oglądać Sandecję z trybun obowiązuje nowy rodzaj biletu. Objęty on jest promocyjną ceną w wysokości symbolicznej „złotówki”.
I to jest jedyna słuszna w tym momencie decyzja.

Janusz Etgens często zabierał
swoich synów na zawody sportowe, w tym wyścigi kolarskie.
W 1999 rok, przyjaźniący się z nimi
„Emek” postanowił również spróbować swoich sił. Były to zawody rowerowe połączone z bieganiem. Duathlon okazał się strzałem
w dziesiątkę, bo Piaskowy wygrał
te zawody i przy okazji zaraził się
pasją do roweru.
Jak sam często powtarza,
ogromną rolę odegrali w jego karierze rodzice, którzy chętnie
wozili go na zawody MTB. Z kolarstwem górskim związany był
aż do 2009 roku. Później przeniósł się na szosę, gdzie po zdobyciu w 2013 roku tytułu Górskiego
Mistrza Polski na szosie, podpisał
swój pierwszy zawodowy kontrakt
z ActiveJet Team. Od tego roku nie
reprezentuje już tej polskiej kolarskiej grupy zawodowej. Kolarz
z Lipowego został zawodnikiem
grupy izraelskiej Cycling Academy Team. Pomysłodawcą projektu jest słowacki kolarz Peter Sagan
i były izraelski kolarz Saxo Banku
Ran Margailot. W składzie znalazło
się 12 zawodników, w tym czterech

FOT. ACTIVEJET

Marzenie: wygrać etap Tour de France

FOT. SANDECJA

Czas dla Wójtowicza

Kwestionariusz
Emanuel Piaskowy
Urodzony: 1991–03–02,
Nowy Sącz
Waga: 58 kg.
Wzrost: 172
Ksywka: Emi/Emek
Pierwszy trener: Jacek Jaworski
Największy sukces: Górski Mistrz
Polski U23
Marzenie:Wygrany etap
Tour de France
Hobby: Sport, dobry film akcji,
studia
Danie: spaghetti bolognese

Polaków: Wojciech Migdał, Patryk
Talaga, Artur Krasnodębski i właśnie
Emanuel Piaskowy. Długofalowym
celem projektu jest doprowadzenie zawodników do udziału w Tour
de France, a kolarze mają uzyskiwać cenne wskazówki od patrona ekipy Słowaka Petera Sagana.
Przymierzani do udziału w najważniejszych wyścigach świata kolarze mają już za sobą okazję, by mierzyć się z najlepszymi.
W styczniu wystartowali w znanym argentyńskim wyścigu Tour
de Luis, gdzie jedzie zazwyczaj kilka ekip WorldTour i w Pucharze
Istrii w Chorwacji.
– Nowa grupa to bardzo ciekawy projekt skierowany głównie do młodych zawodników. Stąd
decyzja o zmianie grupy zawodowej – nie ukrywał zawodnik.
– Jednak rok w grupie Active Jet
też był krokiem do przodu, zebrałem sporo nowych, cennych
doświadczeń. Ubiegły rok dał mi
wiele chwil radości, ale też pokazał, ile jeszcze pracy przede
mną. Mimo braku jakiegoś indywidualnego zwycięstwa, to czuję,
że przez ostatni rok podniosłem
swój poziom sportowy i droga
do najwyższego stopnia podium
coraz krótsza. Sukcesy Rafała
Majki, Michała Kwiatkowskiego i wielu innych polskich kolarzy dają mnóstwo radości i motywacji do jeszcze cięższej pracy.
(BOG)

Szukamy siatkarzy 60+
S I AT KÓW K A . Jan Burda, siatkarz
amator ze Starego Sącza, rocznik 1953
kompletuje drużynę siatkarską. Cel
mistrzostwa Polski oldbojów.
– Przyznam, że są kłopoty ze skompletowaniem składu, ale mam nadzieję, że uda nam się wystąpić
– przyznaje pasjonat siatkówki.
Co roku pod egidą Polskiego Związku Piłki Siatkowej organizowane
są Mistrzostwa Polski Oldbojów.
W sześciu kategoriach wiekowych,
REKLAMA

w tym kategorii 60+. I to właśnie
ta kategoria wiekowa interesuje
Jana Burdę. Zawody organizowane
są w Drzonkowie koło Zielonej Góry.
Swego czasu w tych mistrzostwach
bardzo dobre wyniki osiągała drużyna Sport Partner Jana Krajewskiego z Nowego Sącza. – To turniej
na bardzo wysokim poziomie i grają tam zawodnicy często mający za
sobą zawodowe występy. O sukces jest tam bardzo ciężko – zaznacza Jan Burda. – Drużyny mają

często swoich sponsorów, którzy
pokrywają choćby koszty wyjazdu, bo pod Zieloną Górę jest kawał drogi. Oczywiście, jeśli chodzi
o cały kraj zmontowanie takiej ekipy sześćdziesięciolatków jest możliwe, ale ja szukam kogoś lokalnie.
Stąd apel o zgłaszanie się do pana
Jana Burdy za pośrednictwem redakcji „Dobrego Tygodnika Sądeckiego”. Każdy komu piłka do siatkówki nie przeszkadza w grze,
będzie mile widziany.
(BOG)
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Objazdowa
lekcja ortografii
Po mieście jeździ już autobus z kolejną lekcją poprawnej polszczyzny. To efekt pracy uczestników
trzydniowych warsztatów street art ph. „Maluj z nami alfabetem
MORSa”, organizowanych przez
portal wmediach.pl we współpracy ze znanym sądeckim artystą. Ich uczestnicy nie tylko mieli okazję stworzyć swoje graffiti,
ale także poznać historię i kulturę narosłą wokół tego nurtu ekspresji. – Zachęcamy do bacznego przyjrzenia się namalowanym
wyrazom, a następnie zapisania
ich, stworzenia zdania i wysłania na adres graffiti@wmediach.pl
wraz ze zdjęciem autobusu. Każdy
autor e–maila ma szansę wygrać
niespodziankę przygotowaną przez
Morsa – zachęca Joanna Polańska,
redaktor naczelna wmediach.pl.
Więcej o akcji na dst24.pl
i wmediach.pl
FOT. JOANNA POLAŃSKA, KRZYSZTOF STACHURA

REKLAMA

I SĄDECKIE TARGI CZASU WOLNEGO - PODRÓŻ PO MORZU OFERT
Centrum Handlowe „Gołąbkowice” w Nowym Sączu, 10 maja 2015 r.
Prowadzisz firmę, która może poszerzyć horyzonty sposobów spędzania czasu wolnego, dołącz się.
Kontakt: Wydawnictwo Dobre, Biuro Reklam i Ogłoszeń, tel. 18 544 64 41, e-mail reklama@dts24.pl

tak tanio jeszcze nie było
rozmawiaj bez limitu za 9,99 zł

Wybierz ofertę bez telefonu Super Smart Plan
i rozmawiaj bez limitu ze wszystkimi w Orange
za jedyne 9,99 zł miesięcznie.
szczegóły w salonach orange:
Mszana Dolna, ul. Kolbego 15a,
Limanowa, Rynek 13,
Limanowa, ul. Jana Pawła II 8,
Nowy Sącz, ul. Lwowska 80 lok. 3, (Trzy Korony),
Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 15,
Nowy Sącz, ul. Węgierska 170, (Sandecja),
Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 1, (Pasaż Krynicki),
na www.orange.pl lub pod numerem 801 234 567
Rozmowy bez limitu dotyczą połączeń do sieci mobilnej Orange wykonywanych w kraju. Podana cena abonamentu
uwzględnia rabaty i dotyczy umowy zawieranej na czas określony w sklepie internetowym orange.pl. Sprawdź
szczegóły oferty oraz rodzaje rabatów w Regulaminie promocji Super Smart Plan na www.orange.pl. Opłata za
połączenie zgodna z cennikiem operatora.

