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Poznajecie? Nie, z całą pewnością
nie poznajecie, co jest na tym zdjęciu. To budowlany rekord Nowego Sącza, a może nawet budowlany rekord
Polski. Zdjęcie mianowicie pokazuje konstrukcję, która stała się później
hipermarketem „Europa II” przy ul.
Nawojowskiej. Dla miłośników dziwactw wszelakich to gratka nie lada.
Mianowicie budowa tego budynku
trwała… 17 lat (słownie siedemnaście), od 1984 do 2001 r. Oczywiście
w tym czasie budowlańcy mieli dłuższą przerwę, a może nawet zdążyło

się zmienić całe budowlane pokolenie. Rekord godny Księgi Guinnessa to
jedno, ale metamorfoza godna kameleona to drugie. Budynek zaczął być
wznoszony jako hala sportowa (takie
były plany, a na zdjęciu widać nawet
fragment trybun, na których jednak
nikt nigdy nie zasiadł), a został dokończony jako hipermarket. Ot taka
drobna korekta w trakcie budowy.
A może to trochę tak, jakbyście zaczęli
budować dom, ale wyszedł wam garaż, albo na odwrót.
(MICZ)
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Na dobry początek

Wszystko co powinieneś wiedzieć o budowlance
Najprościej byłoby w pierwszym zdaniu napisać, że „takiej gazety jeszcze Państwo
nie trzymali ręku”. Banalne, ale to chyba prawda – takiej gazety na sądeckim rynku wydawniczym jeszcze nie było. Cała branża budowlana naszego regionu w jednym miejscu. Z lektury zestawień największych firm Sądecczyzny jednoznacznie wynika, że branża budowlana – obok firm transportowych i spożywczych – jest jedną
z najważniejszych dla tutejszej gospodarki.Gdyby to analizować czysto statystycznie,
to okaże się, że w każdej sądeckiej rodzinie, wśród sąsiadów i znajomych, jest ktoś
związany zawodowo z tą branżą. Nie będziemy przy tej okazji powtarzać rzeczy oczywistych, że właśnie tutaj swoje siedziby mają prawdziwi światowi giganci produkujący dla budownictwa. A mniejsze, ale nie mniej sprawne i świetnie radzące sobie firmy, dosłownie trudno policzyć.
Co zatem szczególnie polecamy w naszym specjalnym budowlanym wydaniu
przygotowanym z myślą o XX Sądeckich Targach Budowlanych Dom i Otoczenie?

• Pierwszy i pewnie dla wielu nieco zaskakujący wniosek – branżą budowlaną rządzą kobiety! Wioletta Ochman po raz dwudziesty organizuje sądeckie
targi. Jak sama przyznaje, w tym czasie w branży zmieniło się niemal wszystko.
str. 5.

Bochni albo na Słowację. Jednak Wiśniowski to lokalny patriota gospodarczy –
sądeczanom daje pracę i tu chce płacić podatki.
str. 7.

• Ale budowlanka to również ryzyko i czasami nerwy wystawione na próbę. Pracownicy sądeckich firm budujących we Francji byli masowo aresztowani przez tamtejszą żandarmerię. Powód? Specyficzna ochrona własnego rynku
pracy przez francuski rząd. Opowiada o tym Andrzej Ryba, prezes firmy Universalbud 2, wykonującej zlecenia m.in. we Francji.
str. 8.
• Erbet od 25 lat realizuje największe inwestycje nie tylko w Małopolsce.
„Budowlaniec to jedyny zawód, gdzie za życia można postawić sobie pomnik,
za nie swoje pieniądze” – śmieje się prezes firmy Tomasz Ćwikowski. str. 11.
• Z kolei prezes Stanisław Nieć opowiada o przekształceniach własnościowych
w firmie Biegonice Składy. To krzepiące, kiedy zagranicznego właściciela zastępuje polski. „Widzę przyszłość w jasnych kolorach” – przyznaje Nieć.
str. 13.
• Wszyscy marzą o własnym domu, ale ciągle większość z nas mieszka w blokach
z wielkiej płyty. Jak Nowy Sącz budowano – pisze Jerzy Leśniak.
str. 20-21.

• Krystyna Baran – prezes firmy Wiśniowski, jednego z sądeckich gigantów,
przyznaje, że producent bram i ogrodzeń był kuszony, by przenieść fabrykę do

Zapraszamy do lektury!
Wydawnictwo DOBRE

REKLAMA

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA HYDROTECH DANIEL WARZECHA

• Stacja kontroli pojazdów
• Mechanika pojazdowa
• Skład budowlany

38-324 Siedliska k/Bobowej Siedliska 116
tel. 509 918 105
tel: 18 355 06 25
e-mail: biuro@hydrotech-siedliska.pl
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Inteligentny dom
• Doradzimy
• obliczymy
• wykonamy

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy,
że w wieku 40 lat zmarł nasz Ukochany

SYN, BRAT, TATUŚ i MĄŻ
Ś+P

Rafał PYSZCZAK
Uroczystości pogrzebowe wraz z Mszą św.
odbędą się w sobotę, 16 kwietnia 2016 r.,
o godz. 13, w Kaplicy na Cmentarzu
Komunalnym w Nowym Sączu
przy ul. Śniadeckich 19 A

Napisz:
universalbud.aw@gmail.com

Zadzwoń: 18 352 02 40
oraz 530 433 198

Pogrążona w żałobie
RODZINA
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Wywiad na jubileusz

FOT. Z ARCH. W. OCHMAN

Od 20 lat w Nowym Sączu

Rozmowa
z WIOLETTĄ OCHMAN –
organizatorem
XX Targów Dom
i Otoczenie, właścicielką
Agencji InformacyjnoReklamowej „Promocja”
z Wadowic
- Będzie w tym roku więcej wadowickich
kremówek na targach budowlanych?
- Kremówki będą jak zawsze,
ale tym roku będzie też inna słodka niespodzianka. Mamy okrągły
jubileusz, który będziemy świętować wystrzałowym urodzinowym
tortem.
- Przygotowywane są jakieś szczególne
atrakcje, które będą wyróżniać XX Targi Budowlane od tych 19 poprzednich?
- Owszem, przygotowujemy
takie atrakcje. Jedną z nich będzie kino 7D z ofertą zarówno dla
dzieci, jak i dorosłych. Będzie ono
do dyspozycji naszych gości przez
całą niedzielę. Oprócz tego przyjedzie do nas Akademia Budowania
REKLAMA

Klockami. Milusińscy, czyli przyszli budowlańcy, pod czujnym
okiem instruktorów będą mogli nauczyć się, jak tworzyć coś z klocków. Oprócz tego zarówno w sobotę
jak i niedzielę będziemy częstować
naszych zwiedzających bezpłatną
kawą i czymś do kawy.
- Jak przez te 20 lat zmieniał się rynek budowlany i sądeckie firmy związane z branżą?
- Bardzo dużo się zmieniło.
W zasadzie, to dzisiaj zupełnie inny
świat. Nie da się porównać tego,
co było 20 lat temu, kiedy jeszcze same targi były czymś nowym.
Wdrażaliśmy się dopiero jako organizatorzy, ale to były początki również dla naszych wystawców i zwiedzających. Przez te lata
zmieniła się świadomość, zmieniły się też technologie, a to sprawiło, że także my musieliśmy zmienić
swoje podejście do targów. Dzisiaj
zwiedzający są na tyle świadomymi
klientami, że szukają konkretnych
produktów i oczekują precyzyjnych oraz fachowych informacji. To nie może być tylko ulotka.
Mam wrażenie, że najistotniejsza
jest rozmowa z kompetentną osobą. Zresztą targi tym się różnią od

każdego innego narzędzia marketingowego, że dają nam możliwość bezpośredniego kontaktu.
Czyli tego, czego jesteśmy pozbawieni robiąc zakupy czy zasięgając informacji przez wszechobecny
w naszym życiu internet. Zauważam, że od dwóch lat targi przeżywają renesans. Mam wrażenie,
że ludzie szukają możliwości porównania różnych towarów, zapoznania się z nowymi technologiami
czy energooszczędnymi materiałami. Ale szukają przede wszystkim
tego, co najważniejsze – czyli bezpośredniej informacji. Tu fachowiec ma czas, te dwa dni poświęca przecież swoim potencjalnym
klientom. Cieszy mnie to ogromnie. Kilka lat temu wróżono targom
koniec, mówiono, że to schyłkowa
formuła marketingowa, bo przecież
wszystko można kupić przez Internet, który daje tyle różnych możliwości. Okazuje się, że to nie była
trafna diagnoza, bowiem zarówno
klienci, jak i zwiedzający, na targi czekają.
- Jak branża zmieniała się na przestrzeni
tych 20 lat? Był taki moment, kiedy wydawało się, że rynek jest już nasycony,
że Polacy zaspokoili się bumem budowlanym i możliwościami, jakie dają nowe
technologie?
- W rynku budowlanym na
pewno zmienił się sposób myślenia i budowania. Kiedyś 99,9 proc.
osób budowało systemem gospodarczym. Obecnie istnieje bardzo
wiele firm, które oferują kompleksową usługę, począwszy od projektu, skończywszy na gotowym domu
i bardzo wiele osób korzysta z takich rozwiązań. Oczywiście to też
zależy od regionu. Jest też nadal
spora grupa klientów, która zajmuje się budowaniem samodzielnie. Na
pewno nowe technologie i świadomość związana z ochroną środowiska, czy też korzystanie z potencjału
natury, pozwalają budować lepiej,
szybciej i ekonomiczniej.
- Czy Panią, jako fachowca, człowieka, który widział w tej branży wszystko, jeszcze coś zaskakuje? Odkrywa Pani
nowe przestrzenie w branży budowlanej?

- Ależ oczywiście! Jeszcze kilka lat temu nie wyobrażaliśmy sobie, że będziemy mogli sami w swoim domu produkować prąd i to nie
tylko na własny użytek, ale że będziemy mogli na tym zarabiać. Nie
przypuszczaliśmy, że można będzie mieć w domu ciepłą wodę tylko dzięki energii słonecznej, albo
że będzie można zastosować różnego rodzaju systemy wentylacji.
Nie sądziliśmy, że będziemy mogli np. ogrzewać dom korzystając
z dobór naszej Ziemi, czyli za pomocą pomp ciepła. Urządzenia, które
ze względu na swoją cenę, kiedyś
były dostępne dla nielicznych, dzisiaj są już w zasięgu znacznej części klientów. Co roku nasi wystawcy wprowadzają różnego rodzaju
innowacje. Można powiedzieć, że
w niektórych branżach powiedziano już wszystko, ale człowiek ciągle wpada na nowe pomysły, więc
co roku jesteśmy czymś zaskakiwani, a przecież o to chodzi. To sprawia też, że klienci przychodzą na
targi, sprawdzić, co nowego w danej branży pojawiło się na rynku.
- A klientów na targach z roku na rok
jest więcej?
- Każdy rok jest inny. Tworząc targi w tej branży nauczyłam
się, że sytuacja na targach nie jest
wprost proporcjonalna do sytuacji
na rynku. Są różne czynniki, które wpływają na ilość wystawców
i odwiedzających. Cieszę się, że jest
cykliczność tej imprezy i że ona
ewoluuje. Mam nadzieję, że rynek
sądecki pozwoli nam na kontynuowanie organizacji targów.
- A sądecki rynek jest wdzięcznym miejscem dla budowlanki? Są tu giganci
w branży, ale też bardzo dużo cieszących się dobrą renomą mniejszych firm
z branży budowlanej - produkcyjnych
i wykonawczych. Widzimy też piękne
domy, których trudno szukać gdzie indziej w polskim krajobrazie. To prawda czy mit?
- Rynek sądecki na pewno jest
jednym z ciekawszych w kraju.
Tutaj osadzeni są producenci na
miarę światową, stąd wywodzą się
tzw. top firmy. Ale obok nich jest

też szereg mniejszych. To wszystko sprawia, że można tu znaleźć
markę o globalnej renomie, ale też
takie, jedyne w swoim rodzaju,
które można spotkać tylko tutaj.
A domy, które oglądamy w sądeckim krajobrazie, są w jakimś stopniu odzwierciedleniem lokalnego
rynku. Ja każdego roku przyjeżdżając do Nowego Sącza widzę zmiany,
nowe domy i całe osiedla. A przecież
z pomysłów mieszkańców też można czerpać inspirację.
- 20 lat to okazja to podziękowań. Są takie firmy, które są z targami szczególnie związane?
- Na pewno chciałabym podziękować firmom, które są ze mną od
pierwszej edycji. Nowy Sącz był drugim miastem, gdzie zaczynaliśmy
naszą ekspansję poza Wadowice.
Pierwsze były targi w Nowym Targu,
zaraz potem przybyliśmy właśnie do
Nowego Sącza. Korzystając z okazji
chciałabym podziękować firmie Biegonice Składy z byłym już prezesem
Andrzejem Karpielem na czele, firmie Odkurzacze Centralne z panem
Wojciechem Mystkowskim, firmie
produkującej fotele masujące Pro-Wellness oraz firmie Sezam, która nas chroni. Dziękuję też wszystkim, którzy przewinęli się w ciągu
tych wszystkich lat przez naszą imprezę. To była świetna okazja do poznania się, wymiany doświadczeń
i rozmowy.
- Jak będzie brzmieć pierwsze zdanie,
które Pani wypowie 16 kwietnia otwierając XX Targi Budowlane?
- Myślę, że znajdzie się w tym
zdaniu słowo „dziękuję”. Zawsze
miałam wsparcie ze strony miasta Nowego Sącza. Od początku
współpracowałam z kolejnymi prezydentami i zawsze mogłam liczyć
na pomoc. To bardzo ważne. Chciałam też podziękować dyrektorowi
MOSiR Pawłowi Badurze. Jesteśmy
w Nowym Sączu gośćmi, a spotykając się z życzliwością z przyjemnością tu wracamy. Dlatego dziękujemy Nowemu Sączowi, za to, co dał
nam przez te 20 lat.
ROZMAWIAŁ
WOJCIECH MOLENDOWICZ
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Kwestionariusz osobowy DTS
Kobieta niezastąpiona
Imię i nazwisko: Katarzyna Świderska
Urodziłam się: w Nowym Sączu, pięknego
wiosennego poranka
Moja rodzina: mąż Marcin, córka Julia, synowie Miłosz i Jakub, pies Koda rasy Border Coliie.
Z wykształcenia jestem: menadżerem.
Zajmowane stanowisko: dyrektor Marketingu, marka WIŚNIOWSKI.
Przebieg pracy zawodowej: tuż po studniach zaczynałam w warszawskiej Agencji
Reklamowej, 19 lat temu rozpoczęłam pracę w firmie WIŚNIOWSKI, aby po kilku latach zapragnąć zmiany otoczenia i branży. Od
2010 ponownie jest to firma WIŚNIOWSKI,
mój matecznik i branża budowlana, z którą
związana jest cała moja rodzina.

Moją pierwszą wypłatę wydałam na:
opłatę za stancję w Warszawie.
Lubię jeść: pomarańcze.
Po godzinach: mama na pełnym biegu.
Mój samochód: czarny, według zasady Henrego Forda – tyle że mój jest japoński, Mazda.
Ostatnio czytałam: „Zaczynaj od dlaczego”, Simon Sinek.
Na bezludną wyspę zabrałabym: szwajcarski scyzoryk, książki, sporo papieru
i masę ołówków.
Złości mnie: bezcelowość w działaniu,
obłuda i marazm.
Śmieszy mnie: świat w krzywym zwierciadle w polskich komediach obyczajowych.
Cieszy mnie: każdy dzień i zwyczajne,
małe rzeczy.

FOT. Z ARCH. K. ŚWIDERSKIEJ

Uwagi DTS: Katarzyna Świderska – dyrektor marketingu firmy WIŚNIOWSKI zdobyła tytuł „Najlepszej z najlepszych” w plebiscycie Kobiety Branży Stolarki organizowanym przez Informator Branżowy
Stolarka VIP. Branża budowlana to świat uznawany za typowo męski.
Panie jednak coraz częściej ingerują w ten świat, nadając mu nowego wyrazu i otwierając przed nim nowe horyzonty. To one inspirują do
zmian, motywują i podejmują kluczowe decyzje. Fakt ten docenił Informator Branżowy Stolarka VIP, który postanowił zorganizować plebiscyt „Kobiety Branży Stolarki”, nagradzając kobiety niezastąpione.
W tegorocznej edycji plebiscytu nominowano ponad 35 pań, zajmujących kluczowe stanowiska w firmach związanych z branżą budowlaną. Zwyciężyła sądeczanka.
REKLAMA

smartPROMOCJA
Steruj bramą i wejściem do domu
swoim smartfonem!
KUP bramę garażową, ogrodzeniową lub drzwi w ofercie
promocyjnej WIŚNIOWSKI teraz ze sterownikiem Ri-Co za darmo!
POBIERZ aplikację wBox z Google play lub App Store
KONTROLUJ wejście do domu swoim smartfonem!

W promocji:
superciepła brama garażowa z napędem UniTherm, drzwi aluminiowe
CREO z zamkiem elektrycznym, brama ogrodzeniowa z napędem
w słupku, sterownik Ri-Co i aplikacja do sterowania za darmo
do wszystkich promocyjnych bram garażowych, bram ogrodzeniowych
oraz drzwi od 4 kwietnia do 30 czerwca 2016 r.

Szczegóły w punktach sprzedaży Partnerów Handlowych oraz na www.wisniowski.pl • Niniejszy materiał nie stanowi oferty
w rozumieniu Kodeksu Cywilnego • Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian
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Liderzy branży budowlanej

Nasza firma jest mocno związana z Sądecczyzną

Rozmowa z KRYSTYNĄ
BARAN, prezesem
zarządu firmy
Wiśniowski
- Kiedy przeglądamy listę najprężniejszych firm Sądecczyzny, możemy odnieść
wrażenie, że nadają jej ton firmy budowlane. Branża budowlana to nasza regionalna specjalność?
- Tak chyba faktycznie jest i mam
wrażenie, że to nie przypadek. Sądecczyzna była przez całe lata regionem rozdrobnionych gospodarstw
i ludzi ciężkiej pracy żyjących z rolnictwa oraz ogrodnictwa. Ludzie
mieli tu dwa wyjścia – albo emigrować bliżej czy dalej, albo skutecznie zmierzyć się z niełaskawym
losem. I właśnie te wieloletnie zmagania zahartowały ich do ciężkiej
pracy, nauczyły samodzielności m.in. budowlanej - a kiedy można
było zakładać własne firmy, najbliżej
było im do fachów, które już dobrze
znali z praktyki. To chyba najprostsza odpowiedź, dlaczego branża budowlana ma się dziś tak dobrze tutaj.
Zgodnie z prostą zasadą, że biznes
napędza biznes, wokół dużych firm
produkcyjnych powstało mnóstwo
mniejszych, specjalizujących się
w pracach wykończeniowych, pomiarach, montażach itd. Tak powstało swoiste budowlane zagłębie.
- Zaradność to najważniejsza cecha
sądeczan?
- Na pewno jedna z ważniejszych.
Gospodarskie myślenie to inna ważna cecha ludzi w naszym regionie. Żyje tu dużo rodzin wielodzietnych, które musiały sobie radzić

FOT Z ARCH K. BARAN

Świat się zmienia,
a oferta branży
budowlanej –
w tym oczywiście
nasza – musi się
zmieniać wraz
z nim. Za takimi
wyzwaniami
musimy nadążać,
bardzo często
nawet
z wyprzedzeniem
staramy się, aby
nasza oferta
wyznaczała
trendy.
w trudnych warunkach, ludzie
uczyli się zarabiać, rozwijać i czynić swoje życie coraz lepszym. Kiedyś w rozmowie na ten temat, ktoś
przytomnie zauważył, że – owszem
– łatwo nie było, ale przecież każdemu kolejnemu pokoleniu żyje się tu
lepiej. Czyli praca ojca i dziadka nie
poszła na marne. Dam własny przykład – mój tato dawno temu marzył,
żeby wybudować własny dom, potem żeby dokupić gruntu, ciągle coś
chciał ulepszać i rozwijać, bo uważał, że to da efekty w przyszłości.
I dało. Ale równocześnie już wiele
lat temu mieliśmy znajomych, którzy zamiast inwestować w przyszłość swoją i dzieci, woleli wydać
pieniądze na atrakcyjny wakacyjny wyjazd.
- Boom budowlany ostatnich lat zaspokoił wilczy głód posiadania przez Polaków
własnego domu?
- Nie mam pewności czy ten głód
jest już całkowicie zaspokojony, ale
kiedy rozejrzymy się wokół i zauważymy, jak się zmienił przez ostatnich
25 lat sądecki krajobraz, w którym
wyrosło tysiące nowych domów,
to będziemy mieli częściową odpowiedź na pytanie, jak wielki był
głód budowania na domów. Weźmy
do ręki zdjęcia sprzed 20-25 lat. Nie
trzeba być specjalnie wnikliwym badaczem, żeby znaleźć odpowiedź na
pytanie, jak się Polska zmieniła na
naszych oczach. Na usługi budowlane rynek zawsze będzie mniej lub
bardziej chłonny, bo ludzie od zawsze chcieli wygodnie i bezpiecznie mieszkać. A takie firmy jak nasza
muszą do tego dodać jeszcze jeden
element – umożliwiać ludziom, by
mieszkali coraz ładniej. I to jest dla

nas wyzwanie na najbliższą przyszłość: nie tylko funkcjonalność, ale
również wzornictwo zaspokajające coraz bardziej wymagające gusta
klientów. Świat się zmienia, a oferta
branży budowlanej – w tym oczywiście nasza – musi się zmieniać wraz
z nim. Za takimi wyzwaniami musimy nadążać, bardzo często nawet
z wyprzedzeniem staramy się, aby
nasza oferta wyznaczała trendy.
Chcąc zdobywać zagraniczne rynki, trzeba dostosowywać swoje wyroby do przepisów innych krajów –
to wymaga pewnego wysiłku, ale
jednocześnie wzbogaca ofertę.
- W jakim kierunku pójdą w najbliższych
latach takie firmy branży budowlanej jak
Wiśniowski, którym na krajowym rynku
od dawna jest już za ciasno?
- Choć może dla wielu zabrzmi
to paradoksalnie, to mamy bardzo
dobrą lokalizację. Stosunkowo łatwa komunikacja z Berlinem czy
Szczecinem daje nam łatwy dostęp
na zachód Europy. Jednocześnie blisko nam na południe, a to ważny dla
nas obecnie kierunek – Bułgaria, Rumunia, Włochy. Mocno wierzę, że
otworzą się dla nas w znacznie większym wymiarze niż dotychczas rynki wschodnie.
- Andrzej Wiśniowski w jubileuszowym
wywiadzie z okazji 25-lecia firmy powiedział m.in., że na przyszłość firmy patrzy zwykle w perspektywie dziesięciu lat.
Już jakiś czas temu snuł wizję, że aby firma mogła się rozwijać, potrzebuje przestrzeni, a tę zyska m.in. chowając setki
samochodów do podziemnego parkingu.
- Andrzej Wiśniowski, jako właściciel patrzy na przyszłość firmy
właśnie w tak długiej perspektywie.

Jako zarząd, czyli zespół realizujący wizje właściciela, koncentrujemy się na planach 2-3 letnich. Dam
taki przykład – mieliśmy w ostatnim czasie dwie poważne i atrakcyjne oferty, by przenieść fabrykę
do specjalnej strefy ekonomicznej
w Bochni albo na Słowację. I choć
nie tylko z uwagi na bliskość autostrady przeprowadzka pozwoliłaby
nam więcej zarobić, to podjęta została decyzja o dokupieniu gruntów
i rozbudowaniu fabryki w Wielogłowach. Decydujący okazał się lokalny
patriotyzm ekonomiczny Andrzeja
Wiśniowskiego i zarządu firmy. Choć
tam proponowano nam atrakcyjne
ulgi podatkowe, jakich tutaj nigdy
nie mieliśmy – decyzja była jednoznaczna. Firmy Wiśniowski będzie
się rozwijać na Sądecczyźnie i z tym
miejscem wiąże swoją przyszłość.
- Nowe miejsca pracy?
-W 2015 r. przyjęliśmy do pracy 112 nowych osób – to w skali naszego przedsiębiorstwa dużo,
bo ok. 10 procent. Rozbudowa hal
wygeneruje z kolei zapotrzebowanie na kolejnych 100 pracowników.
A wracając do wspomnianych podziemnych parkingów – analizujemy
od pewnego czasu takie rozwiązanie pamiętając, że znajdujemy się
w bezpośredniej bliskości Dunajca i w mokrych latach nie jest dla
nas obojętna aktywność wód gruntowych. A skoro o planach mówimy to myślimy również o nowym
biurowcu. Kiedy ten oddawaliśmy
w 2000 r. do użytku, to wydawał
się mocno na zapas, za duży na nasze ówczesne potrzeby. Dzisiaj jest
już za ciasny. Co ciekawe, kilkanaście lat temu gminne przepisy nie

pozwalały na wybudowanie wyższego budynku, ale zawsze myślący długofalowo Andrzej Wiśniowski zostawił tzw. „schody do nieba”
pozwalające dziś dobudować kolejne piętra. Gdybym więc dzisiaj miała określić, w jaką stronę będziemy się rozwijać, to raczej w górę za
sprawą nowego biurowca, niż pod
ziemię, za sprawą parkingu.
- Takie targi jak te, rozpoczynające się
w Nowym Sączu, są już bez znaczenia dla globalnej firmy, jaką jest marka Wiśniowski?
- Nic bardziej błędnego! Jesteśmy
obecni na wszystkich tego typu imprezach wystawienniczych w kraju.
I nawet, jeśli nie robimy tego sami,
reprezentują nas godnie nasi przedstawiciele. Klienci doceniają to, iż
koncentrujmy się na promocji marki i uczestnictwie w dużych międzynarodowych targach. Chętnie
w nich uczestniczę, choć dzisiaj już
coraz rzadziej. Doceniam targi, bo
dają szansę oglądu branży, z perspektywy innej niż zza biurka. Zatrudniamy wielu młodych, dobrze
wykształconych, ambitnych i zaangażowanych w swoją pracę ludzi,
którzy odpowiadają za poszczególne rynki. I nie ma się co mądrzyć, że
prezes zrobi to lepiej niż oni. Wręcz
przeciwnie. Naiwnością byłoby myśleć, że mogłabym na tym odcinku
zrobić coś lepiej niż nasi fachowcy.
I to jest krzepiące, że za naszą marką stoi zespół najlepszych fachowców w swojej branży. Ludziom po
prostu trzeba dać możliwość realizowania się poprzez pracę zawodową i my im taką szansę dajemy.

ROZMAWIAŁ
WOJCIECH MOLENDOWICZ
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Ważny temat

Masowe zatrzymania sądeckich budowlańców
Polscy przedsiębiorcy budowlani są
traktowani we Francji jak przestępcy –
uważa Andrzej Ryba, prezes sądeckiej
firmy Universalbud 2.
- Jak pewnie wszyscy wiemy,
zgodnie z unijnym prawem obowiązuje swobodny przepływ kapitału
i firm pomiędzy krajami członkowskimi. W ramach tego samego porozumienia istnieje możliwość pracy polskich firm w innych krajach
Unii Europejskiej i firm z tamtych
krajów u nas. Tyle piękna teoria. W
praktyce jednak od 2012 r. Francja czując poważne zagrożenie ze
strony polskich firm, zaczęła robić
nam kłopoty. Mam tu na myśli polskie przedsiębiorstwa wykonujące
prace budowlane, w tym wysokospecjalistyczne. Dodajmy, że nasze
firmy są dużo sprawniejsze, mają
lepszą cenę, wyższą jakość usług itd.
W przeciwieństwie do firm francuskich – źle zorganizowanych, posiadających przestarzałe struktury,
wysokie koszty utrzymania, niską
jakość usług i wysokie ceny.
Kiedy w 2012 r. we Francji dał
o sobie znać kryzys, państwo starało się wspomagać swoją gospodarkę
poprzez inwestycje, głównie w budownictwo. Żeby jednak wykluczyć,
albo poważnie ograniczyć udział
w tym torcie obcych firm – przede

wszystkim polskich – zaczęła się na
nie totalna nagonka. Rząd francuski otoczył specjalną „troską i opieką” właśnie nasze firmy. Wyglądało
to w ten sposób, że polskie przedsiębiorstwa chcąc dostać zlecenie,
jako podwykonawca firmy francuskiej (na generalne wykonawstwo
nigdy nie było szans), musiały spełnić szereg kompletnie idiotycznych
i nieracjonalnych wymogów. Skoro jednak takie były wymagania, to
z tego się wywiązywaliśmy. Polegało
to m.in. tym, że trzeba było dostarczać tony wszelakich dokumentów
w każdej innej sytuacji niepotrzebnych. Z jednej strony to było dobre, bo nie mamy nic do ukrycia,
z drugiej jednak rząd francuski miał
wszystkie polskie firmy na widelcu.
Po co? Już tłumaczę.
Wyobraźmy sobie taką oto sytuację. Polska firma pracuje na jakiejś
budowie dłuższy czas, inwestycja zbliża się do końca i nagle pojawia się
żandarmeria z karabinami. Regularna obława! Budowa zostaje otoczona i wyłapywani są wszyscy pracujący tam Polacy. Inne narodowości
Francuzów nie interesowały. Polaków przewożono więźniarkami na
posterunek żandarmerii, gdzie czekały już na nich do podpisu oświadczenia godzące w dobre imię ich
polskiego pracodawcy. Ludzie byli

zastraszani, że zostaną wydaleni
z Francji, że pójdą do więzienia etc. No
chyba, że podpiszą papier – wówczas
dostaną azyl polityczny i dobrą pracę
we francuskich firmach, byle tylko
oszkalowali swojego polskiego szefa.
Doświadczyłem tego osobiście.
Moich pracowników aresztowano na trzech budowach, przetrzymywano przez wiele godzin, namawiając do składania wspomnianych
oświadczeń. Każdy z nich siedział
i był przesłuchiwany w oddzielnym
pomieszczeniu, a co jakiś czas próbowano ich złamać informacją, że
koledzy i tak zaczęli już sypać, więc
niech zrobią to samo. Skąd my znamy takie metody?! Próbowano wydobyć z nich jakiekolwiek informacje, mogące być podstawą, by dobrać
się do polskiej firmy. Właściciel firmy w Polsce dostawał mailem wezwanie do Francji, by na żandarmerii złożyć wyjaśnienie „w sprawie”,
a na miejscu był aresztowany. Zwykle zarzut brzmiał „nielegalny handel
pracą”, albo „udział w strukturach
mafijnych żerujących na ludziach
i ich pracy na budowach”. Pretekst
był nieważny. Dla nich ważne było,
byś podczas aresztowania powiedział
cokolwiek, co zostanie użyte przeciwko tobie i twojej firmie. Trochę w
myśl zasady „przyznaj się sam, a my
cię tylko powiesimy”. Generalnie

Francuzi nie uznają dokumentów
tłumaczonych przez polskich tłumaczy przysięgłych, a o stronie internetowej Krajowego Rejestru Sądowego mówią, że można tam wszystko
sfałszować.
Takimi sposobami wycinają polskie firmy ze swojego rynku. Ludzie
nie wytrzymują i wycofują się. Jak
powszechne jest to zjawisko? Z samej Tuluzy w ostatnich latach wycofało się ok. 50 polskich firm budowlanych. Pozostali nieliczni. My
jeszcze walczymy, ale to jest walka z wiatrakami. Wykonujemy we
Francji wysokospecjalistyczne prace
związane z instalacjami solarnymi,
pompami ciepła. Decyzja o wycofaniu się z tamtego rynku nie zależy od naszego widzimisię, mamy
bowiem podpisane umowy i musimy się z nich wywiązać. Problem w
tym, że współpracujące z nami firmy
francuskie również zaczęły być wzywane do kontroli i nękane. Mówiono
im wprost, że dopóki będą kooperować z Polakami, tak długo będą mieć
kłopoty i nie dostaną żadnych rządowych kontraktów.
Dlaczego nie interweniujemy
w tej sprawie? Interweniowaliśmy
u wszystkich świętych. Powiadomiony był polski ambasador we
Francji, minister spraw zagranicznych, polscy eurodeputowani

i posłowie. Wszyscy o tym wiedzą,
problem był nawet opisany przez
„Gazetę Wyborczą”, i co? I nic się
nie wydarzyło. Nikt nie podjął interwencji, wszyscy schowali głowy
w piasek, a ambasador doradził nam,
by nie drażnić Francuzów, przeczekać sprawę, aż się wszystko uspokoi
i wróci do normy.
Przesadzam z opisaniem problemu? No więc wyobraźmy sobie, że w
Polsce otwiera działalność francuski
bank, salon samochodowy, albo sieć
sklepów i pewnego dnia zostają otoczeni przez policję z bronią i aresztowani, w celu wydobycia zeznań, że
pracodawca źle ich traktuje. Europa
by zadrżała ze świętego oburzenia.
Tymczasem we Francji aresztowano
po kilkunastu Polaków dziennie i nikt
się nie zająknął nawet. Jak się mamy
przed tym bronić? Tylko w Nowym
Sączu w ciągu miesiąca tutejsza inspekcja pracy na zlecenie francuskiego odpowiednika musiała wykonać kilkanaście kompleksowych
inspekcji w firmach prowadzących
prace we Francji. Sądeccy inspektorzy łapali się za głowy, ale wykonywali polecania z Warszawy. A Elżbieta
Bieńkowska polska komisarz ds. rynku wewnętrznego nie zrobiła nic w tej
sprawie. Na pewno w Europie wszyscy mamy równe szanse?
WYSŁUCHAŁ (CHRZ)

REKLAMA

WPROWADŹ KLIMAT DO SWOJEGO OGRODU

www.erakamienia.pl, biuro@erakamienia.pl

Tel. 184469201, 509469948

14 kwietnia 2016 DOBRY TYGODNIK SĄDECKI | Twój tygodnik codziennie – www.sacz.in
REKLAMA

9

10

www.sacz.in – Twój tygodnik codziennie | DOBRY TYGODNIK SĄDECKI 14 kwietnia 2016

REKLAMA

Budowanie

to nasza

pasja
Erbet Sp. z o.o.

Generalne Wykonawstwo Inwestycji
ul. Węgierska 148B, 33-300 Nowy Sącz
tel.: 18 449 60 10, fax: 18 449 60 11
e-mail: biuro@erbet.pl
www.erbet.pl

11

14 kwietnia 2016 DOBRY TYGODNIK SĄDECKI | Twój tygodnik codziennie – www.sacz.in

Okiem praktyka

Jak żurawie wieżowe wyparły taczki
organizmie, a wiadomo, że taka
nauka najbardziej boli. Nie było
czasu na dodatkowe studia. Przed
laty nie mieliśmy jeszcze działu ofertowania, wyceny robiło się
w domu wieczorami, bo terminy
przetargów goniły. Nie raz zdarzało się, że żona znajdowała mnie
rano śpiącego na dywanie. Dzieci
też widziały, jaka to ciężka robota. Dlatego najstarszy syn mając do
wyboru budownictwo i informatykę powiedział: „Tato, jak ja patrzę na twoją pracę i ile masz wolnego czasu, to ja nie chcę takiego
zawodu”. Średni syn studiuje budownictwo, ale w każde wakacje zaczyna pracę w naszej firmie od obsługi łopaty. Najmłodszy
syn kończy technikum budowlane
i tak lubi tę pracę, że już zapowiedział, że w dniu, kiedy odbierze
szkolne świadectwo, stawia się do
pracy w Erbecie.

Rozmowa z TOMASZEM
ĆWIKOWSKIM, prezesem
firmy Erbet
- Kiedy Pan jedzie samochodem przez
Małopolskę i ogląda kolejne budowle
wzniesione przez Erbet, to co Pan sobie myśli?
- Zaraz, zaraz nie tylko w Małopolsce stoją wybudowane przez nas
obiekty! Proszę się wybrać na Śląsk
lub pociągiem do Warszawy. Pewna
znajoma siedziała sobie wygodnie w
Pendolino, piła kawę, a tu Erbet za
oknem. Więc ona łapie za telefon,
dzwoni do mnie i pyta: „A skąd się
aż tutaj wzięliście?”.

- I do jakich wniosków Pan doszedł?
- Otóż jestem przekonany, iż
wzięła się z tego, że od początku
postawiliśmy na jakość. To owocuje. Czasem szybciej, czasami dopiero po latach, ale inwestorzy sami
wracają do nas. Ci, którym kiedyś
coś budowaliśmy, są zadowoleni
z wykonania, nie było reklamacji,
zarobili pieniądze, mają nowe plany, więc zwracają się do Erbetu:
przyjdźcie i budujcie dla nas kolejne
rzeczy. Oczywiście chodzi o inwestorów prywatnych, czyli tam gdzie
nie są wymagane przetargi. Zawsze
powtarzam kierownikom naszych
budów: warto postawić na jakość,
warto być rzetelnym i uczciwym,
bo to do nas wróci. Tak samo wraca do pracodawcy rzetelność w zatrudnianiu. U nas nie znajdzie pan
pracownika zatrudnionego na czarno, każdy ma umowę. Dzisiaj miałem taki przypadek – sezon się rozkręca, zaczyna brakować nam ludzi,
a tu przychodzi pracownik i prosi, żeby mu dać 2-3 miesiące bezpłatnego urlopu, bo ma korzystny
wyjazd do Szwecji. No i co miałem zrobić?
- Przekonać go, żeby pojechał po sezonie budowlanym, najlepiej w listopadzie.
- Tak powinienem zrobić, ale jak
miałem mu odmówić, skoro kiedyś
sam jeździłem po saksach. W Finlandii pracowałem w największej
firmie budowlanej, a potem przeniosłem się do Norwegii, również do
budowlanki i sadownictwa. Łącznie w Skandynawii przepracowałem dwa lata. Dobrze się w tym czułem, pochodzę z Łącka, więc sady
były mi bliskie. Zresztą o mało w tej
Norwegii nie zostałem na stałe, tak
mi tam było dobrze. No więc dlatego rozumiem tych ludzi, którzy
chcą wyjechać gdzieś do pracy, bo
sam przez to przechodziłem. Zresztą ten, który dzisiaj ze mną rozmawiał, wróci tutaj. Bo u nas ma umowę o pracę i pełne osłony socjalne.

FOT. Z ARCH. T. CWIKOWSKIEGO

- No właśnie, a skąd się w ogóle wzięliście? I na czym zbudowaliście swoją
obecną pozycję?
- Jadąc na nasze spotkanie rozmyślałem nad tym, skąd się wzięła
nasza silna pozycja na rynku…

- Zna Pan wszystkich swoich
pracowników?
- W czasach, kiedy było ich
200, znałem wszystkich. Teraz
jest ich więcej, a ja nie mam zbyt
dużo czasu, żeby odwiedzać często budowy. Staram się być co tydzień na jednej naszej budowie.
A prowadzimy ich jednocześnie
15-18 w całej południowej Polsce.
Mamy świetną kadrę, ale dobrze
jest czasami osobiście uczestniczyć w ich naradach, bo wtedy
mam orientację, co się tam aktualnie dzieje, jakie są problemy do
rozwiązania.

- Powiedziałbym nawet, że
ustawa o zamówieniach publicznych promuje takich wykonawców. W zamówieniach publicznych decydujące jest kryterium
ceny. Dlatego wygrywają ci, którzy mają niższe koszty pracy,
a mówiąc prościej, zatrudniają
pracowników bez umów. Im jesteś
uczciwszy, tym mniejsze szanse na wygranie publicznego przetargu – absurd! Kiedyś mieliśmy
95 procent robót z zamówień publicznych i pięć procent z prywatnych. Teraz proporcje są dokładnie odwrotne.

- Jaka jest rola prezesa w takiej firmie jak
Erbet, po 25-latach działalności?
- Wytyczać nowe cele, kreować
kolejne zadania, rzucać pomysły
i usprawniać funkcjonowanie firmy. Moją prywatną pasją są zegarki, a w szczególności ich precyzyjne mechanizmy. Może właśnie
dlatego lubię, żeby u nas wszystkie
elementy cyklu budowlanego pasowały i działały jak w zegarku. Najlepiej szwajcarskim. Zresztą, mam
wspólnika a jednocześnie przyjaciela – Romana Słowika – człowieka z ogromnym doświadczeniem
i gołębim sercem, który zawsze
mnie wspiera i służy dobrą radą.

- Ale to przecież Erbet w samym tylko Nowym Sączu budował tak znane
obiekty publiczne jak komenda policji, Sokół, Miasteczko Galicyjskie, ZUS…
- Tak, ale to było w czasach,
kiedy proporcje naszych realizacji
zamówień publicznych i prywatnych rozkładały się jeszcze pół na
pół. Dzisiaj nawet byśmy nie wystartowali w przetargu na wznoszenie komendy policji, bo wygrywa wyłącznie najtańszy. Jak
to wygrać? Trzeba kombinować
na zatrudnieniu, dawać materiały gorszej jakości. I tak się zwykle piętnastu wykonawców bije
o jedną robotę, a jeszcze wymyślono aukcję internetową, gdzie firmy
licytują cenę w dół. O umówionej
godzinie siadasz przed komputerem, widzisz, ile dają inni i licytujesz. Ale tylko w dół, obniżasz
cenę. Kiedyś tak się w tej zabawie rozpędziłem, że przelicytowałem o 500 tys. zł poniżej tego,

- Powiedział Pan, że do sukcesu firmy przyczyniła się jej rzetelność. Tymczasem na rynku jest wielu wykonawców, którym do rzetelności daleko. Na
co dzień musicie konkurować w przetargach z firmami, które chadzają – delikatnie mówiąc - na skróty.

co ze wspólnikami ustaliłem, jako
minimum opłacalności. Na szczęście mnie ktoś przebił i wygrał,
a potem miał bardzo poważne problemy z wykonaniem zlecenia.
Czułem się jak w kasynie dla ryzykantów, a nie w branży, gdzie
ważne są detale. Na szczęście na
brak pracy nie narzekamy.
- Co Pan czuje, kiedy ogląda Pan wasze reprezentacyjne budowy użytkowane przez różne instytucje?
- Ktoś powiedział, a ja to lubię powtarzać, że budowlaniec
to taka profesja, która stawia sobie pomniki za nieswoje pieniądze. Powtarzam zawsze pracownikom, żeby byli dumni ze swojej
pracy. Choć z tym opowiadaniem,
co się wybudowało, to trzeba być
ostrożnym. Kiedyś całą rodziną
jechaliśmy przez Polskę i pokazywałem dzieciom: to budowałem, tamto budowałem… Aż mnie
mały wówczas synuś zapytał z tylnego siedzenia: „Tata, a ile cegieł
położyłeś w tym budynku”? No
ani jednej…
- Zamieniłby Pan budowlankę na inną
branżę?
- Nie zamieniłbym. Lubię tę
pracę, choć do samego końca liceum nie byłem pewien, co mam
w życiu robić? Wybrałem budownictwo na Politechnice Krakowskiej, choć dzisiaj w pracy
w jakichś 25 procentach jestem
budowlańcem, a w 75 menedżerem. Zarządzania – takie były czasy – musiałem się uczyć na żywym

- Jak Pan patrzy w przyszłość?
- Bardzo optymistycznie. Teraz, ze wspólnikiem mamy takie
samo myślenie i podejście do biznesu – stąd ten optymizm. Lada
moment rozpoczną się inwestycje z nowego unijnego rozdania.
Chwilowo był przestój w dużych
pracach, które najbardziej lubimy i musieliśmy się przeprosić
z drobniejszymi inwestycjami. Ale
domki jednorodzinne stawiamy
bardzo rzadko, w drodze najwyższego wyjątku. Duża budowa organizacyjnie nie różni się od małej
– kierownik musi być tak do pięciu, jak i do 80 ludzi, ale nie ma
efektu skali.
- Bardzo się branża zmieniła przez
tych 25 lat?
- Technologicznie bardzo. Kiedy zaczynaliśmy, nie było mowy
np. o jakimś żurawiu wieżowym,
a dzisiaj mamy ich dziesięć. Po
pierwszego, używanego żurawia,
pojechałem do Niemiec. Był jedynym takim urządzeniem w Nowym Sączu. Mieliśmy z nim potem
różne śmieszne sytuacje. Żuraw
wieżowy jest tak wyważony, że
po pracy zostawia się go niezablokowanego i sam ustawia się do
wiatru, bo zablokowany mógłby się przewrócić. Kiedyś w nocy
sąsiedzi jakiejś budowy podnieśli
krzyk, że żuraw się sam obraca.
Na miejsce ściągnięto nas, policję,
straż pożarną i inspekcję pracy,
a pani inspektor napisała w protokole, że żuraw był nieprzytwierdzony do podłoża! Bo on nie ma
być przytwierdzony. Śmieszne,
bo służby, które miały to kontrolować, nie miały pojęcia jak działa
taki cud techniki. Zresztą żurawie
wieżowe bardzo usprawniły pracę na budowie, odciążając wielu
ludzi. No dobrze, ale przecież nie
będziemy tu opowiadać o tym, jak
żurawie wieżowe wyparły z roboty taczki…

ROZMAWIAŁ
WOJCIECH MOLENDOWICZ
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Nowe rozdanie

FOT. Z ARCH S. NIECIA

Widzę przyszłość w jasnych barwach

Rozmowa ze
STANISŁAWEM
NIECIEM, prezesem
Zarządu Biegonice
– Składy
- Sądeckie targi to ważna dla Was
sprawa. Jesteście na nich obecni od
20 lat.
- Na takich targach trzeba być.
Koledzy z branży różnie do tego
podchodzą. Jednym się opłaca,
innym nie. Jest to uzależnione od
tendencji na rynku, a czasem nawet od pogody. Chyba dwa lata
temu podczas targów była piękna pogoda. Ruch na imprezie był
trochę mniejszy, ale mniejszy o
zwiedzających, którzy przychodzą tylko popatrzeć. Natomiast
jak ktoś jest zainteresowany targową ofertą, to myślę, że z chęcią przyjdzie. Zawsze coś po tych
targach zostaje. Przedstawiamy
ofertę, mówimy o promocjach.
- Bezpośredni kontakt z klientem to
największa wartość targów?
- Tak. Pokazanie się, poinformowanie, co mamy w bieżącej
ofercie. Klient w jednym miejscu
ma możliwość porównania różnych ofert. Jeżeli chodzi o targi lokalne, to ich przewagą jest
kompleksowa oferta. Klient budujący dom znajdzie tu wszystko, a w weekend ma więcej czasu, więc okazja do zasięgnięcia
fachowej porady jest wyjątkowa.
- Lubi Pan tę formę marketingu?
- Nawet bardzo lubię. Moim
zdaniem najlepszy jest bezpośredni kontakt z klientem. Taka
reklama metodą „z ust do ust”
dużo robi. Na zasadzie: byłem,
widziałem, fachowo mnie obsłużyli, dobra firma, można się

porozumieć. To jest dzisiaj bardzo ważne.
- To jest coś, co was wyróżnia: można się dogadać na zasadzie indywidualnego podejścia do klienta? Zrobimy
tak, żebyś był zadowolony?
- Dziś, na ciasnym rynku, kiedy jest wielu handlowców i dostawców, musimy być elastyczni.
Dobre obsłużenie klienta i zaproponowanie korzystnych warunków, powoduje, że klient nas
potem szanuje, wraca do nas, nie
kończy na jednym zakupie, lecz
przychodzi kolejny raz, poleca
innym naszą ofertę. Oczywiście
wszystko musi się mieścić w jakichś granicach. Przewagą naszych składów nad budowlanymi
sklepami sieciowymi, jest to, że u
nas klient może z kimś porozmawiać m.in. o cenie. Tam przy kasie
już nie ma negocjacji. Wiadomo,
że rozwiązanie, jakie my proponujemy, absorbuje dużo więcej
czasu. Nie szkodzi, bo tak się buduje i umacnia relacje. Jeśli się
to robi dobrze, to tak jest się postrzeganym na rynku.
- Jesteście z sądeckimi targami związani od początku, a na lokalnym rynku działacie chyba najdłużej.
- Chyba faktycznie działamy
w tej branży dość długo, byliśmy jednymi z pierwszych, choć
przez te lata koniunktura była
różna. Różni byli też właściciele Składów. Kiedyś to był Jurgen
Klatt, potem belgijska grupa zajmująca się produkcją materiałów ściennych. Można powiedzieć, że Składy zawsze posiadały
pewną samodzielność. Pierwszy
właściciel, mam na myśli Jurgena Klatta, miał żyłkę handlowca, jego cieszyły wystawy i targi.
On nas w jakiś sposób w to wciągnął i nauczył. Dwadzieścia kilka lat temu sprzedaż w cegielni

odbywała się na zasadzie: klient
przyjedzie – to kupi; nie przyjedzie – nie kupi. Tak – niestety –
to działało. A tu nagle pojawiły się
jakieś targi. Po co nam to? Właściciel pokazał po co. Gdy potem
przyszedł efekt sprzedażowy, to
malkontenci przestali dyskutować. Wtedy to była nowość. Ludzie nie znali takiego narzędzia
marketingowego jak targi. Dziś
jest oczywistością, że trzeba się
na rynku pokazać, bo jak nie zaistniejesz, to klienci nie przyjdą.
- Powiedział Pan, że koniunktura
bywa różna. Jak dzisiaj oceniłby Pan
sytuację w branży?
- Czujemy lekkie ożywienie.
Należymy do grupy Polskie Składy
Budowlane, co też nam pomaga w
naszej działalności. Nasza grupa
cały czas się rozwija – zwiększają
się obroty, ilość klientów, podpisuje się nowe umowy, rośnie ilość
składów w ramach grupy, słowem
– jest ruch.
- Budownictwo w Polsce cały czas
ma perspektywy, bo jest niedobór
mieszkaniowy. Czy to są perspektywy na lata?
- Z całą pewnością tak, bo w tej
branży cykle lepsze i gorsze trwają latami. Na przykład przez kilka
ostatnich lat nie było jakiejś wielkiej koniunktury. Teraz słyszymy
o rządowym programie „Mieszkanie +”.To powinno zadziałać,
choć na efekt jeszcze chwilę trzeba będzie poczekać. Ciągle rekordowy pozostaje okres po 2004 r.,
czyli czas naszego wejścia do Unii,
a zwłaszcza lata 2008 do 2010. Dla
branży to był szok w pozytywnym
znaczeniu tego słowa. Analitycy
ponoć przepowiadają ożywienie
gospodarcze wywołane programem 500+, a jeśli dojdzie do tego
„Mieszkanie +”, to chyba dobrze
wróży dla branży. Może nie od

razu, ale liczy się każdy pieniądz,
który w jakiś sposób zasila rynek.
Jeden kupi sobie telewizor, drugi coś do jedzenia, a trzeci przepuści. Jednak ktoś, kogo dotychczas nie było stać na dom, a marzy
o budowie, śmielej zacznie snuć
swoje plany.
- Firma, którą Pan zarządza, przeszła niedawno przekształcenia własnościowe, ma nowych właścicieli i
nową nazwę…
- Nazwa tak bardzo się nie
zmieniła, wypadły tylko słowa
„Przedsiębiorstwo Ceramiczne”.
Zostały Biegonice Składy. Słowo
„Składy” i tak jest najważniejsze, bo nawet w języku potocznym ta nazwa zawsze funkcjonowała w odniesieniu do naszej
firmy. Co ta zmiana niesie? Jesteśmy przekonani, że tylko pozytywne rzeczy. Belgijski właściciel zmienił się na polskiego,
teraz całość udziałów należy do
sądeckiej firmy Erbet, czyli właściciel zna branżę. Uzyskaliśmy
zapewnienie od nowych właścicieli, o zachowaniu ciągłości profilu naszego działania. Ważna jest
przewidywalność przy okazji takich zmian, a my czujemy przewidywalność nowych właścicieli.
Wiem, że w każdej chwili możemy liczyć na ich fachową pomoc
i wsparcie. Do tej pory było nieco inaczej. Odczuwało się różnice
kulturowe i mentalne. Specyficzne były też oczekiwania dotychczasowych właścicieli. Belgowie
nie zajmowali się nigdy handlem,
ich domeną była produkcja. To był
duży koncern, dla którego firma
handlowa w Nowym Sączu to był
tylko jakiś dodatek do głównej
działalności. Przy okazji tak poważnych zmian konicznie trzeba
powiedzieć, że bardzo dużo zawdzięczamy poprzedniemu prezesowi. Andrzej Karpiel był tu od

początku, on tę firmę tworzył,
rozkręcał, borykał się z problemami przez blisko dwadzieścia
lat. A te dwadzieścia lat, to były
lepsze i gorsze czasy. Dziś już Andrzej Karpiel jest w wieku przedemerytalnym. Często mówi się, że
przeszedł na zasłużoną emeryturę. W tym wypadku to określenie
świetnie pasuje, bo to nie była łatwa praca.
- Teraz będzie łatwiej o planowanie
i rozwój?
- Widzę to w jasnych barwach.
Zasada działania jest prosta: biznesplan, potem dyskusja na argumenty i jeżeli pomysł ma sens
oraz ekonomiczne uzasadnienie,
to nikt nam nie będzie blokował
działania. Właściciele są otwarci. Będzie dużo prostsza komunikacja, z belgijskim właścicielem
często ograniczała się do wymiany maili i wysłania suchych sprawozdań finansowych. Ta zmiana
to również zastrzyk nowej energii i wiary, że zaczynamy budować mocną pozycję na rynku. Byliśmy liderami w wielu branżach,
ale nie we wszystkim. Teraz zaczynamy to nadrabiać.
- Ten rok będzie dla Was szczególnie ważny.
- To będzie bardzo ważny rok
dla całej załogi. Na bazie tego roku
i wyników wyrobimy sobie jakąś
opinię. Widzę wszystko w jasnych
kolorach. Obietnice weryfikują się na plus. Nastąpiło otrząśnięcie z chwilowej niepewności,
jaka wystąpiła w ubiegłym roku,
a spowodowane to było zapowiedzią zmiany właściciela, ale to
już historia, teraz pozostaje nam
działać. Obecna sytuacja i nowy
właściciel firma Erbet dają nam
poczucie stabilizacji, oraz stanowią dla nas silne zaplecze.

ROZMAWIAŁ (MICZ)
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Biznesowe kariery
Marzyłem, żeby zostać mistrzem glazurniczym i mieć dwóch pomocników

- Kiedy powstał Greinplast i co skłoniło
Pana do założenia firmy?
- Greinplast powstał na początku
lat 90., co oznacza, że firma istnieje już od 25 lat. Wiele lat temu pracowałem za granicą na budowach,
jako pomocnik murarzy, płytkarzy,
glazurników i doświadczenie tam
zdobyte stało się inspiracją do założenia firmy budowlanej.
- Czyli zajął się Pan branżą, którą bardzo
dobrze Pan znał?
- Można tak powiedzieć. Działalność firmy ulegała różnym zmianom, by ostatecznie skoncentrować się na branży budowlanej,
konkretnie na chemii budowlanej.
I z tą branżą związani jesteśmy do
dziś.
- Czym w takim razie Greinplast zajmował się na początku?
- Przez pięć lat, wraz z pierwszym wspólnikiem zajmowałem
się fotografią, która była moją pasją. Firma nazywała się Foto-Hurt
i sprzedawała aparaty fotograficzne, papier, materiały do obróbki chemicznej zdjęć i akcesoria. Po
kilku latach tej przygody z fotografią zająłem się sprowadzaniem materiałów budowlanych ze Stanów
Zjednoczonych.
- Czym była podyktowana zmiana profilu działalności firmy?
- Zadecydowały o tym potrzeby rynku, dodatkowo branża budowlana była mi dość bliska. Poza
tym wszystko wskazywało, że rynek materiałów budowlanych jest
coraz bardziej chłonny. Stąd też
w latach 90. powstał pomysł na import produktów ze Stanów Zjednoczonych. I tak krok po kroku,
od produktu do produktu. W końcu zrodził się pomysł samodzielnej produkcji materiałów z zakresu
chemii budowlanej. Około 1994 r.
firma zaczęła zmieniać swoją specjalizację i zajmować się materiałami budowlanymi.
REKLAMA

FOT. Z ARCH. R. STEFANOWSKIEGO

Rozmowa z ROBERTEM
STEFANOWSKIM
- prezesem firmy
Greinplast

- Jak bardzo firma rozwinęła się na przestrzeni tych 25 lat?
- O wielkości i rozwoju firmy świadczy liczba zatrudnionych pracowników. Na początku lat 90. zaczynałem z kilkoma
osobami, dziś w rodzinie Greinplastu pracują setki osób. Zwiększyła się też powierzchnia, z kilku
do kilkudziesięciu tysięcy metrów
kwadratowych, jakie zajmuje siedziba firmy. Systematycznie wzrastała liczba punktów handlowych
oraz ilość oferowanych przez nas
produktów.
- Jaką miał Pan wizję rozwoju firmy
na samym początku? Co priorytetem
jest dziś?

- Kiedy pracowałem za granicą na budowie jako pomocnik
mojego szefa mistrza-glazurnika, marzyłem, żeby zostać mistrzem glazurniczym, być szefem i mieć dwóch pomocników,
a dziś Greinplast zatrudnia ponad
400 osób. Na pewno nie marzyłem o tym, co mam dziś. Zresztą
na początku mało kto chyba marzy o wielkich sukcesach. Każdy
kolejny dzień dyktuje potrzeby
i trzeba im na bieżąco sprostać,
wtedy firma naturalnie się rozwija. A że Greinplast urósł do takich
rozmiarów? Widocznie tak miało być. Czy firma będzie większa,
trudno powiedzieć, bo to zależy

od wielu czynników, na które my
nie mamy wpływu.
- Jak Greinplast wypada na tle konkurencji swojej branży?
- Na Podkarpaciu nie ma firmy
o podobnym do naszego profilu działalności, czyli producenta
chemii budowlanej. Konkurentów
mamy w Polsce. Zwykle są to duże,
bogate międzynarodowe koncerny, które mając duże udziały w rynku skolonizowały go. My próbujemy ten trend odwrócić i przyciągać
klientów do Greinplastu, polskiej,
rodzinnej firmy, mającej własne
tradycje i tożsamość.
- Czym w takim razie Greinplast walczy
o klientów z konkurentami?
- Tym, co wyróżnia Greinplast
spośród konkurencji, jest wysoka jakość oferowanych przez nas produktów i fakt, iż w ich produkcję wkładamy całe serce i umiejętności. Wiem,
że brzmi to jak slogan reklamowy, ale
w tej firmie nie było takiej sytuacji, że
obniżaliśmy cenę kosztem jakości. Jeśli pracujemy nad produktem, to tylko po to, żeby go udoskonalić. Nigdy
nie idziemy na kompromis, jeśli chodzi o surowce użyte do produkcji. Zawsze muszą to być najlepsze dostępne
surowce. Gdy wypuszczamy na rynek
nowy produkt, musi to być najlepszy
produkt na rynku, musi być numerem jeden. Jako producent jesteśmy
uczciwi w stosunku do klienta, a wartość naszych produktów nigdy nie jest
przeszacowana. W przypadku Greinplastu istotne jest to, że sprzedając
produkt, sprzedajemy siebie - swoje
zaangażowanie, determinację, umiejętności. Dzięki temu nasi klienci czują
się bezpieczni. Jesteśmy firmą regionalną, zatrudniającą ludzi z Podkarpacia, więc gdyby zdarzyło się, że produkt nie spełnia oczekiwań klienta,
wszyscy wiedzieliby, kto jest za niego odpowiedzialny. Jest to tym większa motywacja do stworzenia produktów najlepszej jakości. Szczycimy się
tym, że jesteśmy dobrą polską firmą
bez kompleksów, co podkreślamy na
każdym kroku. Robimy naprawdę dobrą chemię budowlaną w porównaniu
z dużymi koncernami, a nawet robimy to lepiej od nich. Dlatego klienci
dobrze się z nami czują.

- Jakie są plany rozwoju firmy na najbliższe lata?
- Próbujemy „rozpychać się” na
rynku, ponieważ ciągle pozostajemy
firmą regionalną obecną na południu
i na wschodzie Polski. Powoli docieramy do Polski centralnej, zdobywamy nowych klientów, nowe rynki.
Jesteśmy mocno skoncentrowani
na tym, by rozwinąć działalność w
centralnej Polsce i na północy kraju. Nie jesteśmy najtańsi na rynku,
przeciwnie, jesteśmy dosyć drodzy,
ale za tym idzie wysoka jakość, profesjonalny serwis, uczciwość w stosunku do klienta. Jestem przekonany, że droga, którą wybraliśmy, jest
właściwa. Cały czas wprowadzamy
nowe produkty. W tej chwili mamy
ich w ofercie ponad 140.
- Jakim produktem Greinplast zaskoczy
klientów w najbliższym czasie?
- Naszą ostatnią nowością jest
farba ceramiczna do wnętrz, która cieszy się znakomitymi opiniami wykonawców. Oczywiście,
w tym momencie mamy rozpoczęte prace nad kolejnymi nowościami, ale objęte są one tajemnicą
handlową. W naszym laboratorium, gdzie pracuje 20 osób, cały
czas coś się dzieje.
- Czy po 25 latach zarządzania Greinplastem, Pańska rola się zmieniła? Czy dalej jest Pan tą osobą w firmie, do której
należy ostatnie słowo i która czuwa nad
wszystkim?
- W firmie pełnię funkcję reprezentacyjną, ale jestem też osobą, która lubi pracować w terenie,
rozmawiać w klientami, wyciągać
z tych rozmów wnioski i na ich
podstawie zarządzać firmą. Branża
budowlana jest specyficzna i kieruje się swoimi prawami, więc trudno byłoby rozmawiać z wykonawcą
na budowie będąc ubranym w białą
koszulę i garnitur.
- W laboratorium też Pan jest obecny?
- Często tam bywam. Zwykle
oglądam wyniki badań naszych
produktów i produktów konkurencji i to do mnie należy ostateczna
decyzja, czy produkt wypuszczamy
w takim wydaniu czy próbujemy go
jeszcze zmienić.

ROZMAWIAŁ: FŚ

16

www.sacz.in – Twój tygodnik codziennie | DOBRY TYGODNIK SĄDECKI 14 kwietnia 2016

Dobry pomysł

Telewizja, która produkuje ciepło
W czasach, kiedy Nowy Sącz zalicza
się do miast o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu w Europy, każdy pomysł mogący poprawić fatalną sytuację, wart jest promowania.
Palimy byle czym, zatruwając środowisko. To wiadomość zła. Dobra jest
taka, że wśród nas są też tacy, którzy
myślą ekologicznie, przy okazji dbając
o własny portfel. Dzięki pomysłowi, na
jaki wpadła Regionalna Telewizja Kablowa, na hałdach ciepłowni każdego
roku zostaje ok. 20 ton węgla, który
dotychczas trzeba było spalić.
Serwery RTK – m.in. dostawcy
szybkiego Internetu - intensywnie
pracują, grzeją się przez całą dobę,
emitując stale 240 kWh energii. Takim ciepłem można ogrzać kilka
średniej wielkości domów. RTK ma
do ogrzania 600 metrów kw. własnej powierzchni, więc warto było
się zastanowić, jak spożytkować

taką moc. W 2013 roku przyszły
pierwsze wymierne efekty.
- Już przed poprzednim sezonem grzewczym zainwestowaliśmy w pierwszą pompę
i wpięliśmy ją do naszej sieci ciepłowniczej – opowiada Wiesław
Serafin, współwłaściciel RTK.
– Efekty eksperymentu były zaskakująco ciekawe. Ciepło „produkowane” przez nasze serwery
podgrzewało wodę i tym sposobem trafiało do kaloryferów. Po
sezonie grzewczym możemy wykorzystać nasze możliwości tylko
w części, choćby do podgrzewania wody użytkowej, a tej nie potrzebujemy aż tak wiele.
Jeszcze przed rozpoczęciem sezonu grzewczego 2014 r. RTK dokupiło kolejne pompy i niemal
całkowicie mogło zrezygnować
z usług ciepłowni. Co ciekawe,
kotłownia, z której dotychczas

Latem telewizja – gdyby pozwalały na
to warunki techniczne – mogłaby ciepło
pozyskiwane z serwerów dostarczać nawet
odbiorcom zewnętrznym. W kranach
i prysznicach sąsiadów mogłaby płynąć gorąca
woda podgrzewana przez telewizję.

korzystano, znajduje się tuż za
płotem. Jak szacuje Wiesław Serafin pobór ciepła od zewnętrznego dostawcy zredukowano o blisko
90 procent. A gra idzie o niebagatelną stawkę, bo roczne rachunki
RTK za ogrzewanie to dotychczas
niemal 15 tys. zł.
Latem telewizja – gdyby pozwalały na to warunki techniczne – mogłaby ciepło pozyskiwane z serwerów dostarczać nawet odbiorcom
zewnętrznym. W kranach i prysznicach sąsiadów mogłaby płynąć gorąca
woda podgrzewana przez telewizję.
Na razie to problem nie do przeskoczenia, więc ciepło z serwerowni trafia… na zewnątrz do atmosfery.
Jak podkreśla Wiesław Serafin
eksperyment ciepłowniczy zastosowany przez RTK okazał się dobrym pomysłem. System ma oczywiście swoje minusy. Jest np. mało
odporny na skoki temperatury,
więc lepiej sprawdza się podczas
aury o ustabilizowanej pogodzie,
ale najważniejsze, że pierwszy krok
został zrobiony. Dwie najpoważniejsze korzyści to oszczędności
dla firmy i efekt ekologiczny, czyli ulżenie i tak już o wiele za bardzo zanieczyszczonemu sądeckiemu powietrzu.
(MICZ)

Wiesław Serafin: - Serwery RTK intensywnie pracują, grzeją się przez całą dobę

REKLAMA

Nowy Sącz
ul. Barbackiego 79
tel. 18 44 10 444
www.tuiteraz.net.pl
Tu i Teraz to gwarancja wytchnienia i delektowania się chwilą
doprawioną wyśmienitą włoską kuchnią.
Wszystkie dania przygotowywane są na miejscu ze świeżych produktów
zapewniając rozkosz dla podniebienia. Szefowa kuchni dba,
by menu było niecodzienne, łącząc w oryginalny sposób
smaki i zapewniając wytworną ucztę.
Tylko tu można zasmakować kremu ze świeżego ogórka, placków ziemniaczanych z polędwiczką w sosie borowikowym, risotto,
lodowego rafaello pieczonego na oleju, czy sałatkę z grillowaną
polędwicą ze świeżego tuńczyka.
Niezwykłą popularnością cieszą się burgery przyrządzane
ze świeżej wołowiny doprawiane uśmiechem i czerwoną cebulką
wg receptury szefowej kuchni.
Pizza czekoladowa, pizza Carpaccio, pizza Würstel z frytkami
i parówkami – brzmi oryginalnie? To również trzeba spróbować!
Dla niezdecydowanych w ofercie pizzerinki, czyli zestaw pięciu

małych pizz dla poznania smaku i ułatwienia późniejszych wyborów.
W sumie w oferowanym przez restaurację Festiwalu Pizzy
można znaleźć 20 propozycji.
Tu i Teraz codziennie poleca nowy zestaw dnia – zupę z drugim daniem
w stałej cenie. I są to dania nietuzinkowe, jak choćby krem
pietruszkowo-gruszkowy z chilli, dorsz na mixie sałat
z winegretem musztardowo-miodowym czy zupa cytrynowa
i polędwiczki z figą i brandy.
Niewątpliwym atutem restauracji jest korzystanie z wyrobów
regionalnych – win, piw, ale też mięs, warzyw i owoców.
Dzięki temu kuchnia oparta jest na najświeższych produktach.
Każdy gość restauracji może też zaproponować własny pomysł,
z ulubionymi składnikami czy przyprawami,
według diety wegetariańskiej czy bezglutenowej.
Restauracja realizuje też zamówienia z dowozem i usługi cateringowe.
Tu i Teraz to klimatyczna rozkosz dla zmysłu smaku.
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Innowacje

Stawiamy na ekologiczną chemię budowlaną
- Firma jest na rynku od roku, co Eksil oferuje klientom?
- Firma powstała w ubiegłym
roku, w tym roku w pierwszym
kwartale uruchomiła produkcję. Jesteśmy innowacyjnym producentem chemii budowlanej, a naszym
priorytetem jest wprowadzanie na
rynek wysokiej jakości produktów.
Zakres naszej działalności obejmuje
wytwarzanie impregnatów, gruntów, hyfrofobizatorów, preparatów czyszczących oraz dodatków do
zapraw i betonu. Wiele preparatów
z naszej oferty występuje również
w postaci koncentratów.
- Czym różnią się od innych produktów
i w czym są lepsze?
- Są lepsze przede wszystkim
w aspekcie ekologicznym, ponieważ minimalizujemy udział rozpuszczalników i biocydów. Zainwestowaliśmy w innowacyjne
rozwiązania, które łączą skuteczność
z ekologią poprzez zastąpienie rozpuszczalników dyspersjami wodnymi dla 85 proc. naszych produktów. Nasze preparaty są równie

FOT. JOLANTA BUGAJSKA

Rozmowa z JERZYM
DĄBROWSKIM prezesem
zarządu firmy Eksil

skuteczne jak te produkowane na
bazie rozpuszczalników, a dodatkowo są przyjazne i bezpieczne dla
środowiska.
- Dyspersji wodnej, czyli…?
- W naszym przypadku dyspersja wodna oznacza układ związków
organicznych, głównie polimerów
i kopolimerów rozproszonych
w roztworze wodnym. Niektórzy
użytkownicy nadal są przekonani, że produkty chemii budowlanej na bazie rozpuszczalników,
pomimo nieprzyjemnego zapachu,
są bardziej trwałe. To oczywiście

nieprawda. Przecież jeśli mamy zaimpregnować drewno czy kamień
to lepiej zrobić to wodnym roztworem, który nie zostawia ostrego zapachu.
- Z jakimi produktami klienci będą
mogli zapoznać się podczas targów
budowlanych?
- Na targach zaprezentujemy
kilkanaście produktów, obejmujących impregnaty, hydrofobizatory i grunty do zabezpieczenia
podłoży betonowych, kamiennych oraz z drewna, specjalistyczne środki czyszczące m.in. do kostki

brukowej, kamienia, marmuru czy
betonu, a także dodatki do zapraw
i betonu, poprawiające właściwości
mieszanek budowlanych.
- Które produkty są sztandarowymi wyrobami firmy Eksil?
- Mokry kamień, czyli impregnat do kamienia, jeden z nielicznych oferowanych w sprzedaży.
Grunt hydroizolacyjny - produkt
unikalny, łączący zwykłe właściwości gruntu, czyli podkładu na
wszelkiego rodzaju powierzchnie,
z ochroną hydroizolacyjną. Penetruje on w głąb ściany, równocześnie tworząc zewnętrzną powłokę
izolacyjną, która nie przepuszcza
wody. Jest idealny do podpiwniczonych pomieszczeń czy łazienek. Trzeci produkt to wspomniany wcześniej preparat czyszczący
do kostki brukowej czy kamienia,
skutecznie usuwający zabrudzenia. Jest to wyrób bardzo chętnie
wybierany przez naszych klientów.
- Do kogo kierowana jest oferta firmy Eksil?
- Odbiorców można podzielić na
trzy grupy – są to klienci indywidualni, firmy budowlane oraz duże
koncerny. W tej chwili oferujemy 35
produktów, a do końca roku ma ich
być około 100. Chcemy, aby nasze

preparaty wyróżniały się na rynku cenowo jak również jakościowo.
- Produkty firmy Eksil są certyfikowane?
- Cały proces produkcji przebiega według wytycznych Zakładowej
Kontroli Produkcji, która czuwa nad
jakością wyrobu gotowego. Każda
seria poddawana jest testom. Klient
ma pewność, że otrzymuje produkt
powtarzalny. Część wyrobów jest
przebadana przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Na
podstawie tego powstały deklaracje właściwości użytkowych, gwarantujące, że produkty są bardzo
dobrej jakości.
- W jaki sposób firma stawia na
innowacyjność?
- Nawiązaliśmy kontakty
z uczelniami krakowskimi. Mamy
podpisane porozumienie o współpracy z Politechniką Krakowską,
z Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej oraz z INTECH PK –
spółką kapitałową powołaną przez
Politechnikę Krakowską do wdrażania i komercjalizacji projektów
i wynalazków. Wkrótce z jedną
z wymienionych placówek naukowych będziemy realizować wspólny projekt, ale niech to na razie pozostanie tajemnicą.
ROZMAWIAŁA: JOMB

REKLAMA

PRODUCENT PROFESJONALNEJ
CHEMII BUDOWLANEJ
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Tron – rewolucja na miarę pieluch jednorazowych

Rozmowa z Januszem Pancerzem
– wiceprezesem firmy ZAPA
- Tron to pierwszy i sztandarowy produkt Państwa firmy. Skąd pomysł na
jednorazowy nocnik dla dzieci? Zadziałało powiedzenie „Potrzeba matką
wynalazków”?
- Dokładnie tak. Moja siostra ma trójkę dzieci. Jak wiadomo opieka
nad nimi to praca na pełny etat. Kiedy dziewczynki były małe, często
chodziła z nimi do parku i tu zwykle pojawiał się problem z dostępnością
toalet. Z tego powodu zaczęła się zastanawiać, czy nie udałoby się zaprojektować małego jednorazowego nocnika dla dzieci, który zmieści
się w kieszeni, a po użyciu po prostu można go wyrzucić do kosza. Z
wykształcenia jestem inżynierem architektem, zacząłem wiec myśleć,
tworzyć pierwsze prototypy, testować ich wytrzymałość i funkcjonalność, dobierać materiały, aż udało się stworzyć pełni funkcjonalny i wytrzymały produkt. W 2012 roku złożyliśmy dokumenty do urzędu patentowego. W 2013 roku założyliśmy spółkę ZAPA. Nazwa firmy powstałą
z początkowych liter nazwisk Zawrotniak i Pancerz. W trakcie rozwoju do spółki dołączyli Tomasz Bryk i Maciej Ogorzałek. W produkcję, zarządzanie i marketing angażują się jeszcze moja żona Justyna Pancerz,
która również jest twórcą znaku graficznego dziewczynki i chłopca oraz
Rafał Sendorek.
- Tron uważany jest za rewolucyjny produkt na miarę pieluch jednorazowych.
Wyjaśnijmy, czym Tron jest?
- Tron to nocnik jednorazowy dla dzieci wykorzystywany w sytuacji braku możliwości skorzystania przez dzieci z toalety np. na placach zabaw, w
miejscach publicznych, w podróży, na plaży. Jednorazowy charakter nocnika powoduje, że po użyciu wyrzucamy go do najbliższego kosza. Nie ma
konieczności mycia go. Zapobiega rozprzestrzenianiu się nieprzyjemnego
zapachu, niweluje możliwość wydostania się ekskrementów na zewnątrz,
bowiem utylizowane są one wraz z całym nocnikiem. Jest mały, poręczny, wytrzymały, higieniczny.
- Jest to produkt ekologiczny?
- Tak, podczas projektowania cały czas przyświecał nam cel, aby produkt był ekologiczny, stąd wszystkie materiały użyte w produkcie posiadają cechy biodegradowalne.
- Komu można polecić jednorazowy nocnik?
- Wszystkim rodzicom posiadającym dzieci w wieku 1-5 lat, którzy spędzają czas z dziećmi na spacerach w parkach, na placach zabaw, plażach.
Tym, którzy zwiedzają wystawy, ekspozycje. Podróżują z maluchami pociągami, tramwajami, autobusami, zatrzymują się na stacjach benzynowych lub dworcach kolejowych.
- Nasi Czytelnicy z pewnością zainteresują się Tronem, gdzie można go kupić?
- Pełną listę sklepów, gdzie dostępny jest Tron, cały czas aktualizujemy
na naszej stronie internetowej www.tron.eu.com/pl/dystrybucja. W Nowym Sączu niebawem powinien być dostępny w drogeriach Rossmann
w CH Sandecja i CH Gołąbkowice
- Produkt zdobył już kilka nagród i wyróżnień.
- Pierwszą nagrodę otrzymał w 2014 w konkursie zorganizowanym
przez Zabawkowicz.pl., zdobył wówczas Nagrodę Rodziców 2014. W
tym samym roku zostaliśmy laureatem Innovatora Małopolski 2014 w kategorii przedsiębiorstwa mikro – plebiscycie organizowanym przez Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej. W tym roku jesteśmy laureatem prestiżowej nagrody Art of Packaging - professional w
kategorii free style.
- Tron jest pierwszym innowacyjnym produktem firmy Zapa, są pomysły na
kolejne?
- Po pierwszym produkcie i jego sukcesie na rynku polskim i zagranicznym zobaczyliśmy jeszcze sporo nisz, gdzie możemy zaistnieć z nowymi
dopracowanymi produktami. Prace nad nowymi produktami trwają, jednak w tym momencie koncentrujemy się głównie nad produkcją Tronu,
tworzeniem nowych kanałów dystrybucji oraz na dotarciu do szerokiego
grona potencjalnym odbiorców, którzy w większości jeszcze nie wiedzą,
że taki produkt na rynku jest już dostępny.
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Sezon na budowę przyłączy kanalizacyjnych
i wodociągowych rozpoczęty!
Już dziś podejmij decyzję o rozpoczęciu prac. Odbierz projekt przyłącza kanalizacyjnego i wodociągowego bezpłatnie. Spółka
Sądeckie Wodociągi specjalnie dla Ciebie przygotowała plan budowy przyłącza do twojego domu. Wystarczy, że mieszkasz
w Nowym Sączu lub gminach Nawojowa, Stary Sącz albo Kamionka Wielka na obszarze, gdzie realizowane były inwestycje unijne.
Dodatkowo możesz skorzystać z dopłaty do realizacji przedsięwzięcia. Budując przyłącz kanalizacyjny otrzymasz częściowy zwrot
kosztów. Pula środków przeznaczonych na ten cel sięga tylko w Nowym Sączu 1,5 mln zł.
– To najlepszy okres na
budowę przyłączy – zachęca Janusz Adamek, prezes Spółki Sądeckie Wodociągi. – Po pierwsze ze
względu na sprzyjającą pogodę. Właśnie wiosną i latem ubiegłego roku zanotowaliśmy największy wzrost
prac. Warto też pospieszyć
się z innego względu. Pula
środków przeznaczonych
na dopłaty jest ograniczona. Kto w najbliższym czasie złoży wniosek i podpisze umowę dotyczącą
dofinansowania oraz wykona przyłącz, może być
pewny, że otrzyma zwrot
części kosztów poniesionych na budowę przyłącza
kanalizacyjnego.
Przyłączenie się do sieci kanalizacyjnej ma wiele plusów:
• Użytkowanie kanalizacji
jest nie tylko wygodniejsze od korzystania z przydomowego szamba, ale
przede wszystkim kilka
razy tańsze.

• Jest ekologiczne – mamy
pewność, że produkowane przez nas ścieki trafiają
bezpośrednio do oczyszczalni, a nie na przykład
poprzez nieszczelności
przydomowych zbiorników do rzek, czy gruntów zapewniając otoczeniu niezdrowy „zapach”.
• Bezpieczne – znika problem opróżniania przydomowego
zbiornika na nieczystości lub
ograniczenia związane
z korzystaniem z wody,
kiedy zapomnieliśmy na
przykład przed świętami
zamówić
wóz
asenizacyjny.
Przyłączając się do sieci wodociągowej zyskujesz:
• Pewność jakości wody –
jest na bieżąco badana
i kontrolowana przez naszych pracowników oraz
sanepid.
• Wodę w kranie bez względu na warunki atmosferyczne – takiego komfortu

nie dają przydomowe
studnie, które coraz częściej wysychają. Dzieje się
tak szczególnie w okresie
letnim. Świadomość, że w
każdej chwili możemy zastać suchy kran, jest mało
komfortowa.
• Dostęp do parametrów
wody na bieżąco publikowany na stronie internetowej swns.pl.

Nie ryzykuj zdrowia swoich
bliskich – zamień studnię
na wodociąg
W ubiegłym roku Spółka Sądeckie Wodociągi przeprowadziła bezpłatne badania wody
z przydomowych studni
na obszarze objętym unijnym projektem wodociągowym. Okazało się, że
woda z ponad 70 proc.
gospodarstw domowych
nie nadaje się do picia. Badania przeprowadzono
w około dwustu przydomowych
studniach
na terenie Nowego Sącza oraz gmin Korzenna
i Nawojowa.
W próbkach było nawet
do dwóch tysięcy jednostek
bakterii coli, czy escherichia
coli. To całkowicie dyskwalifikuje wodę jako zdatną do
picia. Dopuszczalna liczba

tego typu bakterii w wodzie
przeznaczonej do spożycia
to zero.
Na szczęście świadomość
ludzi wzrasta i zaczynają
zdawać sobie sprawę, że to
co piją, ma poważny wpływ

na ich zdrowie. A oszczędności związane z używaniem
wody ze studni, mogą okazać się tylko pozorne, kiedy
pojawią się pierwsze objawy zatrucia spowodowanego bakteriami.

Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Wincentego Pola 22
33-300 Nowy Sącz
Telefon: (18) 443 86 43
www.swns.pl
SPÓŁKA Z.O.O
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Historia blokami murowana

Nowy Sącz wyprodukowany w fabryce wielkiej płyty
Większość sądeczan ciągle mieszka w osiedlach zbudowanych
w czasach PRL. Jednym z największych atutów bloków z wielkiej płyty jest ich lokalizacja: bliskość szkół,
przedszkoli, sklepów, przychodni, przystanków MPK, czy też łatwy dostęp do Internetu i kablówki.
Nie ma problemów z korzystaniem
z podstawowych wygód związanych
z mieszkaniem w mieście, np. centralne ogrzewanie, kanalizacja, ciepła woda z sieci miejskiej. Nie trzeba odśnieżać, martwić się awariami
i remontami – od tego są służby
z administracji tej czy innej spółdzielni, czy wspólnoty mieszkaniowej.

*
Osiedla Przydworcowe, Kochanowskiego, Grodzkie, Szujskiego, Barskie, Gołąbkowice,
Westerplatte, Milenium, Wojska

Polskiego w Nowym Sączu, na
Równi w Grybowie, Tysiąclecia,
Czarny Potok i Źródlane w Krynicy, Słoneczne w Starym Sączu, Uwrocie w Piwnicznej, Centrum w Limanowej, kompleks
w Muszynie – oto niektóre tylko
ze śladów działalności Nowosądeckiego Kombinatu Budowlanego. Przedsiębiorstwo dokładnie ćwierć wieku temu dokonało
żywota, ale postawione przez
nie bloki trzymają się dzielnie,
wielka płyta okazuje się bardziej trwała niż przewidywano,
a technologia znośna i bezpieczna. Podejmowane z biegiem lat
modernizacje przełożyły się na
mniejszą utratę energii cieplnej
oraz zachowanie odpowiedniego poziomu wilgoci.
Większość blokowisk jest
zadbana, docieplono ściany,

wyremontowano elewacje, co
podniosło atrakcyjność nieruchomości. Odnowiono klatki
schodowe i małą architekturę (place zabaw, ławki), pop r aw i o n o c h o d n i k i , w p r o wadzono zieleń. Ze starych
mankamentów pozostał jedynie problem z wbiciem gwoździa w ścianę… W latach 60.
i 70. zakładano, że bloki będą
stać maksymalnie 50–70 lat.
Dziś eksperci budowlani twierdzą, że żywotność budynków
z wielkiej płyty może być nawet
dwukrotnie dłuższa. NKB powstał w 1950 r. jako Budowlane
Przedsiębiorstwo Powiatowe –
podlegające Miejskiej Radzie Narodowej, ze 100-osobową załogą (podobne powstały wówczas
w 9 innych miastach ówczesnego województwa krakowskiego:

w Bochni, Chrzanowie, Krakowie, Miechowie, Nowym Targu,
Olkuszu, Tarnowie, Wadowicach
i Żywcu). Już na starcie przyszło
mu prowadzić 38 budów. Pierwsza nowa szkoła, wybudowana
w stylu regionalnym, powstała
wówczas w Muszynie-Złockiem.
Z biegiem lat przedsiębiorstwo
zmieniało nazwy: Przedsiębiorstwo Budownictwa Terenowego,
Nowosądeckie Przedsiębiorstwo
Budowlane i od 1978 r. Nowosądecki Kombinat Budowlany.
*
Firma odegrała dużą rolę
w urbanizacji Sądecczyzny; była
zaangażowana w ponad 800 inwestycji (szkoły, infrastruktura
wiejska, osiedla). Rocznie oddawała ok. 400 mieszkań, prowadziła szeroką działalność socjalną

REKLAMA

(hotel robotniczy w Krynicy,
ośrodek wczasowy „Jubilat”
w Czarnym Potoku). Z biegiem
lat zmieniały się technologie budownictwa, na budowach pojawił się sprzęt ciężki: żurawie
wieżowe, koparki, spychacze,
a tzw. stropy DMS zastąpiono stropami wielkopłytowymi.
Utworzenie województwa nowosądeckiego oznaczało dla Nowego
Sącza szybki wzrost liczby ludności (do 64 tys. w 1980, 70 tys. –
1985, 80 tys. – 1990), jak i miejsc
pracy (z 27,9 tys. w 1974 do 41,3
tys. w 1984), co wymusiło rozwój budownictwa mieszkaniowego. Bloki w Nowym Sączu stawiano na terenach uzbrojonych
jeszcze w powiatowych czasach.
Boom mieszkaniowy nakręcała wytwórnia elementów prefabrykowanych przy ul. Nowobielowickiej i wytwórnia OWT
przy ul. Zielonej 26. Głównym
inwestorem w budownictwie
mieszkaniowym była Grodzka
Spółdzielnia Mieszkaniowa. Największy przyrost nowych mieszkań przypada na lata 1980–1985:
ok. 40 budynków i 1588 mieszkań. W ciągu 10 lat (1976–1985)
„Grodzka” oddała do użytku 42
proc. ogółem wybudowanych
mieszkań w województwie na 13
REKLAMA

Przekaż 1%

SĄDECKIEMU HOSPICJUM
KRS: 0000039177
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działających wówczas spółdzielni mieszkaniowych.
Pod koniec lat 80. NKB stawał
się coraz mniej wydolny i przestał być konkurencyjny na rynku budowlanym. Kończyła się era
molochów państwowych. Ostatnim zadaniem w Nowym Sączu
były dwa bloki mieszkalne dla
spółdzielni „Semafor” przy ul.
Batalionów Chłopskich i obiekty Domu Pomocy Społecznej
w osiedlu Zawada. Firma przestała istnieć w 1991 r. Jej siedzibę
(wraz z halą wytwórni wielkiej
płyty) przy ul. Zielonej wykupiła Krajowa Izba Gospodarcza dla
potrzeb WSB–NLU.
REKLAMA

*
Najlepsze lata inżynierskiej kariery zawodowej poświęcił NKB
mgr inż. Marek Oleksiński, późniejszy wojewoda nowosądecki
i prezes Chemobudowy. Na jego
oczach, jako kierownika budowy
i dyrektora ds. produkcji, wyrosło kilka tysięcy mieszkań. Oleksiński miał rzadki dar dogadywania się z murarzami, zbrojarzami
– betoniarzami i technikami, niekoniecznie literackim językiem:
– Słyszałem jak pewien inżynier żółtodziób przyjechał na
budowę i powiedział do brygadzisty: panie Jasiu, czy byłby
pan tak uprzejmy postawić tu

ścianę... towarzystwo ryknęło
śmiechem. Z budowlańcami trzeba rozmawiać konkretnie i soczyście, trochę jak w wojsku. No
i trzeba ich szanować, bo pracują w ekstremalnych warunkach,
w chłodzie i słocie. Kto sam budował dom, ten wie jaki to trud.
Z tamtych lat pozostały mu
budowlane wspomnienia i przyjaźnie z kierownikami budów:
Janem Rembiaszem, Jerzym Kaczorem, Stanisławem Olchawą
i Eugeniuszem Wojtyłą z Nowego
Sącza, Jerzym Hołystem z Krynicy, Janem Potokiem z Piwnicznej/Rytra, Kazimierzem Kaliskim
z Muszyny, kierownikiem bazy
sprzętu i transportu przy ul. Zielonej Tadeuszem Krawczykiem,
dyrektorami Zdzisławem Pawlusem (późniejszym prezydentem
miasta w latach 1984–88) i Andrzejem Paulim. Wielu fachowców, od majstrów po inżynierów,
do dziś zasila prywatne filmy budowlane w regionie.
Żona pana Marka, Danuta, też
inżynier po Politechnice, uczyła w „budowlance”, nic więc
dziwnego, że w domu o budowach mówiło się w świątek i piątek. Rozmowom przysłuchiwała
się – widocznie z uwagą – córka
Kasia, która po maturze oświadczyła, że też chce pracować
w branży budowlanej. Ukończyła architekturę na Politechnice
Krakowskiej i Uniwersytet Tennessee w Knoxville, brała udział
w projektowaniu Galerii Złote
Tarasy w stolicy oraz biurowców
Warsaw Financial Center i Vega,
obiektów ze szkła i stali niczym
żywcem wyjętych z Manhattanu.
Fabryka wielkiej płyty, czyli Nowosądecki Kombinat Budowlany, pozostała we wspomnieniach
ojca, które zostały wykorzystane
na użytek niniejszej publikacji.
JERZY LEŚNIAK

FOT. JERZY LEŚNIAK

14 kwietnia 2016 DOBRY TYGODNIK SĄDECKI | Twój tygodnik codziennie – www.sacz.in

Łączny dorobek NKB jest imponujący:
» 26 osiedli mieszkaniowych (ok. 12,5
tys. mieszkań, 40,6 tys. izb, 585 tys.
m² powierzchni użytkowej),
» 61 szkół podstawowych (m.in. nr 7, 15,
18 i 19 w Nowym Sączu),
» 5 techników i liceów („elektryk”
i „samochodówka” w Nowym Sączu,
Liceum im. Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu, szkoły rolnicze w Nawojowej i Marcinkowicach),
» 16 przedszkoli (m.in. przy ul. Broniewskiego, Paderewskiego, Grota-Roweckiego i Królowej Jadwigi w Nowym Sączu),
» 15 obiektów służby zdrowia (m.in. sanatoria „Budowlani”, „Silesia”, „Podhale” „Continental” w Krynicy, szpitale w Krynicy i N. Sączu – rozbudowa
od strony wschodniej, przychodnie
i ośrodki zdrowia przy ul. Poniatowskiego i Batorego PKP w Nowym Sączu, Podegrodziu, Krynicy, Tyliczu),
» 24 domy i ośrodki wypoczynkowe
(m.in. „Limba” w Piwnicznej, Politechniki Warszawskiej w Grybowie,

„Witrum” w Tęgoborzy, ZNTK w Cieniawie, „Jantar” w Rytrze, „Ursus”, „Geofizyk”, „Wiarus”, „Żerań” w Muszynie
i Złockiem, „Leśnik”, „Pan Tadeusz”,
„Znicz”, „Mielec”, „Łącznościowiec”,
„Pegaz” w Krynicy),
» 8 hoteli i internatów (m.in. hotel Orbis „Beskid” i Dom Studenta w Nowym Sączu),
» ponad 50 obiektów usługowych,
handlowych (np. domy handlowe
„Merkury” i „Lach” w Nowym Sączu, „Perła” w Krynicy, restauracje „Hawana” w Krynicy, „Panorama” w Nowym Sączu, „Relaks”
w Gródku n. Dunajcem, „Kaskada” w Grybowie, „Margoń” w Nawojowej, Bar „Węgierski” i Bar „Turystyczny” w Nowym Sączu)
oraz przemysłowych (betoniarnia „Stetter” OWT przy ul. Zielonej
w Nowym Sączu),
» 40 obiektów dla potrzeb rolnictwa,
» 248 innych obiektów (biurowce np. PKS, zajezdnie, oczyszczalnie ścieków, kotłownie, stacje
redukcyjno-pomiarowe).

REKLAMA

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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Opinie

Dajecie państwo wiarę? Dajemy!
Jerzy Wideł
Z kapelusza
Kilka tygodni temu senator
Stanisław Kogut obwieścił urbi et
orbi, że do Nowego Sącza powróci
Karpacki Oddział Straży Granicznej. Swoje motywy działania senator realizuje w myśl osobistego hasła wyborczego: inni mówią,
a ja robię. Hasła niezmiennego od
kilkunastu lat. Na tej samej konferencji prasowej w biurze senatorskim przy ul. Pijarskiej posłowie PiS Wiesław Janczyk (zanim
został sekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów) i Piotr Naimski, zobowiązali się mocno lobbować za budową tzw. „Sądeczanki”.
To są rytualne konferencje prasowe senatora Koguta, ale nie wiedzieć czemu, nie jest dopraszany
na nie Arkadiusz Mularczyk, przecież poseł Zjednoczonej Prawicy
czyli najbliższego koalicjanta PiS.

Powróćmy jednak do straży granicznej. Nie mając widać
innego tematu swoich cotygodniowych rozważań, senator wyskoczył ze stwierdzeniem, że po
królewskim, sądeckim grodzie
rozpuszczane są złośliwe plotki,
jakoby Karpacki Oddział Straży
Granicznej nie miał w dotychczasowym kształcie powrócić do Nowego Sącza. Senator bez zbędnego
śledztwa pod nadzorem specjalnym „pana Zbyszka” ujawnił autorów tych plotek. Oczywiście są
nimi sabotażyści ze znanej spółki koalicyjnej PO-PSL, czyli wróg
powszechnie znany. Ale pan senator uspokoił naród, zwany też
suwerenem. Dobitnie potwierdził, że inauguracja działalności
KOSG w Nowym Sączu nastąpi 16
maja (dzień jubileuszu SG) przy
udziale takich prominentów rządowych, jak choćby szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak. A
być może... Nie, nie chcemy zapeszyć, ale brana jest pod uwagę obecność samej premier Beaty
Szydło. Do pełni szczęścia zabraknie być może tylko obecności

Senator bez zbędnego śledztwa
pod nadzorem specjalnym
„pana Zbyszka” ujawnił autorów
tych plotek. Oczywiście są nimi
sabotażyści ze znanej spółki
koalicyjnej PO-PSL, czyli wróg
powszechnie znany.
prezydenta RP Andrzeja Dudy.
Dajecie państwo wiarę? Dajemy!
Co zaś się tyczy budowy „Sądeczanki” to show zabrał - jak
się to mówi - posłom i senatorowi z Sądecczyzny sam minister
infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk. Jednym zdaniem odebrał im chwałę i wypinanie piersi (zwłaszcza Anny Paluch)
do medali. To, że budowa „Sądeczanki” wejdzie do planów realizowanych w najbliższych latach
przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa sam minister
ogłosił nie w Nowym Sączu, ale w
Brzesku! Co za falstart i nietakt

OGŁOSZENIA DROBNE

CZY WIESZ, ŻE…
Prąd Kluski
Roman Kluska, założyciel firmy Optimus, a obecnie hodowca owiec i prezes spółki „Prawdziwe Jedzenie”, od kilu lat
produkuje prąd na własne potrzeby. Jego fermę w Beskidzie
Sądeckim zasila energia wodna
i słoneczna.

Dom na pszczołach
W Maszkowicach koło Łącka Jan i Władysława Borzęccy
stworzyli „pszczeli domek”. To
drewniana budka, niczym domek kampingowy, stojąca na…
sześciu ulach. W domku znajduje
się łóżko umiejscowione tuż nad
odgrodzonymi siatką pszczołami. Według specjalistów od apiterapii, przebywanie w takim
pomieszczeniu pomaga zwalczać
depresję, ułatwia oddychanie
i obniża ciśnienie. O stresie związanym ze świadomością leżenia
tuż nad 1,5 mln pszczół, nikt nie
wspomina.

Kamienny rekordzista
Most Stacha jest rekordową
kamienną budowlą i znajduje się
w Znamirowicach nad Jeziorem
Rożnowskim. Most ma 16 metrów wysokości, 12 m długości
i 6 m szerokości, a został w całości własnoręcznie wzniesiony
przez Jana Stacha. Jest uważany
za największy na świecie most
wykonany przez jednego człowieka. Budowę pan Jan rozpoczął
pod koniec lat 60., z powodu braku drogi dojazdowej do swojego

względem sądeckiego elektoratu!
Tam też minister Adamczyk zwołał konferencję prasową, jakby nie
wiedział, iż obyczaj nakazuje robić
to w biurze senatorskim przy ul.
Pijarskiej w Nowym Sączu.
Zdaniem Adamczyka jest duża
szansa, aby budowa tego drogowego szlaku do sądeckiego matecznika PiS ruszyła za dwa lata.
To już jest coś, bo poprzedni projekt budowy jeszcze parę miesięcy temu nie był w wykazie inwestycji drogowych planowanych w
budżecie centralnym do 2023 r.
Mimo że był to akt prawny zawarty
w kontrakcie wojewódzkim.

Minister Adamczyk cały ewentualny sukces związany z „Sądeczanką” w przyszłości weźmie dla siebie.
Dajecie państwo wiarę? Dajemy!
W ostatnich tygodniach lokalne media odnotowały również kolejny sukces gospodarczy Sądecczyzny. Niestety, jego autorami
po części są politycy koalicji PO-PSL. Jacek Krupa, przewodniczący
Zarządu Województwa Małopolskiego i Leszek Zegzda, wiceprzewodniczący tegoż Zarządu podpisali
z prezesem zarządu Newagu Zbigniewem Konieczkiem kontrakt
na dostawę Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych (kiedyś mawiano po prostu - pociągów) na linie
kolejowe w Małopolsce. Wartość
kontraktu opiewa na 300 mln złotych. Jak z powyższego wynika, sukcesy niekoniecznie muszą
mieć jakąkolwiek barwę polityczną, chociaż w naszym pięknym
kraju zdarza się to nagminnie. Dajecie państwo wiarę? Dajemy!
A dawno, dawno temu głośne
było inne hasło klasyka: No to, jak
towarzysze, pomożecie? Pomożemy! Odkrzyknął naród – zwany
też suwerenem.

gospodarstwa. Skończył w roku
1971. Most stoi do dziś.

Zakręcony budynek
W centrum Rytra stoi kompleks budynków - zakładu produkującego okna aluminiowe i stacji benzynowej
z marketem handlowym. Nie
byłoby w tym nic niezwykłego,
REKLAMA

gdyby nie zaskakująca architektura. W budynkach nie ma kątów prostych. Autorem projektu
jest sądecki architekt Jakub Potoczek, właściciele kompleksu Wiesław Pawlik i jego kuzyn Ludwik
Pawlik podjęli ryzykowny pomysł
projektanta. Dziś jest to jedna
z atrakcji turystycznych Rytra.
(J)

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
Firma Aspen zatrudni osoby do sprzątania w obiektach handlowych
w Nowym Sączu. Tel. 661 991 285.
SPRZEDAM domek letniskowy z wyposażeniem nad jeziorem w Znamirowicach. Tel. 663 342 237, 661 973 573.

Przekwalifikowanie działek
rolnych na budowlane
Zmiana Miejscowych
Planów Zagospodarowania
Przestrzennego

Podegrodzie 33a, 33-386 Podegrodzie
Tel. 501 282265, e-mail: arscrearebiuro@gmail.com
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Produkty firmy NITUS to możliwość kompleksowego wyposażenia domu pod względem
stolarki okiennej, drzwiowej oraz bram garażowych.
W Polsce nasze produkty dostępne są w ponad 250 punktach rozsianych po całym kraju.
Rozwinięta sieć sprzedaży gwarantuje profesjonalną obsługę zamówień, montaż, serwis
i doradztwo wspierane przez regionalnych doradców techniczno-handlowych. Firma swoje
produkty eksportuje również do wielu krajów europejskich.
NITUS na polskim rynku działa od połowy lat 90., początkowo zajmując się stolarką okienną,
a od 2007 r. jest także producentem i dystrybutorem bram garażowych i przemysłowych.
Realizujemy projekty standardowe i indywidualne. Swoje wyroby wykonujemy
z podzespołów renomowanych firm europejskich.
Firma NITUS oferuje produkty dla Klientów indywidualnych oraz przemysłu:
bramy segmentowe garażowe i przemysłowe,
okna i drzwi z PCV,
stolarka aluminiowa,
stolarka przeciwpożarowa,
rolety zewnętrzne,
rolety wewnętrzne,
moski ery,
bramy rolowane,
bramy uchylne oraz rozwierne,
uniwersalny system wygrodzeń wewnetrznych.

Dom pod właściwą ochroną
32-862 Porąbka Iwkowska
Drużków Pusty 9

tel.: +48 14 684 50 07
fax: +48 14 691 86 79
e-mail: nitus@nitus.pl
www.nitus.pl
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Jubileusz

Sądecka budowlanka ma 50 lat

POWTÓRKA Z HISTORII
Nie od razu Nowy Sącz zbudowano. Tyle wiemy z historii, ale zaraz
po II wojnie światowej duże fragmenty miasta trzeba było odbudowywać od podstaw. Tak wyglądało ścisłe centrum Nowego Sącza (w tle ratusz), w 1945 r.

FOT. ARCHIWUM MUZEUM OKRĘGOWEGO

Historię szkoły tworzą tysiące ludzi, którzy przez lata przewinęli się przez to miejsce. Budowali ją zresztą sami uczniowie,
co zaznaczył dyrektor Andrzej
Sojka:
– Bardzo duży był wkład
uczniów, rodziców i wiele wysiłku pedagogów na przestrzeni lat. Ostatnią inwestycją,
w której wykonaniu pomagali
nasi uczniowie, jest sala gimnastyczna. Jesteśmy dumni
z tego wspólnego dzieła.
- Szkoła od pół wieku kształci dobrych i solidnych fachowców w potrzebnych gospodarce
zawodach – powiedział wicestarosta Antoni Koszyk, absolwent budowlanki zresztą. - Bez
nich trudno byłoby mówić o rozwoju i wzroście dobrobytu regionu. Często wspominam kolegów, z wielkim szacunkiem
REKLAMA
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O G Ł O S Z E N I E
GRODZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWYM SĄCZU
OFERUJE DO WYNAJĘCIA NASTĘPUJĄCE WOLNE LOKALE:
1. Dwa lokale - o pow. 69,90 m2 i 276,00 m2 - I piętro
przy ul Nawojowskiej 3.
2. Lokal – o pow. 45,81,00 m2 - przy
ul. Królowej Jadwigi 31.
3. Lokal – o pow. 48,00 m2 - przy
ul. Królowej Jadwigi 31.
4. Lokal – o pow. 18,50 m2przy ul. Długosza 35 /magazyn/.
5. Lokal – o pow. 71,00 m2 - I piętro,
przy ul. I Brygady 6.
Lokale opisane w poz. nr 1 mieszczą się w nowo
wyremontowanym budynku „PIAST”.
Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać
pod nr. tel. 18/443 53 56.

Kostka granitowa, Grys ozdobny, Peled

FOT. (SZEL)

Zespół Szkól Budowlanych obchodził w minionym tygodniu jubileusz 50-lecia. Placówka wykształciła do tej pory około 13 tys.
absolwentów, fachowców w dziedzinie budownictwa.

oceniam pracę pedagogów. Jestem pewien nie tylko tego, że
sądecka budowlanka przez pięć
dziesięcioleci doskonale wywiązywała się ze swoich obowiązków, ale również i tego, że będzie taka nadal, a jej mury będą
opuszczać doskonali, niezbędni

gospodarce fachowcy – podkreślił wicestarosta.
Ży c z e n i a
nauczycielom
i uczniom złożyli także prezydent
Nowego Sącza Ryszard Nowak oraz
przewodnicząca Rady Miasta Bożena
Jawor, długoletnia polonistka w ZSB.
(R)
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Architektura

Nowy Sącz - miasto Remich

Popularna „ciuciubabka”, gdzie pomieszczono od 1907 r. szkoły męskie im. S. Konarskiego i im. S. Staszica oraz
żeńskie im. Klementyny z Tańskich Hoffmanowej i im. św. Barbary.
Trudno zrobić nawet jeden krok w centrum Nowego Sącza, aby nie zetknąć się
z kamienicą projektowaną przez któregoś
z przedstawicieli rodziny Remich, architektów wywodzących się z Krasiczyna.
Założycielem dynastii był Walenty, światły mistrz siodlarski i tapicerski, autor artykułów w prasie lwowskiej.
Jego syn, Adam Zenon Remi
(1873–1924), absolwent c.k. Państwowej Szkoły Przemysłowej we
Lwowie, od 1901 r. był urzędnikiem – budowniczym miejskim
w Nowym Sączu, który współpracował m.in. z Teodorem Talowskim
przy projektowaniu kościoła św. Kazimierza. Zaprojektował i zbudował wiele obiektów publicznych,
budynków mieszalnych i przemysłowych. Specjalizował się w dwupiętrowych kamienicach w stylu
secesyjnym i eklektycznym, wzbudzających zainteresowanie swoją
odrębnością, fasadami urozmaiconymi śmiało zestawionymi motywami zaczerpniętymi bądź ze stylów
historycznych, bądź sztuki ludowej. Jedną z najciekawszych, pełną

polotu kompozycję architektoniczną stworzył przed wjazdem na most
Lwowski na Kamienicy, przy narożach ulic Lwowskiej z Wałową i Zakościelną (domy Józefa Kmietowicza
i rodziny Jaroszewskich).
Jego dziełem z lat 1905–1907 jest
„ciuciubabka”, gdzie wówczas mieściły się szkoły męskie im. S. Konarskiego i im. S. Staszica oraz żeńskie
im. Klementyny z Tańskich Hoffmanowej i im. św. Barbary, gmach
Kasy Zaliczkowej w narożu ul. Jagiellońskiej i Szwedzkiej (z pomnikiem Jagiełły – pamiątką obchodów
500-lecia wiktorii grunwaldzkiej),
dwupiętrowa kamienica przy ul. Jagiellońskiej 7, z pięknymi kutymi
kratami w zwieńczeniu, oraz dom
kupca Wiktora Oleksego przy ul. Konarskiego 7.
W 1907 r. wzniósł Remi własny
dom przy pl. św. Kazimierza, w stylu eklektycznym z elementami secesji. Równie bogato prezentują się inne
domy i wille z początku XX w.: Wąsowiczów 2 (z atelier fotograficznym
„Elwira” na piętrze), Lwowska 25, 48
i 76, Żeglarska 4 i 6, Jagiellońska 12,

17, 19, 29, 57 i 71, Wałowa 2 i 4, Sienkiewicza 5 i 93.
Jego dorobek architektoniczny
obejmuje ponadto: szpital w Nowym
Sączu; a w Starym Sączu – budynek
„Sokoła”, piętrowe domy w Rynku 12
i ul. Sobieskiego 30. W latach 1901–
1924 efekty twórcze Adama Zenona
Remiego zamknęły się 24 obiektami
użyteczności publicznej i 30 domami mieszkalnymi, nie licząc udziału
w budowie wodociągów, kanalizacji,
budynków produkcyjnych.
*
W ślady ojca poszedł syn Zenon
Marian (1905–1967), architekt powiatowy, autor wielu opracowań
studialnych i decyzji urbanistycznych, które zadecydowały o dzisiejszym wyglądzie miasta. Jeszcze
w latach trzydziestych twórca szkoły handlowej (dzisiejszego Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego) przy ul. Grodzkiej, a po
wojnie szkół w Podegrodziu, Złockiem, Rytrze, kościołów w Paszynie
i Białej Niżnej, miejsc pamięci narodowych. Żołnierz Września, więzień
obozu w Woldenbergu, zapamiętany

Dom Remich przy Placu św. Kazimierza, w stylu malowniczego eklektyzmu
z elementami secesji.
również jako harcerz, współtwórca
eksperymentu sądeckiego.
*
Następny w kolejce architekt – Zenon Andrzej urodził się już po wojnie, w 1946 r. Ukończył I LO im. Jana
Długosza i architekturę na Politechnice Krakowskiej w 1969 r. W Sączu,
za czasów licealnych, rysunku uczyła
go Ewa Harsdorf, swego czasu pierwsza dama sądeckiej plastyki. Od wielu lat mieszka w Zakopanem, gdzie
przy ul. Kasprusie 1 prowadzi Autorską Pracownię Architektoniczną
„JAR”. Projektował wille m.in. dom
rektora WSB-NLU, Krzysztofa Pawłowskiego na sądeckiej Przetakówce.
Jest też znanym plastykiem specjalizującym się w technice akwarelowej, główne tematy jego twórczości
to stare drewniane kościółki i pejzaże
podgórskie. Urządzał galerię Hasiora
w Zakopanem, namalował również
portrety biskupów tarnowskich we
wnętrzach seminarium duchownego w Tarnowie.
Jego siostra Anna, po mężu Krawczyk, też jest architektem, pracuje w Kielcach. Wyszła za mąż za...

architekta. Najmłodszymi architektami w dynastii Remich są
dzieci Zenona Andrzeja: Paulina Remi-Michalska (rocznik 1975)
w krakowskim Podgórzu i Zenon
Bartosz Remi (rocznik 1973), współautor wraz z ojcem m.in.: Sądeckiego Centrum Pielgrzymowania wraz z
ołtarzem papieskim w Starym Sączu,
domu wczasowego ZAIKS w Krynicy, domu wczasowego „Energetyk"
w Zakopanem, jak również rezydencji i domów jednorodzinnych. Zenon
Bartosz ma na koncie sporo zrealizowanych projektów w Irlandii, ostatnio dla Hamad Medical Corporation
w Katarze.
Duet Remich (tata Andrzej, syn
Bartosz) wraz z Zygmuntem Lewczukiem i Jackiem Najbarem zdobyli w 2013 Grand Prix w prestiżowym
konkursie „Architektura Nowego Sącza pierwszej dekady XXI wieku”
za Miasteczko Galicyjskie: „za wyjątkowo trafne rozwiązania urbanistyczno-architektoniczne kontynuujące zasady tożsamości miejsca
z regionem oraz wykorzystanie bogactwa tradycyjnych form
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OKNA DRZWI PVC ° ALUPLAST SALAMANDER VEKA EKOSUN
OKNA DREWNIANE ° ALUMINIUM ALIPLAST ALUPROF
STOLARKA OGNIOTRWAŁA ° DRZWI METALOWE DREWNIANE
DRZWI ERKADO PORTA VERTE VOSTER ° KLAMKI WKŁADKI POCHWYTY
ROLETY ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE ° ŻALUZJE FASADOWE
BRAMY GARAŻOWE ROLOWANE SEGMENTOWE ° OGRODZENIA
PARAPETY ALUMINIOWE PVC MDF AGLOMARMUROWE GANITOWE
ROLETY PLISY ŻALUZJE TEKSTYLNE ° MOSKITIERY
POMIARY I FACHOWE DORADZTWO ° PROFESJONALNY MONTAŻ
GWARANCJA DOBREJ JAKOŚCI PRODUKTÓW

OKNA MIW
Marta Pyzik
33-300 Nowy Sącz Ul. Lwowska 193
Tel +48 602 286 669
biuro@okna-miw.eu www.okna-miw.eu
ZNAJDŹ NAS NA
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architektury dla kreowania kameralnego wnętrza przestrzeni publicznej i nastroju sprzyjającego poczuciu
ładu i piękna”.
*
Rzecz jasna, Nowy Sącz nie tylko
budowlami Remich stoi. W historię miasta wpisała się plejada znakomitych projektantów i budowniczych, która wywierała istotny
wpływ na oblicze aglomeracji nad
Dunajcem i Kamienicą. Na przełomie XIX i XX w. byli to m.in. Stanisław Eljasz Radzikowski („Imperial”
przy ul. Jagiellońskiej 14), Jan Peroś
(willa „Marya”), Józef Wojtyga (kamienica Ameisenów przy ul. Jagiellońskiej 30).
Po 1945 r., w okresie odbudowy
i usuwania zniszczeń wojennych,
a następnie w realizacji urbanistycznej części tzw. eksperymentu sądeckiego, funkcji Nowego Sącza jako
miasta wojewódzkiego (1975-1998),
i wreszcie już za nowego powiatu
grodzkiego, do Zbigniewa Wzorka,
Juliusza Ippoldta, Stefana Szewczyka, Lecha Skirzyńskiego, Wojciecha
Szczygła, Zenona Trzupka, Pawła Dygonia, Czesława Białego, Marka Smagi i wspólników z Agencji Projektowej

Zenon Marian Remi
A-4, przyszło dołożyć kolejne nazwiska, by wspomnieć o Jakubie Potoczku, Wojciechu Butscherze, Mirosławie Trzupku (synie Zenona),
Mariuszu Ramsie, czy o rodzinnych
klanach architektów Jasiewiczów,
Tarków, Susów, Loeschów, Gajewskich i Górskich.
– Architektura to sztuka kształtowania środowiska przy zaangażowaniu nie tylko umysłu, ale i serca –
twierdzi Barbara Olszewska-Piętka,
autorka (wraz z Anną Serafin) m.in.
pawilonu samochodowego Toyota
w Wielogłowach i adaptacji ośrodka „Arka” w Gródku n/Dunajcem.
Jej koleżanka, Agnieszka Bil, autorka Instytutu Pedagogicznego PWSZ
w Nowym Sączu – Chruślicach,
a także modernizacji i rozbudowy
budynków mieszkalnych w osiedlu Stara Kolonia dodaje: – Profesor
Krzysztof Lipiński nauczył mnie, ze
zawód architekta wymaga pokory.
Każdy obiekt, który projektuję, powinien być częścią mnie samej, po
to, aby miał „duszę”. Bo tylko wtedy, po latach, będę mogła powiedzieć „non omnis moriar”.

JERZY LEŚNIAK

Zenon Andrzej Remi

Zbudowany w 1905 r. gmach Kasy Zaliczkowej przy ul.
Jagiellońskiej 8 i Szwedzkiej 2, gdzie ścięty narożnik
związany został z rzeźbą Jagiełły, odsłoniętą w 500
rocznicę wiktorii grunwaldzkiej.

ZDJĘCIA Z ARCH J. LEŚNIAKA

Adam Zenon Remi

Kamienica przy ul. Jagiellońskiej 36.

REKLAMA

CENTRUM OGRODZEŃ
tel./fax 18 547 54 54,
kom. 533 500 867

Producent siatki
ogrodzeniowej, bram, furtek.
Panele ogrodzeniowe,
podmurówki, wszystko
do ogrodzeń

Nowy Sącz, ul. Węgierska 147
Nowy Targ, ul. Kolejowa 142 A
e-mail: centrum.ogrodzen@op.pl
www.ogrodzenia-karpaty.pl

Firma Handlowo Usługowa Trik.
Skup, sprzedaż, renowacja mebli. Nowe projekty.
Tapicerstwo samochodowo - meblowe.
Tel. 889 730 904, 793 970 128.
Nowy Sącz ul. Wiśniowieckiego 93,
e-mail: damiankociolek11@interia.pl www.facebook.com/FHUTRIK
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PROMOCJA

Pokój dziecka inny niż wszystkie

Bo zestaw Figelo jest fajny!
Coraz częściej zwracamy uwagę na estetykę i funkcjonalność pokoi naszych dzieci. Firmy wnętrzarskie podsuwają przeróżne
rozwiązania. Ciekawą propozycję ma sądecka firma, która produkuje zestawy zabawowo-gimnastyczne pod marką Figelo.
Rozmowa z Krzysztofem Wnękiem, właścicielem marki Figelo.
- Czym jest Figelo?
- Figelo to domowe zestawy zabawowo-gimnastyczne dla dzieci w wieku od 3 do
około 11 lat. Dzięki nim dzieci bawiąc się, rozwijają sprawność ruchową.
- Czy to oznacza, że dzieci młodsze niż
3-letnie nie mogą z tego korzystać?
- Nasz najmłodszy syn, zanim jeszcze
samodzielnie chodził, potrafił już się wspinać po podstawowym zestawie. Wszystko więc zależy od tego, jak rodzice podejdą do użytkowania.
- Podał Pan duży przedział wiekowy. Jeden
produkt dla maluchów i nastolatków?
- Tak, można powiedzieć, że zestaw „rośnie” wraz z dzieckiem. Po prostu może być
rozbudowywany wraz z dorastaniem użytkowników lub – jak w naszym przypadku gdy korzysta z niego rodzeństwo w różnym
wieku – aby każde dziecko mogło czuć się
tu komfortowo. Wersja podstawowa z drabinką, przeplotnią, zjeżdżalnią i huśtawką jest
przeznaczona dla najmłodszych użytkowników. Z własnego doświadczenia wiemy jednak, że dzieci bardzo szybko oswajają się z
gimnastyką i chcą dodatkowych akcesoriów, takich jak ścianki do wspinaczki, które pozwalają nabierać kolejnych umiejętności i poszerzają możliwości zabawy. Dzięki
temu, kupując Figelo, kupujemy rozwiązanie na lata, a nie na chwilę.
- Czy to urządzenie jest bezpieczne?
- Używamy tego typu zestawu w naszym
domu od kilku lat i jak do tej pory wszyscy
nasi synowie i bawiący się tutaj ich goście
nie ponieśli żadnego uszczerbku na zdrowiu poza zakwasami mięśni od intensywnej

gimnastyki. To akurat pokazuje, że mięśnie pracują, a o to przecież chodzi. Oczywiście, jak przy każdej zabawce, nie można zapominać o podstawowych zasadach
bezpieczeństwa. Najważniejsze, żeby dzieci stopniowo nabierały umiejętności i wtedy
poruszają się po wszelkich zestawach gimnastycznych o wiele swobodniej.
- Używa Pan określenia „bawić” – nie powinno być „ćwiczyć”?
- Używanie Figelo to ma być dla dzieci
przede wszystkim dobra zabawa. Ćwiczenia to element ukryty w tej zabawie. Taka
właśnie jest idea naszego produktu, żeby
dzieci poprzez aktywną zabawę prowadziły profilaktykę przeciwko wadom postawy.
Projektując Figelo koncentrowaliśmy się na
preferencjach i potrzebach dzieci tworząc
zestaw akcesoriów dodatkowych, takich jak
zjeżdżalnia, huśtawka, lina do wspinania, czy
pomysłowe namioty, które pozwalają zbudować różnego rodzaju twierdze, domki,

pobudzające dziecięcą wyobraźnię. Funkcja zabawowa to nie tyko frajda dla dzieciaków, ale i pomoc dla rodziców w te dni, kiedy dzieci muszą zostać w domu, bo z Figelo
nie ma czasu na nudę.
- Określenie „domowy” sugeruje, że takiego zestawu nie można postawić w ogródku,
czy na tarasie?
- W lecie – przy ładnej pogodzie - wystawiamy Figelo do ogródka, gdzie dzieciaki bawią się na świeżym powietrzu, a na noc chowamy pod zadaszenie lub do domu.
- A jeżeli ktoś ma małe mieszkanie? Zmieści się taki zestaw w typowym M2?
- Naturalnie. Przy projektowaniu ilość zajmowanego miejsca to była istotne kryterium
z perspektywy rodziców. Po zabawie w ok.
3 minuty możemy złożyć zestaw i zamontować go przy ścianie, gdzie zajmie nie więcej niż 20cm szerokości, czekając na kolejny czas zabawy.

- Dlaczego warto sprawić sobie w domu
taki zestaw?
- Zapytałem kiedyś jednego z naszych
testerów, który był pochłonięty zabawą
i namawiał swoją mamę, żeby wstawiła
zestaw do jego pokoju, dlaczego chciałby mieć go w domu? Odpowiedział krótko: „Bo jest fajny!”. Nie drążyłem uznając
to za wyczerpującą odpowiedź. Natomiast z perspektywy dorosłych są dwa
główne powody, by w niego zainwestować. Poziom kultury fizycznej w wieku
przedszkolnym i szkolnym jest niepokojąco niski i trzeba temu zapobiegać.
Nasza propozycja to działanie profilaktyczne, które ma zaoferować dziecku
zabawę z „zaszytą” gimnastyką wzmacniającą układ mięśniowy. Drugi powód to
fakt, że obecnie bardzo często dzieciaki
siedzą przyklejone do tabletów, smartfonów, czy komputerów zamiast mieć
kontakt bezpośredni podczas kreatywnej zabawy.
- Skąd pomysł na produkcję takich właśnie urządzeń?
- Zobaczyliśmy, że to służy rozwojowi naszych dzieci i postanowiliśmy
udostępnić pomysł również innym. Inspiratorką była nauczycielka gry na fortepianie naszego syna, która uświadomiła nam, jak bardzo sprawność ruchowa
ma przełożenie na rozwój dzieci.
- Jaki jest koszt takiego zestawu i gdzie
można go kupić?
- Cena jest uzależniona od rodzaju zestawu. Pełną prezentację Figelo
oraz szczegółową ofertę można znaleźć
w naszym sklepie internetowym www.
figelo.com. Tam też można wybrać najbardziej interesujący zestaw.
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STBS sp. z o.o., Nowy Sacz, 29
Listopada 16a, tel 18 540-11-70,
e-mail: stbs@hoga.pl,
www.stbs-nowysacz.pl

Ostatnie wolne
mieszkania
na wynajem
z opcją wykupu
na własność!!
Nowy Sącz,
ul.Kusocińskiego,
osiedle zamknięte,
monitorowane
Mieszkania
2-pokojowe,
52-55 m2.
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169258

szt.

162,—

00

HIT

PŁYTKA TRAWNIKOWA
50X50CM ZIELONA 170232

szt.

NOŻYCE ELEKTRYCZNE DO
ŻYWOPŁOTU 500W HE50-Y
166643

16,—

79
opa.

KORA KAMIENNA 11-31,5MM
OPAKOWANIE 20KG 160121

24,—

71,—

29

19,—

69

m2

99

szt.

PANELE PODŁ.
CLASSIC DĄB
ROCK AC3 7MM
169169

m2

EMULSJA
WEWNĘTRZNA
AKRYLIT W 10L
BIAŁA 93894

PŁYTKA ŚCIENNA
OSKAR BROWN
25x33,3 GAT.I
169639

Dołącz do programu

Dołącz do programu

dla Klientów

dla

Indywidualnych

Wykonawców
CY
KONAW

WY
KARTA

Ramex - Hurt

Ramex - Detal
,

Ramex - Transport i Spedycja

tel: 18 444 14 04 w.50

tel: 18 444 14 04 w.53

tel: 18 444 14 04 w.52

tel: 18 444 14 04 w.18

hurt@ramex.pl

market@ramex.pl

projekty@ramex.pl

transport@ramex.pl

piwniczna@ramex.pl

pon-pt:7-20, sob: 8-16

pon-pt:7-20, sob: 8-16

pon-pt:7-20, sob: 8-16

pon-pt:7-17

pon-pt:7-17, sob 8-13

Piwniczna,
tel/fax: 18 446 41 23
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OKNA DRZWI BRAMY
PROMOCJA ZIMOWA DO 30.04.16 LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW
OPAL PLUS

LOYD

VERTE C

Drzwi antywłamaniowe OPAL posiadają izolację akustyczną 32 dB oraz
odporność na włamanie 2 klasy normy europejskiej.

1199zł

AKCESORIA W CENIE DRZWI
(OPAL PLUS)
• Zamek listwowy czteropunktowy,
• Dwie wkładki patentowe klasy „B”
• Klamka OPAL + szyld górny (II klasa europejska)
• Trzy zawiasy czopowe
• Trzy bolce antywyważeniowe
• Wizjer w kolorze srebrnym
• Próg ze stali nierdzewnej standardowy (120 mm)
• Ościeżnica metalowa kątowa, o szerokości profilu 105 mm.

VAT 8%

Rabat 30%

z montażem

DOSTĘPNE OD RĘKI

DOSTĘPNE OD RĘKI

DOORSY

OKNA DACHOWE
SKYLIGHT PREMIUM

PASSIVE
P R OPORTA
MOCJA

OKNA 7 KOMOROWE
Rabat 20%
W CENIE
5 KOMOROWYCH
TYLKO U NAS
DOSTĘPNE OD RĘKI
RABAT 20%
OKNA DACHOWE
SKYLIGHT

78x98 735zł*

78x98 706zł*

brutto vat 23%

brutto vat 23%

78x118 780zł*

78x118 748zł*

brutto vat 23%

brutto vat 23%

78x140 854zł*

78x140 820zł*

brutto vat 23%

brutto vat 23%

*okna dachowe w komplecie z kołnierzem

*okna dachowe w komplecie z kołnierzem

MIKEA

JEDYNE DRZWI NA RYNKU
DREWNIANO-STALOWE
WYPEŁNIONE PIANĄ
POLIURETANOWĄ
O WSPÓŁCZYNNIKU
UD=0,9 [W/m2 *K]1)

2998zł brutto VAT 8% z montażem
DOSTĘPNE OD RĘKI

RABAT 15%

CREO
KOLOR ZŁOTY DĄB WYSOKIE PRZETŁOCZENIE

BRAMY UCHYLNE

OGRODZENIE POSESYJNE

2500x2100

2190zł
2500x2250

2290zł
VAT 8%
Z MONTAŻEM

DOSTĘPNE OD RĘKI

6 KOMOROWE OVLO
• 6-komorowy profil o szerokości zabudowy 80 mm
• mocny profil o podwyższonej
sztywności
• nieskazitelną biel oraz brylantowy
połysk profili zapewnia wysokogatunkowy PVC;
• delikatne zaokrąglenia nadające profilowi nowoczesny i elegancki wygląd;
• odporny na zabrudzenie i czynniki atmosferyczne, łatwy w utrzymaniu czystości;
• szkło neutralne – nie daje efektu tzw.
"brudnych firan";
• przy zastosowaniu pakietu 3-szybowego o współczynniku U=0.7 Wm2K
możesz zaoszczędzić nawet do 20%
wydatków na ogrzewanie;
• odpowiednią szczelność gwarantują
uszczelki z EPDM;

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

SUPER PROMOCJE

OKNA 7 KOMOROWE
W CENIE 5 KOMOROWYCH
• głębokość zabudowy 93 mm, to najszerszy system z dostępnych na rynku o współczynniku izolacyjności
Uf=0,76 W/m2K
• 7 komorowy profil klasy A z wysokogatunkowego, bezołowiowego PVC,
zapewnia najlepszą izolacją termiczną i akustyczną oraz bezpieczeństwo
użytkowania
• potrójny system uszczelnienia
z uszczelką środkową idealnie chroni 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

SUPER PROMOCJE

SUPER PROMOCJE

blu Evolution 82

blu Evolution 82 ArtLine

• Szerokość profili 82mm,
• 6 komór w ramie, oraz skrzydle zapewniający doskonałą izolację termiczną oraz
dźwiękową
• Zgrzewalne, wykonane z TPE środkowe
i wewnętrzne uszczelki przylgowe, oraz
zewnętrzne uszczelki przyszybowe
• Elegancki i klasyczny prosty kształt zaprojektowany 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

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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