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TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

KARTKA Z KALENDARZA

19 maja, godz. 18., Nowy Sącz Reprezentacyjna Sala Ratusza Koncert u Prezydenta Miasta Nowego Sącza w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Odnalezionej
20 maja, godz. 18., Sądecka Biblioteka Publiczna – „Pejzaż dźwięków” - piosenki Anny German, Edyty Geppert i Maryli Rodowicz
w wykonaniu Sylwii Zelek
21-25 maja, Leluchów-Stary Sącz – 51. Międzynarodowy Spływ
Kajakowy na Popradzie
21-22 maja, hala MOSiR w Nowym Sączu - VII Międzynarodowy
Dzień Tańca MDT Cup 2016
22 maja, godz. 17., MOK w Nowym Sączu – spektakl „Czarnoksiężnik z krainy Oz” - premiera
23 maja, godz. 15.30, Krynica-Zdrój Sala Balowa Starego Domu
Zdrojowego - XIV Krynicki Rajd Jana Kiepury - koncert uczestników
25 maja, godz. 16., Krynica-Zdrój Galeria „Siedlisko” – wystawa
„Krynickie ślady Prymasa Tysiąclecia”
25 maja, godz. 20., MOK w Nowym Sączu – spektakl „Damy
i huzary”
31 maja, godz. 9. i 11., MCK SOKÓŁ – „Bajkowe Melodie” – koncert dla dzieci w wykonaniu solistów i Orkiestry Akademii Beethovenowskiej
31 maja, godz. 10. - MOK w Nowym Sączu - XIX Tralalalaliada Konkurs Piosenki Dziecięcej dla najmłodszych wykonawców
1 czerwca, Sądecki Park Etnograficzny i Miasteczko Galicyjskie Zabawy, koncerty, konkursy, zwiedzanie skansenu oraz pokonkursowa wystawa prac plastycznych „Co w lesie żyje”
1 czerwca, godz. 12., MOK w Nowym Sączu - III Kolorowy Dzień
Dziecka w MOK
2 czerwca, godz. 18., Sądecka Biblioteka Publiczna - spotkanie autorskie z Mariuszem Szczygłem
(BJ)

LICZBA TYGODNIA

FOT. ARCH
FOT
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tó z Krakowa
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d Nowego Sącza
27 maja 1903 - Odbył się przejazd cyklistów
do
przez Niepołomice, Brzesko i Czchów. Była to jazda rozstawna – depeszę
z pozdrowieniami od prezesa Sokoła krakowskiego do prezesa w Nowym
Sączu wieźli cykliści zmieniając się co 10 km. 110 km pokonali w 3 godz. i 20
min. ze średnią prędkością 33 km/godz.
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na liście miast o najbardziej
zanieczyszczonym powietrzu w Europie według raportu Światowej Organizacji
Zdrowia. Wśród 50 najbardziej zanieczyszczonych europejskich miast aż 33 leżą
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Wydarzenia

Straż Graniczna wróciła do Sącza
Jeszcze nie tak dawno doniesienia mówiły o powrocie KOSG od 1 stycznia. Ministerstwo ze względu na „wzrost migracji
i powiązaną z nią działalność grup przestępczych”przyspieszyło decyzję o reaktywacji Karpackiego Oddziału Straży Granicznej
z siedzibą w Nowym Sączu. Śląsko-Małopolski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu będzie działać tylko na terenie
województwa śląskiego i opolskiego. Małopolska znajdzie się pod opieką KOSG.
Zdaniem ministra Mariusza Błaszczaka
data 16 maja zapisze się w historii zarówno Nowego Sącza, Straży Granicznej, jak
i w historii Polski. - Przywracamy Karpacki Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu. To ważne wydarzenie
chociażby z tego względu, że Straż Graniczna musi być formacją, która strzeże
bezpieczeństwa granic naszego kraju. Nasze granice w części są granicami Unii Europejskiej. W sytuacji międzynarodowej,
z jaką mamy dziś do czynienia, niezwykle ważne jest to, żeby na straży granic
Polski i Unii Europejskiej, stała profesjonalna, dobrze wyposażona formacja. Taką
jest niewątpliwie Straż Graniczna – mówił minister.
REKLAMA

FOT. AGNIESZKA MAŁECKA

16 maja do Nowego Sącza powrócił Karpacki Oddział Straży Granicznej. Oficjalną decyzję odczytał na sądeckim Rynku minister
spraw wewnętrznych i administracji Mariusz
Błaszczak.

Minister wspomniał także o kryzysie migracyjnym w Europie. - W związku z tym
odtworzenie Karpackiego Oddziału Straży
Granicznej jest niezbędne. Zastanawiam
się, czym kierowali się poprzednicy z rządu koalicji PO-PSL, że przeszło dwa lata
temu doprowadzili do likwidacji KOSG. To
już, na szczęście, przeszłość. Dziś ten oddział został reaktywowany – dodał.
Oddział został zlikwidowany 31 grudnia 2013 r. za rządów koalicji PO-PSL.
W najlepszych czasach pracowało w nim
ok. 1700 osób.

- Powrót KOSG – to wielkie wydarzenie
dla Nowego Sącza i Sądeczan – mówił prezydent Ryszard Nowak. – To spełnienie marzeń mieszkańców naszego miasta. Przez te
ponad dwa lata żyliśmy w niepewności, co
będzie ze Strażą Graniczną, która była, jest
i będzie chlubą Nowego Sącza.
Minister Błaszczak zagwarantował, że wrócą jednostki podległe KOSG.
Mowa o jednostkach m.in. w Wysowej
i Piwnicznej-Zdroju.
Według władz resortu Spraw Wewnętrznych i Administracji Straż Graniczna jest

potrzebną instytucją. - Kilka lat temu panowało przekonanie, że Straż Graniczna
jest formacja zbędną. Nic bardziej mylnego – twierdził sekretarz stanu w MSWiA Jakub Skiba. - Straż Graniczna jest jednym
z podstawowych elementów utrzymywania systemu bezpieczeństwa państwa. Trzeba tworzyć elastyczną strukturę, która będzie odpowiadała na wyzwania przyszłości.
Środki na funkcjonowanie KOSG są zapewnione – dodał. Mowa o 200 milionach, które
obecny rząd zamierza przeznaczyć na funkcjonowanie Karpackiego Oddziału Straży
Granicznej w Nowym Sączu.
W KOSG praca zaczęła się już
w nocy z 15 na 16 maja. Funkcjonariusze na lotnisku w Balicach dokonali pierwszych zatrzymań. Poinformował o tym nowy komendant KOSG
w Nowym Sączu, ppłk Stanisław Laciuga.
- W reaktywowanym KOSG pracują już funkcjonariusze z przejętych placówek – mówił. – Mamy zatrudnionych
kierowników poszczególnych wydziałów,
delegowanych ludzi z Komendy Głównej
SG, z Oddziału Bieszczadzkiego, czy Śląsko-Małopolskiego Oddziału SG. Dodał, że
w najbliższych tygodniach nastąpi przejęcie wszystkich funkcjonariuszy Karpackiego
Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej. - Docelowo w komendzie oddziału pracować będzie
358 funkcjonariuszy i około 200 pracowników cywilnych – poinformował.
AGNIESZKA MAŁECKA
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Informacje
400 śpiewaków i 8 orkiestr wystąpi na
tegorocznym jubileuszowym Festiwalu im. Jana Kiepury w Krynicy – Zdroju.
- Festiwal zainauguruje plenerowy koncert trzech niezwykle
utalentowanych tenorów hiszpańskich, którym towarzyszyć będzie Iwona Sobotka, ceniona polska artystka mieszkająca na stałe
w Hiszpanii. José Luis Sola, Francisco Corujo i Orlando Niz wprowadzą publiczność w świat największych przebojów operowych
i operetkowych. Podczas wieczoru
zatytułowanego „W krainie tenorów” nie zabraknie też repertuaru
Kiepurowskiego, co będzie ukłonem
hiszpańskich artystów dla polskiego króla tenorów – mówi Agnieszka Malatyńska-Stankiewicz, rzecznik prasowy festiwalu.

15 sierpnia minie 50. rocznica
śmierci Jana Kiepury. - Z tej okazji
odbędzie się nadzwyczajny koncert
poświęcony słynnemu tenorowi zatytułowany „Aria dla Kiepury”.
Podczas tego wieczoru zaśpiewa
Artur Ruciński, który z wielkim
sukcesem debiutował w Metropolitan Opera w Nowym Jorku. Ponadto w koncercie udział wezmą
śpiewacy cenieni przez publiczność i krytykę: Katarzyna Oleś-Blacha, Agnieszka Rehlis, Tomasz
Kuk, Jacek Ozimkowski. Artystom towarzyszyć będzie Polska
Orkiestra Sinfonia Iuventus pod
dyrekcją Piotra Wajraka – dodaje
Malatyńska-Stankiewicz.
Dwa dni później wystąpi dama
polskiej operetki, Grażyna Brodzińska, wraz ze śpiewakami Andrzejem
Lampertem, Marcinem Jajkiewiczem

i Januszem Krucińskim. Na tegorocznym festiwalu nie zabraknie poezji
śpiewanej. - Zaproszenie na festiwal przyjęła królowa tego gatunku Edyta Geppert, która 19 sierpnia
wykona wraz z zespołem Vasie swoje
największe przeboje - dodaje rzeczniczka prasowa festiwalu.
Krynicką ucztę muzyczną zamknie wieczór „Kiepura i co dalej?”.
Solistami będą finaliści konkursu im.
Jana Kiepury w Krynicy.
- Jan Kiepura był artystą niezwykle wszechstronnym, prezentował się w operach, operetkach, filmach, śpiewał popularne piosenki.
Dlatego tegoroczna edycja festiwalu
jest niezwykle różnorodna - mówi
Agnieszka Malatyńska-Stankiewicz.
W Krynicy trzeba być! Festiwal
potrwa od 13 do 20 sierpnia.
(AM)

Kogut honorowym komendantem
Senator Stanisław Kogut za zaangażowanie w przywrócenie do Nowego Sącza
KOSG otrzymał od Komendanta Głównego SG – ppłk. Marka Łapińskiego tytuł Honorowego Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.
- Jestem wzruszony tym wyróżnieniem. Pamiętam czas, kiedy walczyliśmy o utrzymanie
w Nowym Sączu Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, ale ówcześni premier i ministrowie rządu PO-PSL nie chcieli przystąpić
do rozmów na argumenty. Dziś
okazuje się, że argumenty były
i są po stronie Nowego Sącza. Cieszę się, że w czasach, gdy Europa
zmaga się ze zjawiskiem napływu
imigrantów, nasza południowa

Z ARCH. S. KOGUTA

Na tym festiwalu trzeba być

LUDZIE

granica państwa otrzymała z powrotem skuteczniejszą ochronę.
Cieszę się też, że wraz z Oddziałem na Sądecczyznę powracają
miejsca pracy – komentuje senator Kogut.
(R)

Zbyszyce, Krużlowa Wyżna i Kwiatonowice znalazły się na szlaku XVIII Małopolskich
Dni Dziedzictwa Kulturowego „Wszystko płynie”.
Jak co roku w ramach imprezy
organizatorzy wspólnie z gospodarzami obiektów otwierają dla zwiedzających drzwi niedostępnych zabytków. W tym roku tematem jest
woda, dlatego w programie pojawia
REKLAMA

się mnóstwo opowieści z szumem
wody w tle. Wśród nich ekscytująca historia szwajcarskiej guwernantki Liny Bögli, która z czasem przeobraziła się w znaną podróżniczkę
i pisarkę przemierzającą morza i oceny, docierającą do najodleglejszych
i najbardziej egzotycznych miejsc na
świecie. Guwernantka związana była
z dworem w Kwiatonowicach w powiecie gorlickim.

W programie szlaku także próba
odpowiedzi na pytanie, co więc wydarzyło się w Zbyszycach w Gródku n. Dunajcem? Jak to możliwe, że
zamożna wieś – w której jeszcze na
początku XX wieku na rynku odbywały się jarmarki, działały poczta,
browar, gorzelnia, funkcjonowały
placówki kupieckie i znana w okolicy karczma z zajazdem – po prostu
opustoszała?
Trzecim miejscem godnym odwiedzenia jest kościół pw. Narodzenia NMP w Krużlowej Wyżnej. Krużlowa kojarzona jest przede wszystkim
z gotycką rzeźbą Madonny z Dzieciątkiem, która obecnie znajduje się w Pałacu Biskupa Erazma Ciołka – oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie.
Ale zwiedzających powinien zainteresować sam krużlowski kościoł wzniesiony ze środków fundacji Jana Pieniążka w 1520 roku.
W sumie w ramach Małopolskich
Dni Dziedzictwa Kulturowego zaprezentowanych zostanie 15 zabytków.
Warto skorzystać z niepowtarzalnej
okazji, by zwiedzić miejsca na co dzień
niedostępne dla turystów.
(RED)
REKLAMA

FOT. KOLEJE MAŁOPOLSKIE

Intrygująca guwernantka otwiera drzwi Złapano trzymilionowca

Dawid Szura z Gorlic był trzymilionowym pasażerem Kolei Małopolskich. Podróżny regularnie korzysta
z usług Portu Lotniczego w Balicach
dojeżdżając do lotniska pociągami
Kolei Małopolskich. Jako trzymilionowy klient trzymał od marszałka
województwa, prezesa portu lotniczego oraz prezesa kolejowej spółki,
której właścicielem jest Województwo Małopolskie, pamiątkowy bilet
oraz upominki.
Koleje Małopolskie rozpoczęły działalność 14 grudnia 2014 r.
na trasie Kraków Główny - Wieliczka Rynek-Kopalnia – Kraków

Główny. We wrześniu 2015 r. został uruchomione połączenie
z Wieliczki do Międzynarodowego Portu Lotniczego w Balicach,
a w grudniu 2015 z Krakowa Głównego do Miechowa/Sędziszowa.
Od grudnia planowane jest uruchomienie trzeciej linii Szybkiej
Kolei Aglomeracyjnej - do Tarnowa. Koleje Małopolskie dysponują
15 nowoczesnymi pociągami typu
Acatus Plus. W sądeckim Newagu
powstaje kolejnych 13 Impulsów,
z których 6 jeszcze w tym roku
miałoby obsługiwać połączenie
z Krakowa do Tarnowa.
(KM)
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Wspomnienie

Ostatni co walczył pod Monte Cassino

Stanisław Faliński urodził się
w 1923 r. w Kamionce Strumiłłowej na Kresach. Ojca Bronisława, burmistrza tej miejscowości, zamordowało NKWD w 1940
r. Stanisław wraz z matką i siostrą został zesłany do łagrów do
Kazachstanu i na Syberię. Szczęśliwie trafił do formowanej armii gen. Andersa, do utworzonej
następnie w Palestynie 3. Dywizji Strzelców Karpackich. Przeszedł z nią szlak bojowy do Włoch,
włącznie ze zdobyciem klasztoru na Monte Cassino. Miał wtedy
21 lat i wyjątkowo odpowiedzialne zadanie: na górskiej, stromej
ścieżce nazwanej Cavendish Road
(tzw. Drodze Polskich Saperów)
zabezpieczał ruch Shermanów
i innych pojazdów dostarczających
żołnierzom żywność i amunicję.
Przez całe późniejsze życie tkwił w nim obraz kolegi,

FOT. ANTONI ŁOPUCH

W piątek 13 maja w wieku 93 lat
zmarł nagle porucznik rezerwy Stanisław Faliński, ostatni żyjący w Nowym Sączu zdobywca Monte Cassino. Symbolicznym zbiegiem losu
Jego pogrzeb (na cmentarzu w Nowym Sączu – Gołąbkowicach) odbył
się 18 maja, dokładnie w 72. rocznicę
zwycięskiego szturmu, który otworzył aliantom drogę na Rzym.

plutonowego Emila Czecha, rodem z Bobowej, który 18 maja
1944 r. odegrał na kornecie w
samo południe „Hejnał Mariacki”
na dopiero co zdobytych ruinach
klasztoru Monte Cassino. Pod
ostrzałem niemieckim dowiózł
Czecha pod szczyt samochodem znajomy lekarz z Grybowa

Stanisław Szczepanek, ostatnim
odcinkiem była wspinaczka po
skałach. Zdjęcie trębacza z Bobowej z 3. Batalionu Saperów – symbol polskiego zwycięstwa – obiegło wtedy cały świat.
Po wojnie, w 1947 r., Stanisław Faliński powrócił do kraju, ukończył studia magisterskie

w Wyższej Szkole Ekonomicznej
w Krakowie, pracował w gospodarce komunalnej w Opolu.
Po wojnie owdowiała w 1940
r. matka Stanisława wyszła ponownie za mąż, też za wdowca.
Los chciał, że w 1954 r. w Nowym
Sączu Stanisław ożenił się z córką
swego ojczyma. Żartował potem:
– On zabrał mi mamę, no to ja
w rewanżu „zabrałem” mu
córkę…
W Nowym Sączu osiedlił się
w latach siedemdziesiątych, był
bowiem skoligacony z miejscowymi rodami Skąpskich i Jagoszewskich. Do ostatnich chwil
pozostawał aktywnym działaczem kombatanckim, spotykał się
z młodzieżą (w notesie odnotował ok. 70 prelekcji), imponował
sportowa sylwetką, sprężystym
chodem i detaliczną pamięcią.
W 2006 r. opublikował autobiograficzną książkę „Przez Sybir
na Monte Cassino”. Jak wyliczył,
jego wojenna „podróż” z Polski do
Polski od 1940 do 1947 r. wyniosła
ok. 40 tys. km. W domowym archiwum przechowywał zasuszone
czerwone maki, które, choć przyblakłe, nie straciły do końca swej
barwy, bo jak w znanej pieśni
„z polskiej wzrosły krwi”.
JERZY LEŚNIAK

O G ŁO S Z E N I A
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TYDZIEŃ W SKRÓCIE
W Łącku zakwitły jabłonie
W Łącku przez trzy dni obchodzono Święto Kwitnącej Jabłoni. Finał uroczystości poprzedziła msza
święta, po której w Amfiteatrze na
Jeżowej odbyły się koncerty zespołów folklorystycznych, a później
gwiazdy imprezy – zespołu Bracia.

Sącz to aktywne miasto
Nowy Sącz zwyciężył w Rankingu Aktywności Społecznej „Społeczna Gmina” organizowanym
przez pismo „Wspólnota”. Miasto zajęło pierwsze miejsce w kategorii miast liczących 50-100 tys.
mieszkańców. W rankingu oceniano m.in. frekwencję w wyborach
samorządowych, parlamentarnych
i prezydenckich, liczbę działających
stowarzyszeń i fundacji, wartość
środków przekazanych im przez
samorząd oraz liczba zbiórek publicznych w przeliczeniu na 10 tys.
mieszkańców.

Suzuki z „L”
Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu rozstrzygnął przetarg na dostawę nowych
samochodów, na których egzaminowani będą przyszli kierowcy,
starający się o uprawnienia. Wysłużone Mitsubishi Colty zastąpią nowe
modele Suzuki Balneo. Dwadzieścia
samochodów z „L” będzie kosztować ośrodek 688 tys. zł.

„Znad Popradu” ma 25 lat
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Jubileusz 25-lecia obchodził
miesięcznik „Znad Popradu” ukazujący się w Piwnicznej-Zdroju.
Uroczystość była okazją do złożenia podziękowań wieloletnim redaktorkom czasopisma: Marii Lebdowicz, Wandzie Łomnickiej-Dulak
oraz obecnej redaktor naczelnej –
Barbarze Paluchowej. W maju ukazał się 293 numer miesięcznika.
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Sądecki krajobraz

Na Barskim rosną nie tylko mury
- Jakie jest znaczenie uroczystości wmurowania kamienia węgielnego
w fundament kościoła?
- Po poświęceniu placu, które
odbyło się 11 maja 2014 roku, jest to
druga, duża uroczystość w związku
z budową nowego kościoła. Kamień
otrzymaliśmy od papieża Franciszka. Pochodzi on z grobu św. Piotra z Watykanu. Otrzymaliśmy go
z parafialnej pielgrzymki, podczas
której odprawialiśmy mszę świętą przy grobie Jana Pawła II. Wówczas delegat papieża przekazał nam
ten kamień. Kamień węgielny to
ten, który scala. Oczywiście, tak
naprawdę jest nim Jezus Chrystus,
który scala wspólnotę Kościoła żywego. Kamień symbolizuje obecność Chrystusa, który spotyka się
z tymi, którzy przebywają w kościele. To, że kamień pochodzi z Bazyliki św. Piotra, jest znakiem duchowej więzi ze Stolicą Apostolską.
Dla nas jest to także łączność z miejscem, gdzie papieżem przez 27 lat
był Jan Paweł II.
- Do nowego kościoła trafią też dwa
nowe dzwony. Jakie będą nosić imiona?
- Dzwon pierwszy, największy,
który waży 430 kilogramów będzie nosił imię Matki Bożej Kalwaryjskiej. Chodzi przede wszystkim
o to, że Jan Paweł II był wielkim
czcicielem Matki Bożej Kalwaryjskiej. Nawiązaliśmy poprzez imię
dzwonu do tego, że papież pochodzi z okolic Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie wielokrotnie pielgrzymował w ciągu swojego życia.
Drugi dzwon przyjął imię Michała Archanioła, po to, by święty Michał strzegł nas od wszelkiego zła
i grzechu. Te dwa dzwony powstały

ZDJĘCIA: KRYSTYNA PASEK

W Nowym Sączu dzięki wsparciu parafian powstaje nowy kościół pw. św.
Jana Pawła II. 22 maja bp tarnowski
Andrzej Jeż wmuruje kamień węgielny
w fundament budowanej świątyni. – Nie
chodzi jednak tylko o budowanie murów.
Bardzo nam zależy na tym, żeby tworzyć
Kościół żywy, czyli budować wspólnotę przekonuje w rozmowie z DTS proboszcz
KS. ZBIGNIEW BIERNAT.

dzięki fundatorom. Dołączą do poświęconego już przed czterema laty
na Jasnej Górze dzwonu o imieniu
Jan Paweł II. Wszystkie współgrają
ze sobą, są w tonacji cis-moll. Można używać jednego dzwonu albo
tylko dwóch, ale wiadomo, że najpiękniej brzmi, kiedy wszystkie trzy
uderzają w odpowiednim rytmie.
- Niedzielne uroczystości odbędą się
w powstających murach kościoła?
- Tak, o godz. 10. rozpocznie się
msza święta, której będzie przewodniczył biskup tarnowski Andrzej Jeż. Zaproszeni zostali kapłani, parafianie i przyjaciele naszej
parafii. Akt wmurowania będzie
miał miejsce po homilii. Zostaną odczytana dane dla potomnych
o historii kościoła, dotyczące naszej ojczyzny i informacje o pochodzeniu kamienia. Dokument
z taką treścią zostanie włożony do
specjalnej tuby, która również zostanie wmurowana. Zarówno ona
jak i kamień nie zostaną całkowicie zamurowane. Będą znajdowały się za szybą, tak by można było
je potem oglądać.
- Jaka jest droga do tego, żeby wierni mogli już korzystać z nowej świątyni?
- Trochę to jeszcze potrwa.
W tym roku planujemy zakończyć
zewnętrzne prace przy kościele.
Czeka nas pokrycie dachu miedzianą blachą, założenie kopuły,

ocieplenie ścian i wymurowanie
ozdobnej części ścian zewnętrznych. Natomiast w przyszłym
roku przystąpimy do prac związanych z wykończeniem wnętrza.
Na początek zajmiemy się instalacjami, potem kwestiami ogrzewania podłogowego, położeniem
posadzki, wykończeniem ołtarza
i na koniec wystrojem. Trudno
dziś podawać konkretne terminy,
wszystko zależy przede wszystkim od finansów, ale także czasu, bo wszystkiego na raz nie da
się zrobić.
- Z jakich źródeł płyną pieniądze na budowę nowego kościoła?
- To dzieło w dużej części ofiarności parafian. Oprócz tego pomaga nam parafia-matka, czyli
parafia św. Małgorzaty w Nowym
Sączu. Dzięki decyzji ks. biskupa pierwsza składka w miesiącu
jest tam przeznaczana na budowę kościoła. Jeżdżę też raz w roku
do każdej z czternastu tzw. parafii patronackich, w których wierni składają ofiary na kościół. Świątynię budują więc ludzie wierzący,
nie ma żadnego wsparcia z zewnątrz, na przykład ze strony jakichś instytucji.
- Msze święte odbywają się na razie
w kaplicy, która znajduje się obok budowanego kościoła. Czy widać już teraz, że
brakuje w niej miejsca?

Wizualizacja budowanego kościoła
- Z każdym miesiącem i rokiem
jest coraz ciaśniej, przybywa coraz
więcej ludzi. Zwłaszcza jeśli pogoda nie sprzyja i nie można stanąć na
zewnątrz. Funkcjonujemy już tak
trzy lata. Nie chodzi jednak tylko
o budowanie murów nowego kościoła. Bardzo zależy nam na tym,
żeby tworzyć Kościół żywy, czyli budować wspólnotę. Troszczymy się
o duszpasterstwo dzieci. Mamy scholę

Radosne Duszki, ministrantów, lektorów, DSM, grupę misyjną. Ponad 150
dzieci jest zaangażowanych w duszpasterstwo, oprócz tego młodzież i osoby starsze tworzące grupy modlitewne. Cieszę się ich zaangażowaniem.
Parafianie uważają, że to ich kościół,
ich miejsce. I o to właśnie chodzi: żebyśmy tworzyli parafię, czyli rodzinę
za siebie wzajemnie odpowiedzialną.
ROZMAWIAŁA KRYSTYNA PASEK

P R O J E K T D O F I N A N S OWA N Y Z E Ś R O D KÓW P R O G R A M U F U N D U S Z I N I C J AT Y W O BY WAT E L S K I C H O R A Z S TOWA R Z Y S Z E N I A S U R S U M C O R DA

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
„Trzeci sektor” to nazwa, której używa się wobec ogółu organizacji pozarządowych. Określenie to wywodzi się z podziału aktywności społeczno-gospodarczej państwa na trzy główne sektory. Sektor I tworzą instytucje
państwowe. Sektor II to podmioty działające dla zysku, czyli biznes. Sektor III to wszystkie organizacje, które ani nie stanowią struktury państwa,
ani nie są nastawione na zysk (działają non-profit). Skrót NGO pochodzi
RYS. MAREK STAWOWCZYK

z angielskiego „Non-Goverment Organization”.

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW
PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH
ORAZ STOWARZYSZENIA SURSUM CORDA
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Jak nas widzą, tak nas piszą…
czyli rola wizerunku w zamożności kraju
W dzisiejszym świecie jednym z najważniejszych czynników
mających wpływ na naszą osobowość, społeczność, a także lokalną i krajową wspólnotę
jest wizerunek. Dlaczego wizerunek odgrywa tak ważną rolę w
kwestiach społecznych, turystycznych
i gospodarczych? To,
jak postrzegają nas
inni, często decyduje o wzmożonej liczbie turystów, sile państwa, czy szacunku do
danej nacji i narodu.
Z pewnością na wizerunek pracuje się przez
bardzo długi czas, ale
również łatwo i szybko można go utracić.
Dzięki dobremu wizerunkowi danego produktu, czy firmy decydujemy się na zakup
konkretnego towaru.
Identyfikując się z marką i jej wizerunkiem,
mamy poczucie, że
wzrasta nasza samoocena i polepsza się
nasze samopoczucie.

Dlaczego tak jest, że
wybieramy buty jednego producenta, choć
konkurent ma podobny produkt w podobnej
cenie i jakości? Czemu często uważamy,
że niemieckie produkty są solidne, a włoska kuchnia zdrowa?
Czy tak faktycznie jest

W cyklu rozmów ze znanymi polskim przedsiębiorcami, prezentujemy inspirujący wywiad z prezesem firmy Comarch, właścicielem
klubu Cracovia oraz współwłaścicielem słynnej krakowskiej restauracji Wierzynek – profesorem
Januszem Filipiakiem. Rozmowa
o karierze naukowej, początkach firmy, konkurowaniu na rynkach polskim i zagranicznych,
trudnych momentach oraz wyzwaniach, jakie stoją przed firmą
w kolejnych latach. Niezwykła historia człowieka, który od zera,

ze wszystkim, czy to
głównie dzięki reklamom,
sprawnemu
PR-owi i efektownemu marketingowi wydaje nam się, pod siłą
autosugestii, że dokonujemy jednego
z najlepszych wyborów. ,,Bo przecież w
telewizji mówili, że jest

to najlepszy produkt”.
Dzisiaj z pewnością
każdy z nas pracuje
na wizerunek naszego
kraju. I tak naprawdę
od nas zależy jak będziemy postrzegani za
granicą. Jak będą mówić i myśleć w Europie
o Polsce, ale również
czy do świadomości

ciężką pracą i poświęceniem, ale
przede wszystkim cierpliwością
i determinacją zbudował potężną,
firmę Comarch z branży IT znaną
już na całym świecie. Swoją drogę do sukcesu zaczynał jako wykładowca. W tej chwili jest jednym
z czołowych biznesmenów w Polsce. Jak sam mówi, na ten sukces
pracował ponad 40 lat. Dziś firma
Comarch prężnie się rozwija i chce
sukcesywnie zwiększać swój udział
na rynkach światowych. Jak podkreśla prezes, stopniowe dążenie
do celu, wytrwała praca, cierpliwość

Włocha, Francuza,
Duńczyka, czy Niemca przebije się dobra
jakość oraz pozytywny wizerunek naszych
firm i ich produktów.
Doskonałym czasem
na promocję naszego kraju będą Światowe Dni Młodzieży, które
odbędą się 27–31 lipca 2016r. w Krakowie.
Szacuje się, że przyjedzie do nas ponad
2 mln młodych ludzi z całego świata.
Nie zmarnujmy tego
i pokażmy światu, że
Polska, to piękny, innowacyjny kraj, z bogatą kulturą i otwartymi ludźmi. Warto, żeby
pozytywny wizerunek
naszego kraju rozprzestrzenił się na cały świat.
Dlaczego świat płaci mniej za nasze produkty i czemu mamy
wciąż gorszy wizerunek naszych produktów niż np. Niemcy?
O tym dowiemy się czytając kolejny powód na
str. 10. Zachęcamy do
lektury.

i czas to czynniki decydujące o sukcesie firmy. Obecnie nośność branży IT polega na tym, że informatyka spenetrowała każdy aspekt
życia człowieka - zdrowie, żywność,
transport, finanse, telekomunikację.
Informatyka jest wszechobecna,
a rozwiązania informatyczne bardzo
usprawniają i ułatwiają nasze życie,
czyniąc je tańszym, wygodniejszym
i stąd tak duże zapotrzebowanie na
usługi informatyczne. Prezes ma
nadzieję, że firma Comarch stanie
się chlubą wszystkich Polaków. Zapraszamy do lektury!
str. 8-9
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Polska firma z bran
Rozmowa z JANUSZEM
FILIPIAKIEM prezesem firmy
Comarch, właścicielem klubu
Cracovia oraz współwłaścicielem
słynnej krakowskiej restauracji
Wierzynek.
- Bardzo się cieszę, że mogę przyjechać do polskiej, globalnej firmy. Jest Pan z pewnością człowiekiem sukcesu. Jak Pan go osiągnął? Jak czuje się człowiek zarządzający tak ogromną firmą?
- Sukces ten osiągnąłem stopniowo,
ciężką pracą przez wiele długich lat. To jest
głębokie stwierdzenie. Ten sukces można
podzielić na pewne etapy.
- To zupełnie inaczej niż dzisiaj, prawda?
- Tak, dzisiaj młodzi ludzie chcą być jak
twórcy Facebooka, czy Google. Wchodzą
do garażu, po dwóch latach wychodzą i są
miliarderami. Tak niestety nie było w moim
przypadku.
- Proszę przybliżyć etapy sukcesu.
- Najpierw przez 20 lat dochodziłem do
tytułu profesora, pracowałem naukowo,
zdobywałem wiedzę, którą później „zmonetyzowałem”, wykorzystałem ją do stworzenia firmy technologicznej. Następnie 20
lat to praca nad tym wszystkim, co mam
teraz. W sumie można powiedzieć, że przez
40 lat dochodziłem do tego, żeby mieć
Wierzynek, Cracovię i firmę globalną. Jeżeli ktoś chce osiągnąć trwały sukces, to o
takim horyzoncie czasowym trzeba mówić.
- Czasy, w jakich przyszło Panu konkurować na
rynku polskim, chyba pomogły w osiągnięciu
tego sukcesu…
- Temat jest znany. Wiadomo, że moje
pokolenie miało szanse. Transformacja
ustrojowa w Polsce stworzyła bardzo korzystne warunki do budowy firm. Większość dzisiejszych dużych polskich firm
powstawała w tym właśnie czasie.
- Z czego to głównie wynikało?
- Rynek był głodny, ludzie mieli inicjatywę, otworzyły się horyzonty. Był bardzo
łatwy dostęp do siły roboczej. Złożyło się
na to wiele aspektów m.in. prawo, tanie
koszty pracy. Wtedy dobrze budowało się
firmę. Jeśli ktoś był cierpliwy, nie zależało mu na szybkim wzbogaceniu się, chciał
budować wartość swojej firmy, to warunki były idealne.
- Chyba w obecnych czasach jest trudniej?
- Dzisiaj głównym problemem są bardzo
wysokie koszty pracy i kapitału ludzkiego.
Ta bariera powoduje, że z małym kapitałem
nie da się takiej firmy utworzyć.
- A jak konkuruje się z zagranicznymi firmami w
branży IT, która w tej chwili jest jedną z najbardziej opłacalnych, ale też innowacyjnych branż?
- Jest trudniej i to nie przede wszystkim
ze względu na brak kapitału, ale również
na brak powiązań organizacyjnych i kooperacyjnych. Jeżeli my w Polsce chcemy
coś wyprodukować, to musimy sprowadzać części z Chin, z USA, Niemiec. Natomiast jeśli chcemy coś wyprodukować w
Bawarii w Niemczech, to w promieniu 100
km mamy bardzo dużo zakładów kooperujących. Często łatwiej jest coś wytwarzać

Profesor Janusz Filipiak prezes firmy Comarch
w Bawarii, ponieważ kooperanci są blisko,
można szybko reagować. W Polsce musimy
zaczynać budować te więzi od zera.
- Przy jakim np. produkcie?
- Obecnie inwestujemy w elektronikę,
w jej produkcję i te powiązania kooperacyjne musimy budować przez dłuższy czas.
Takich rzeczy jest wiele, natomiast wynika to głównie z tego, że polski przemysł
budujemy dużo krócej niż w rozwiniętych krajach.
- Jest Pan profesorem AGH i dodatkowo czołowym biznesmenem w naszym kraju. Jak wygląda współpraca biznesu ze środowiskiem
akademickim?
- Dokonałem transferu technologii,
którą miałem w głowie, do założenia swojej firmy. Wyszedłem z uczelni z doświadczeniem i wiedzą i zatrudniłem się w firmie. Można powiedzieć, że to jedyna droga
do sukcesu, ponieważ ktoś pracuje, zna

się na tym, ma wiedzę jak tworzyć daną
technologię i później wykorzystuje to w
praktyce. Inne przekazywanie technologii jest trudne. Samo sprzedanie patentu bez jego udoskonalania w przyszłości,
jest niewiele warte. My ciągle tej współpracy szukamy. Natomiast najlepszą formą jest przyjmowanie młodych osób, które na początku zawodowej ścieżki mają
wiedzę. Druga forma współpracy wygląda tak, że pozyskujemy młodych ludzi z
początkową wiedzą, otwartym umysłem
i kształtujemy ich.
- Z jakimi największymi barierami spotkał się
Pan w prowadzeniu swojej działalności?
- Dla mnie największym problemem jest
znalezienie kompetentnych ludzi do zrealizowania ciekawych projektów. Mamy w
tej chwili wiele interesujących projektów,
dostęp do rynku globalnego, na co pracowaliśmy kilkanaście lat, natomiast brakuje kapitału ludzkiego.

- Biotechnologia, przemysł farmaceutyczny i IT
są najbardziej rozwojowymi branżami, jaka czeka nas przyszłość?
- W tej chwili nośność branży IT polega
na tym, że informatyka spenetrowała każdy
aspekt życia człowieka. Mam na myśli zdrowie, żywność, transport, finanse, telekomunikację. Informatyka jest wszechobecna, a
rozwiązania informatyczne bardzo usprawniają i ułatwiają życie, czyniąc je tańszym i
wygodniejszym. Stąd tak duże zapotrzebowanie na usługi informatyczne.
- Dużo dzisiaj mówi się o innowacyjności, o współpracy rządu z polskimi firmami. Na ile Państwo są
beneficjentami takiej pomocy?
- My nie jesteśmy beneficjentem programów pomocowych. Środków na dofinansowanie otrzymujemy niewiele, mniej niż 1%
przychodów. Jest to kilka milionów w ciągu
roku, a mamy przychód ponad miliard złotych, wysokość dofinansowania to „kropla
w morzu potrzeb”.
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nży IT podbija świat
- Martwi to Pana?
- Niespecjalnie, ponieważ pieniądze na badania i rozwój są obwarowane taką liczbą rozmaitych ograniczeń i przepisów, że te pieniądze nie są tego warte. W związku z tym, żeby
rozliczyć te parę milionów, musimy utrzymywać 7 etatów. Dodatkowo dochodzą ciągłe
kontrole urzędowe i administracyjne, jesteśmy ciągle audytowani. Jest to bardzo uciążliwe i nie popieram takich dofinansowań. Korzystamy z tego w minimalnym zakresie. W
UE wydaje się horrendalne sumy na badania i
rozwój, a nikt nie słyszał o tym, żeby powstał
jakiś innowacyjny produkt.
- W ostatnich 5 latach z Polski wyjechało prawie 2
mln ludzi, ten trend może być zahamowany?
- Z jednej strony to jest smutne, i trudno
się z tym pogodzić, ponieważ tamte kraje dostają od nas tanią siłę roboczą, a my oddajemy
młodych i często dobrze wykształconych ludzi. Natomiast z drugiej strony ci ludzie często
tworzą polskie społeczności i wracają do Polski z bagażem doświadczenia. Dajmy polskim
przedsiębiorcom działać, to my ich zatrudnimy, albo w Polsce, albo w międzynarodowej firmie polskiej i tak de facto będą pracować dla Polski.
- Jak wygląda Pana codzienny rozkład dnia?
- Wstaję dosyć wcześnie, około 6., piję kawę
i siadam do komputera. Wtedy wykonuję najpoważniejsze i najtrudniejsze prace, podejmuję
decyzje. Później przyjeżdżam do firmy pracuję
z ludźmi i koło godziny 16-17. znowu siadam
do komputera i zatwierdzam różne decyzje.
- Jaką największą porażkę poniósł Pan w życiu?
- Wie Pan, jeśli rozumny człowiek zbliża się
do przepaści, to w odpowiednim czasie reaguje, żeby do niej nie wpaść. Ja zawsze starałem
się w porę wycofywać, jeśli istniało duże ryzyko. W działalności biznesowej było kilka porażek, ale z tym każdy musi się zmierzyć. Boli
mnie często nieuczciwość osób, chciwość i korupcja. Tego jest niestety bardzo dużo.
- Comarch jest firmą rodzinną. Jakie są plusy i minusy prowadzenia firmy rodzinnej?
- Tak, wydaje mi się, że coraz bardziej jesteśmy taką firmą. Nadzór właścicielski jest
czujny i szybko reaguje na sytuacje kryzysowe.
Różnica podejścia, odpowiedzialności za firmę
i za złe rzeczy, to bardzo pomaga i powoduje,
że firma jest bardziej efektywna.
- Płaci Pan w Polsce podatki, wspiera Pan region
i kraj. Uważa Pan, że wystarczająco dba o Polskę?
- Czuję się patriotą głównie dlatego, że interesuję się losem kraju. Boli mnie, jak idzie
coś w złym kierunku. Walczę o to, żeby Polska
była dobrze postrzegana, a w międzynarodowej hierarchii zajmowała wysokie miejsce. Boli
mnie, gdy polskie firmy są gorzej postrzegane
na Zachodzie, ze względu na ich pochodzenie.
- Czy w takim razie nie boli Pana, że Polska często
stwarza dogodniejsze warunki do konkurowania zagranicznym korporacjom niż rodzimym firmom?
- To jest na pewno irytujące. Zwłaszcza w
informatyce jest to bardzo szkodliwe dla kraju. Zachodnie koncerny mają nieskrępowany
dostęp do polskich zasobów ludzkich, często
płacą pracownikom niskie pensje w relacji do
tych na Zachodzie. Do tego często unikają i nie
płacą podatków.
- Porozmawiajmy przez chwilę o Pana zainteresowaniach. Jest Pan właścicielem polskiego klubu

grającego w ekstraklasie, Cracovii. Co zdecydowało
o tym, że został Pan głównym sponsorem?
- W Polskiej historii mieliśmy mobilne społeczeństwo. Nie było ciągłości instytucji. To, co
mnie najbardziej urzekło wówczas, gdy przyszli do mnie przedstawiciele klubu z prośbą o
sponsoring, to to, że pokazali mi piękną historię klubu i jej udokumentowaną kronikę. To mi
zaimponowało. Doszedłem do wniosku, że dobrze byłoby być częścią tej niezwykłej historii.
Zrobiło mi się żal, że klub o tak bogatej historii właściwie upadł. Postanowiłem się zaangażować w działania klubu i ratować jego sytuację. Dzisiaj jestem odpowiedzialny za losy
klubu, wynika to z odpowiedzialności za ludzi, miasto i biznes.
- Czy temat sukcesji już Pana dotyczy?
- Ja mam dopiero 64 lata, więc nie wiem,
dlaczego wszyscy mnie pytają o firmę. Natomiast trójka moich dzieci jest powiązana z
firmą. Syn, który ma 34 lata, kieruje działalnością Comarch z powodzeniem w USA i coraz lepiej rozumie biznes. Starsza córka ma 38
lat, prowadzi własną firmę, ale jest członkiem
Rady Nadzorczej, zna firmę, jej problemy. Najmłodsza córka ma 20 lat i kształci się w Nowym
Jorku, więc zobaczymy, jak jej przyszłość będzie wyglądać.
- Jak Pan łączy obowiązki prywatne i służbowe?
- Mam łatwo, bo mam dorosłe dzieci, więc
moje zaangażowanie w ich życie jest o wiele
mniejsze niż wcześniej.
- Dzisiaj w biznesie chyba trudno wypracować tak
silną markę jak Comarch…
- Często moim dzieciom i studentom powtarzam, że nie da się osiągnąć sukcesu w
ekspresowym tempie. Firmę trzeba budować
bardzo długo i takie sukcesy, jakie odniósł np.
Google, czy Facebook, to absolutny wyjątek.
- Czy uważa Pan, że w Polsce nie jest możliwe powstanie polskiego Google?
- Nie i wynika to z wielu powodów. Firmy
amerykańskie rozwijały się w odpowiednim
czasie i miejscu. W innych realiach to by nie
zadziałało. Gdyby twórcy Facebooka mieli ten
sam geniusz i byli w Albanii, to Facebook by nie
powstał, gdyż tam nie ma tak dużego rynku i
efektu skali, który jest niesamowicie istotny.
- Dlatego nie mamy wielu, globalnych polskich firm?
- Proszę popatrzyć, w niektórych branżach
nasz rynek jest po prostu za mały. Tak samo
można pokazać to na przykładzie Czech, gdzie
praktycznie w ogóle nie ma globalnych, rodzimych firm. Żeby być firmą globalną, to najpierw trzeba zdobyć swoją markę i przewagę
na rodzimym rynku i dopiero później można wyjść poza granice kraju. W Polsce dzięki
większemu rynkowi mogła powstać taka firma
jak Comarch, a w Czechach wszyscy się „wyprzedali”, ponieważ wiedzieli, że nie są w stanie osiągnąć efektu skali.
- Na co dzień konkuruje Pan na rynku polskim i zagranicznych, jaka jest świadomość urzędników i
konsumentów?
- Użyję tutaj dwóch przykładów.W Niemczech firma spoza Niemiec ma znikome szanse na wygranie przetargu publicznego. Niemcy potrafią dbać o interes własnego kraju. My
niestety tego nie potrafimy, a wręcz przeciwnie, mentalność urzędnika w Polsce jest taka,
że często decyduje się na wybór koncernu międzynarodowego. Kolejnym absurdalnym warunkiem przetargu jest fakt, że wymaga się

w firmie na przykład 40 specjalistów z danej
dziedziny. Jeśli nie spełniamy tego kryterium,
odpadamy, a koncerny zachodnie wygrywają przetarg. Przy tym polskie ministerstwo
nie wymaga tego, żeby oni byli w Polsce –
taki absurd. To mogą być Hindusi, pracownicy z USA, ważne, że są w tej dużej korporacji.
To jest niszczenie polskiej przedsiębiorczości.
Nie wiem, dlaczego tak jest, czy jest to korupcja, czy jest to problem mentalnościowy, a
może też kwestia układów towarzyskich, dojść
itd. To jest problem i leży w gestii polityków
i urzędników, żeby to uporządkować i żeby
wreszcie brali pod uwagę interes całej, polskiej
wspólnoty ekonomicznej. Dzisiaj, przez takie
zabiegi, z Polski wytransferowane są potężne
kwoty. Polacy pracują na polski kontrakt publiczny, a ich pieniądze „odpływają” do globalnej korporacji.
- Wspomniał Pan jeszcze o drugim aspekcie?
- Drugim bardzo istotnym aspektem jest
świadomość konsumencka, żeby Polacy kupowali rodzime produkty i korzystali z usług polskich firm. Ja jednak myślę, że to się zmienia
i będzie coraz lepiej. Także polski produkt jest
coraz lepszej jakości. Często bywam w Szwajcarii. W szwajcarskim sklepie meblowym kupisz szwajcarską i chińską kanapę. Różnica w
cenie jest od 2 do 3 razy większa, ale Szwajcar
kupuje kanapę szwajcarską, pomimo tego, że
jakość jest podobna. Możemy się od nich tylko
uczyć. Szwajcarzy robią biznes przede wszystkim między Szwajcarami, to jest wyjątkowy
kraj pod tym względem. Jest to dla nich bardzo korzystne.
- Wierzy Pan, że u nas taka sytuacja jest możliwa?
- Czy my będziemy mogli osiągnąć aż taki
poziom, jaki prezentują Szwajcarzy, to trudno
powiedzieć. Natomiast myślę, że powoli idziemy w dobrym kierunku. Miejmy nadzieję, że
polskie sieci będą się rozrastać i optymalizować koszty produkcji. Trzeba też zrozumieć
polskiego konsumenta, dla którego często różnica w cenie nawet 5% stanowi dużą różnicę. Wynika to ciągle z mniejszych zarobków.
- Poruszył Pan kwestie zarobków, dlaczego ciągle
zarabiamy mniej niż w krajach Europy Zachodniej?
- Dzisiaj o zarobkach decyduje przede
wszystkim rynek pracy. Należy pamiętać, że
zarobki powinny być proporcjonalne do odpowiedzialności, jaką dany pracownik bierze
na siebie. Wynagrodzenie nie powinno być
uzależniony od tego, czy ktoś pracuje 8 godz.
dziennie, czy 10 godz., tylko od tego, z jaką odpowiedzialnością wiąże się ta praca.
- Jakimi pracownikami są Polacy?
- Myślę, że w większości sumiennymi i solidnymi. Dlatego też Comarch między innymi
osiąga taki sukces. Mamy do czynienia ze społeczeństwem rozwojowym, gdzie nasza praca
daje dosyć szybko wyniki.
- Jakim na co dzień jest Pan prezesem?
- Przede wszystkim szanuję ludzi. Często
kłócę się z moimi pracownikami, co wbrew
pozorom jest wyrazem szacunku. Nie wydaję poleceń, tylko pozwalam ludziom na robienie błędów. Motywuję i szanuję pracę ludzi i to
jest moim zdaniem podstawowa element mądrego zarządzania.
- Jaka jest Pana strategia firmy na następne lata?
- Nie zniszczyć tego co jest. Kiedyś jechałem pociągiem do Krakowa i młodzi ludzie,
siedzący w barze, którzy trochę sobie wypili

i mówili mi: „Panie Prezesie zrobił Pan wielką rzecz, wiążemy z Panem duże nadzieje, ale
proszę tego nie spieprzyć.” Więc myślę, że to
jest dobra przestroga.
- Czy czuje Pan na sobie obowiązek i presję społeczną do ciągłego rozwijania firmy?
- Myślę, że tak. Coraz trudniej jest o dobry
kapitał ludzki i to jest czynnik decydujący.
Paradoksalnie im jesteśmy więksi, a rośniemy w tempie około 10% rocznie, to tym więcej potrzebujemy ludzi, którzy solidnie pracują i chcą pracować.
- Skąd bierze się taki problem?
- Z tego, że Comarch w tej chwili musi płacić już pensje europejskie, natomiast na Zachodzie nie chcą nam płacić stawek europejskich, ponieważ jesteśmy polską firmą. Nasz
pracownik oczekuje zachodnich zarobków,
a nam nie chcą płacić zachodnich stawek.
- Jesteśmy krajem drugiej kategorii?
- Z pewnością to się nasila i widać, że niektóre kraje i firmy żerują na polskiej gospodarce i polskim kapitale ludzkim.
- Które rynki są najbardziej dochodowe?
- Najbardziej dochodowymi są rynki wysokorozwinięte. Robienie projektów w krajach Europy Zachodniej i USA dużo bardziej
się opłaca.
- Czy w najbliższych latach czeka nas coś przełomowego jeśli chodzi o branżę IT i komputery?
- Bardzo zdziwiłbym się, gdyby powstało coś przełomowego. Z pewnością popularne i innowacyjne będą nowoczesne systemy
informatyczne.
- Dlaczego Pan ma dom akurat w Szwajcarii?
- Ja muszę dużo latać, klienci oczekują, że
przylecę do nich na drugi dzień. Chcą rozwiązań natychmiastowych, więc muszę mieszkać blisko dużego lotniska, bo to usprawnia
mi życie.
- Jakimi wartościami kieruje się Pan w życiu?
- Wie Pan, pytanie jest bardzo skomplikowane, natomiast odpowiem prosto. Ja dzielę
ludzi na tych, którzy są w stanie wziąć na siebie odpowiedzialność i na tych, którzy jej nigdy nie wezmą. Ktoś albo rozwiązuje problem,
albo przerzuca go na innych lub też nie chce
widzieć problemu. Uważam, że zdolność do
wzięcia na siebie odpowiedzialności to jedna
z największych wartości człowieka.
- Jest Pan jednym z Fundatorów Fundacji Pomyśl o
Przyszłości. Czy uważa Pan, że takie organizacje, które pracują na rzecz budowania kapitału społecznego
w Polsce i kształtują świadomość gospodarczą obywateli, są potrzebne?
- Zdecydowałem się na ten krok i dosyć
późno dołączyłem do tego grona. Uważam, że
ma to bardzo duży sens. Fundacja wykonuje pożyteczną pracę dla nas wszystkich. Jest
ustanowiona przez ludzi, którzy ciężko pracowali na sukces, podejmowali odpowiedzialność i mają jedyne słuszne spojrzenie na tą otaczającą nas rzeczywistość.
- Ma Pan dobre rady jak prowadzić biznes dla młodych ludzi?
- Cierpliwie. Krok po kroku. Ciężką pracą budować swoją firmę, mieć bardzo twardą skórę i nie poddawać się. Wtedy jest szansa
na sukces. Ja 40 lat pracowałem na ten sukces.

ROZMAWIAŁ JAKUB ZAPAŁA
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Cena gorszego wizerunku - dlaczego świat
płaci mniej za polskie produkty?
Klienci nie kupują produktów. Kupują wrażenia.
Odnosi się to głównie do towarów, o jakości których
przekonujemy się dopiero po pewnym czasie. Tak
dzieje się w przypadku samochodów, produktów
technicznych, lekarstw itp.

Takie działania szkodzą nie tylko firmom, ale głównie polskiej gospodarce i średniej wynagrodzeń w Polsce.

Na przykład klient francuski zwykle jest skłonny zapłacić więcej za produkt ze znaczkiem „Made in France” aniżeli za identyczny produkt „Made in Poland”. Dlaczego? Istnieje w nim utrwalone przekonanie, że towar francuski jest lepszy od polskiego. Jeżeli
producent otrzymuje więcej pieniędzy za swój produkt, może również więcej zapłacić
pracownikowi, który przy jego wytworzeniu pracuje.
Środowiska opiniotwórcze zamożnych krajów (dziennikarze, publicyści, działy PR)
w wyrafinowany sposób zabiegają o to, aby ich rodzime produkty i usługi sprzedawały
się drożej na rynku globalnym niż te pochodzące z innych państw.

Przykład 1
Pamiętamy zapewne nieudaną operację plastyczną pacjentki ze Szwecji,
która skorzystała z usług jednego z gdańskich szpitali. Wydarzenie to bardzo mocno nagłośniono w krajach, z których na leczenie do Polski mogliby
przyjeżdżać potencjalni klienci, pomimo że w ich krajach podobne wypadki również się zdarzają. Tracąc zaufanie, polskie kliniki muszą więc obniżać ceny usług medycznych dla obcokrajowców, kosztem mniejszych wynagrodzeń dla lekarzy.
Kiedy na skutek zatrucia bakterią E.coli wybuchła w Niemczech epidemia, za sprawcę lawinowo rosnących zachorowań uznano importowane
z Hiszpanii ogórki. Kiedy okazało się, że przyczyną epidemii były niemieckie kiełki, media stopniowo „wyciszyły” informację. Podobnie zareagowali niemieccy dziennikarze w przypadku informacji o rodzimym producencie, który do paszy dla drobiu dodawał zużyty olej silnikowy. Media szybko
przestały o tym informować.

Zdarza się również, że koncerny globalne często prowokują takie sytuacje, aby obniżyć prestiż kraju, z którego pochodzą konkurenci.

Przykład 2
Zachodni producent okien dachowych w swoich działaniach na rynku
niemieckim świadomie wykorzystuje i wzmacnia historycznie ukształtowane negatywne stereotypy o produktach pochodzących z Polski. Dowodem
na to jest instrukcja załączona do okien tej firmy, produkowanych na Węgrzech, a sprzedawanych w sieci marketów na rynku niemieckim pod tanią, nieznaną marką.
W oknie tym celowo zastosowano uwsteczniony technicznie, trudny do
zrozumienia system montażu, stosowany przed trzydziestoma laty. W obrazkowej instrukcji montażu jedyny element opisowy stanowił tekst w języku
polskim opatrzony biało-czerwoną flagą. Po co w przestarzałym produkcie
wyprodukowanym na Węgrzech, oferowanym pozornie tylko w Niemczech
flaga biało-czerwona i tekst po polsku?
Czy niemiecki dekarz montujący takie okno nie nabierze przekonania, że
przestarzały produkt pochodzi z Polski? Czy mając tak negatywne skojarzenia
z biało-czerwoną flagą, następnym razem kupi okno polskiego producenta?
Można przypuszczać, że producent ten wytworzył specjalny produkt tylko
po to, aby zablokować miejsce na półce w marketach budowlanych polskiemu
konkurentowi i zbudować przekonanie, że produkty z Polski są przestarzałe.

Na postrzeganie polskich produktów i usług znaczący wpływ ma nie tylko ogólny
wizerunek naszego kraju, ale i zachowanie nas, Polaków. Bywa, że na stworzenie pozytywnego wizerunku pracuje się wiele lat, podejmując systematyczne i szeroko zakrojone działania. Często jednak można to wszystko szybko zniszczyć i nieodwracalnie zaprzepaścić.

Jak to działa?
Klienci, nabywając produkty przy ocenie ich jakości, nierzadko kierują się wizerunkiem kraju pochodzenia produktu. Biorą tutaj pod uwagę np. poziom rozwoju ekonomicznego kraju, jego sytuację polityczną, społeczną, opinie innych oraz własne doświadczenia. Jeżeli przebywający w naszym kraju na urlopie lub w delegacji obywatele
innych państw widzą stan naszych dróg, stan mostów i wiaduktów, to automatycznie
ten obraz przekłada się na wizerunek naszych produktów.
Przy budowaniu dobrych skojarzeń z rodzimymi produktami wiele zależy od nas samych. Liczy się tutaj zarówno to, co my sami myślimy i mówimy o naszym kraju, jak
również to, jak sami się zachowujemy. Jeżeli przebywający na urlopie w naszym kraju zagraniczny turysta zostanie oszukany lub źle obsłużony na lotnisku, w taksówce,
restauracji czy hotelu, z pewnością nie zdecyduje się ponownie spędzić wolnego czasu
w naszym kraju. Nie będzie także miał dobrej opinii o polskich produktach, a co gorsze, będzie o tym głośno mówić w swoim kraju.

Ważne, abyśmy my Polacy uwierzyli w wysoką
jakość naszych polskich produktów, a tym samym
w wysoką jakość naszej pracy, bo przecież my te
produkty wytwarzamy.
Tym bardziej, że wcale nie mamy się czego wstydzić. Obecnie działające w Polsce zakłady produkcyjne są bardziej nowoczesne i lepiej zorganizowane niż tworzone przed
kilkudziesięcioma laty zakłady w Europie Zachodniej. Producenci wyrobów niskiej jakości już dawno nie wytrzymali konkurencji. Natomiast te rodzime firmy, które utrzymały się na rynku, często są lepsze niż ich zachodni konkurenci. Problem tylko w tym,
że nawet nam, Polakom, trudno jest uwierzyć w wysoką jakość naszych produktów.
Skoro my sami w siebie nie wierzymy, to dlaczego mają wierzyć w nas mieszkańcy zamożnych krajów?
Jeżeli chcemy budować dobrobyt, musimy zwrócić uwagę na sposób, w jaki reprezentujemy naszą ekonomiczną wspólnotę, zarówno w kraju, jak i za granicą. Pamiętajmy, że każdy obcokrajowiec wydający swoje pieniądze w naszym kraju lub kupujący
polskie produkty przyczynia się do wzrostu naszych wynagrodzeń.

Innym przykładem na budowanie negatywnych skojarzeń z polską jakością jest przytoczona wypowiedź duńskiej Minister Rolnictwa na temat wprowadzenia polskiej żywności do znanej sieci duńskich marketów. Zniechęca ona Duńczyków do kupowania naszych rodzimych produktów, które rzekomo mają zawierać „więcej pestycydów” niż
duńskie i oznaczać „gorsze traktowanie zwierząt”. W ten sposób blokowany jest eksport naszych produktów do Danii.
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Opinie

Jubileusz świątyni kultury
Jerzy Wideł
Z kapelusza
Oto Polska właśnie. Z jednej strony, jak wynika z badań, Polacy czytają najmniej książek i gazet wśród
cywilizowanych krajów Europy.
Z drugiej strony, choćby na Sądecczyźnie w ostatnich latach powstały nowe biblioteki gminne (w
Barcicach, Gołkowicach Dolnych,
w Podegrodziu, Łącku). W Nowym Sączu z kolei piękny jubileusz
125-lecia obchodzi Sądecka Biblioteka Publiczna im. Józefa Szujskiego. Paradoks? Pozory. Bo biblioteki, zwłaszcza gminne, nie są tylko
zwykłymi wypożyczalniami książek,
prasy, ale prawdziwymi ośrodkami
kultury wyposażonymi w nowoczesne środki medialne – komputery,
internet itp. Podobnie jest zresztą
w sądeckiej świątyni kultury.
Zasłużona placówka powstała dzięki wielkiemu gestowi Józefa Szujskiego (1835-1883)
a właściwie jego syna Władysława.
REKLAMA

Józef Szujski, człowiek iście renesansowy – filozof, historyk,
rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, publicysta, dramaturg,
powieściopisarz, polityk wreszcie
- przez całe życie gromadził nie
tylko dzieła naukowe, ale również książki lżejszej natury. Posłował do sejmu krajowego z ziemi sądeckiej. Mój Boże! Któryż
z dzisiejszych posłów może wykazać się taką głębią intelektualną, by nie przynosić wstydu! Ale
to tak na marginesie.
Władysław Szujski po śmierci ojca uznał, że bogaty księgozbiór winien trafić nie do rodzinnego miasta ojca – Tarnowa, ale
właśnie do Nowego Sącza. Napisał zatem do Rady Miejskiej Sącza oferując darmowe przekazanie zbiorów Józefa Szujskiego. Był
1891 r. Tak narodziła się Sądecka Książnica. Tułała się po różnych magazynach, schowkach,
by w 1937 r. na wiele lat osiąść
w dworku bezpłatnie przekazanym miastu testamentem Józefa
Wieniawy-Zubrzyckiego z 1896
r. Zubrzycki przekazał nie tylko
dworek, ale też własny księgozbiór. A wspomniany dworek to
dzisiaj budynek Sądeckiej Małej
Galerii na Plantach.

Tutaj ciekawostka. Zubrzycki zastrzegł w testamencie, że
„dworek nie może być obracany
na miejsce głośnych zabaw jakiejkolwiek kategorii”. Ostatecznie
wypełniając testament dopiero

Z księgozbioru korzystała młodzież i nauczyciele tajnego nauczania. Potem po wojnie powrócono na Planty.
Dzisiejszą, główną siedzibę
przy ul. Franciszkańskiej, biblio-

Biblioteki, zwłaszcza gminne,
nie są tylko zwykłymi
wypożyczalniami książek, prasy,
ale prawdziwymi ośrodkami
kultury wyposażonymi w
nowoczesne środki medialne –
komputery, internet
w 1937 r. Jadwiga z Narolskich
Zarankowa przekazała dworek
na potrzeby Biblioteki Miejskiej.
Kolejną ciekawostką jest, że nawet podczas okupacji niemieckiej biblioteka skrycie funkcjonowała w Domu Parafialnym
„Świt” przy ul. Ducha Świętego.

teka zajęła w 1970 r. Obecną nazwę Sądecka Biblioteka Publiczna im. Józefa Szujskiego przyjęła
na mocy uchwały Rady Miasta
w 1999 r. Od lat kieruje nią z wieloma sukcesami Barbara Pawlik.
Sukcesy to przede wszystkim coroczny wzrost czytelników, którzy

mają do dyspozycji ponad 321 tys.
woluminów w tym ponad 100 tys.
klasyki polskiej i obcej, beletrystyki,
literatury popularnonaukowej. Studenci często korzystają z podręczników akademickich. SBP prowadzi
własne wydawnictwa, ale też promuje czytelnictwo, organizuje spotkania autorskie, wieczory poezji
i muzyki. Nie wspomnę już o tym,
że operuje w internecie katalogiem zbiorów. W czytelni głównej
są komputery, bezprzewodowa sieć
Wi-Fi. Jednym słowem najnowsze
zdobycze techniki w służbie czytelnictwa. Jakie to piękne hasło!
Stereotypowo niestety biblioteka kojarzy się z zakurzonymi
półkami z książkami. Tak w przypadku Sądeckiej Biblioteki Publicznej nie jest. Owszem, główna
siedziba mieści się w starym budynku, ale jest na wskroś nowoczesna i ma pracowników, którzy są prawdziwymi pasjonatami
książek. Prócz tego wspaniałą
pracę prowadzi oddział dla dzieci
i młodzieży i 9 filii bibliotecznych.
Wydaje się, że władze miasta
doceniają ogromny wkład SBP
w rozwój kulturalny miasta, winny zatem w przyszłości zadbać
o zdecydowanie większe dla niej
lokum.
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Światowe Dni Młodzieży

Tysiąc pielgrzymów znajdzie
dom w sądeckich parafiach
W parafiach w regionie sądeckim zakończyły się konsultacje dotyczące
przyjęcia pielgrzymów do prywatnych domów podczas Światowych
Dni Młodzieży. Szacuje się, że podczas Tygodnia Misyjnego poprzedzającego centralne uroczystości
w Krakowie, na Sądecczyźnie będzie
przebywać prawie tysiąc pielgrzymów, głównie z Francji.
Konsultacje przeprowadzono
na terenie 35 parafii. Ksiądz Janusz Faltyn, koordynator Światowych Dni Młodzieży w okręgu nowosądeckim, przyznaje,
że zainteresowanie przyjęciem
pielgrzymów przez sądeckie
rodziny przerosło najśmielsze
oczekiwania.
- Odpowiedź ludzi jest wspaniała. Jest tak duże zainteresowanie, że obawiamy się, czy
niektórym rodzinom być może
nie będziemy musieli odmówić. Są parafie, które deklarują przyjęcie 180 osób. Tak jest
na przykład w przypadku parafii św. Kazimierza czy św. Małgorzaty. Są rodziny, które są
gotowe przyjąć nawet 10 osób
pod swój dach, ale planujemy,
że do jednego domu będziemy

kierować 2-3 osoby. Naszym
zamysłem jest, aby to spotkanie
miało wymiar ewangelizacyjny,
bo o to przecież chodzi w Światowych Dniach Młodzieży.
Na przyjęcie pielgrzymów
zdecydował się Piotr Szczepanek z Nowego Sącza z rodziną.
Inicjatorem była najmłodsza córka - Karolina, uczennica gimnazjum, która jest aktywnie zaangażowana w młodzieżowych
ruchach ewangelizacyjnych.
- Jesteśmy gotowi przyjąć
cztery osoby w całkiem dobrych
warunkach, bo dom jest dość
duży. Będziemy się starać, aby
czuli się jak u siebie – zapowiada
Szczepanek. - Święty Jan Paweł
II jest patronem naszej rodziny,
więc jest dla nas oczywiste, aby
w tym dziele uczestniczyć i coś
od siebie dać. Udostępnimy to,
co możemy udostępnić, tak aby
pielgrzymi mogli godnie przeżywać ten czas.
Do rodziny prawdopodobnie
trafią pielgrzymi z Francji. Jak
mówią, to okazja aby bliżej poznać ich kulturę i obyczaje.
- Cieszymy się, że możemy wziąć udział w tym przedsięwzięciu, każdy aspekt tego
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spotkania jest fascynujący. Będziemy do dyspozycji naszych
gości przez cały czas trwania
Tygodnia Misyjnego - dodaje
Ewa Szczepanek.
W ramach Tygodnia Misyjnego przewidziany jest jeden specjalny dzień, kiedy to rodziny
będą mogły spędzić więcej czasu z pielgrzymami.
- Pielgrzymi w tym dniu
będą uczestniczyć w sumie
parafialnej, bo będzie to niedziela - wyjaśnia Anna Gromala, animatorka ŚDM w okręgu nowosądeckim. - Rodziny
będą mogły w tym dniu zabrać gości do swoich ulubionych miejsc. To doskonała okazja, aby się bardziej poznać
i podzielić swoją wiarą. Być
może te kontakty przetrwają
i nowi znajomi będą się później
nawzajem odwiedzać.
Tyd z i e ń M i s y j ny b ę d z i e
miał miejsce od 20 do 25 lipca. Jego celem jest jak najlepsze przygotowanie na spotkanie z papieżem Franciszkiem.
Dla pielgrzymów przygotowano
w Nowym Sączu bardzo bogaty
program. Zaplanowano między
innymi mszę świętą czy koncert
dziękczynny na płycie rynku oraz
pieszą pielgrzymkę z Nowego Sącza do Starego Sącza. Będą też
specjalne katechezy. W planach
jest również zwiedzanie regionu.
Głównym przystaniem młodych
będzie Stary Sącz. Tam przy Ołtarzu Papieskim 23 lipca zaplanowana jest uroczysta Eucharystia
i czuwanie modlitewne. Spotkanie przy Ołtarzu Papieskim będzie miało charakter symboliczny. To jedyny taki obiekt w kraju,
który nie został rozebrany po wizycie Jana Pawła II. Światowe Dni
Młodzieży rozpoczną się w Krakowie 26 lipca i potrwają do końca miesiąca.
(MCH)
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Auto-Complex Spółka z o.o.
Auto-Complex Spółka
z o.o.Opel
Autoryzowany
Serwis
Autoryzowany Serwis Opel
Nowy
- Wielogłowy
188
Nowy Sącz
Sącz - Wielogłowy
188
18 444
444 2323
40,40,
www.opel.auto-complex.pl
tel.tel.18
www.opel.auto-complex.pl

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Miłość jest szczytem miłosierdzia

Z oczywistych powodów słowo „miłosierdzie” przez ostatnie kilka miesięcy odmieniano w mediach chyba przez wszystkie
przypadki. Hasłem ŚDM są przecież ewangeliczne słowa: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”.
Co jednak znaczy miłosierdzie w praktyce? Co to znaczy, że ja, tu i teraz, mam
być miłosierny? Jak mam przebaczać innym? Kiedy powinienem, a kiedy mi nie
wolno, pojednać się z drugą osobą? Na te
pytania odpowiada ks. Marek Dziewiecki
w najnowszym nagraniu: „Kod miłosierdzia, czyli sekret udanych relacji” wydanym przez RTCK.
- Bez miłosierdzia i bez gotowości
do pojednania nasze codzienne życie
na tej ziemi zamieniłoby się w kawałek piekła. Przebaczenie i pojednanie
to nie tylko najbardziej błogosławiony,
lecz także najtrudniejszy do osiągnięcia owoc miłości. Nie wystarczy znać
teoretyczne zasady w tym względzie.
W obliczu przeszłości, która nam ciąży - z naszej lub nie z naszej winy potrzebne jest wyciszenie emocji oraz
zdolność do empatycznego wczuwania się w sytuację tej drugiej osoby:
czy to tej, którą myśmy skrzywdzili, czy to tej, która nam wyrządziła
krzywdę – mówi ks. Dziewiecki we
wstępie do audiobooka.
- Przebaczenie i pojednanie to
najbardziej upragnione przez nas
owoce miłosierdzia. Błędem byłoby jednak przekonanie, że miłosierdzie polega jedynie na zdolności do
przebaczenia oraz na zdolności do
jednania się z tymi, którzy się nawracają, którzy uznają swoje winy
i którzy wynagradzają za wyrządzone

krzywdy. Miłosiernej miłości potrzebujemy wszyscy i to każdego dnia.
Naśladowanie miłosiernego Boga na
co dzień oznacza okazywanie naszym
bliźnim miłości od rana do wieczora,
gdyż w ten sposób najlepiej chronimy samych siebie i innych ludzi przed
wszelkimi formami niemiłosierdzia
oraz przed wszelkimi zranieniami w
relacjach międzyludzkich. To właśnie dlatego „zwykła”, codzienna miłość jest wręcz szczytem miłosierdzia
w realiach tej ziemi – wyjaśnia prelegent „Kodu miłosierdzia, czyli sekretu
udanych relacji”.
Pierwsza część audiobooka ukazuje
różne formy niemiłosierdzia człowieka wobec samego siebie, wobec innych ludzi i wobec Boga. Kolejne fragmenty przedstawiają naturę Bożego
miłosierdzia, a także warunki, jakie
człowiek powinien spełnić, jeśli tego
miłosierdzia pragnie doświadczyć
w owocny sposób. Druga część nagrania dotyczy przebaczenia i pojednania jako najbardziej błogosławionych
owoców miłosiernej miłości. Można
tam znaleźć zasady, którymi trzeba
się kierować, by nie pomylić przebaczenia i pojednania z naiwnością, tolerancją, akceptacją czy udawaniem,
że nie dostrzegamy zła, jakie ktoś nam
wyrządza.
- Uważne wysłuchanie tego audiobooka pomaga naśladować to miłosierdzie, o jakim opowiada nam
wcielony Bóg w przypowieści o synu,
który się zagubił i o jego ojcu, który
wiedział, w jaki sposób kochać tych,
których kochać najtrudniej – mówi
ks. Dziewiecki.
(RB)
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OKNA DRZWI BRAMY
PROMOCJA DO 30.06.2016 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

15

19 maja 2016 DOBRY TYGODNIK SĄDECKI | Twój tygodnik codziennie – www.sacz.in

Jubileusz

Biblioteka się zmienia, ale najważniejsza w niej jest książka
Rozmowa z BARBARĄ
PAWLIK - dyrektor
Sądeckiej Biblioteki
Publicznej im. Józefa
Szujskiego w Nowym
Sączu

- 21,5 tys. mieszkańców Sącza czyta
to chyba nie tak źle?
- Liczby są takie jakie są. Ale
mamy też zaprzyjaźnionych czytelników, którzy proszą o więcej
książek, bo chcą nimi dzielić się
z innymi. Wypożyczoną książkę
czyta kuzynka, sąsiadka. Dlatego faktyczna liczba osób czytających jest, jak sądzę, wyższa niż
pokazują statystyki.
- Biblioteka będzie kiedyś obchodzić
150-lecie? Będzie za te 25 lat jeszcze istnieć?
- Mam taką nadzieję, graniczącą niemal z pewnością. Skoro już 125 lat istnieje, to następne

FOT. UM NOWY SĄCZ

- Podobno ludzie książek już nie
czytają...
- Tak mówią sondaże, podobno
tylko jedna trzecia Polaków książki czyta. Ale w Nowym Sączu ludzie
czytają, choć rewelacji w tym względzie też nie ma. Od kilku lat poziom
czytelnictwa według naszych statystyk jest bardzo podobny. Mamy
ok. 21,5 tys. zarejestrowanych czytelników, czyli takich, którzy chociaż raz w roku przychodzą do biblioteki. Mówiąc biblioteka, mam
na myśli Bibliotekę Główną, siedem filii na terenie miasta, Oddział
książki mówionej, Zbiory zabytkowe i regionalne, Oddział dla dzieci
i młodzieży.

ćwierćwiecze chyba też przetrwa.
Oczywiście biblioteka się zmienia, zmieniają się nośniki, na których książka jest oferowana. 125
lat temu mieliśmy książkę drukowaną, teraz mamy i audiobooki
– książki do słuchania i e-booki
czyli książki do czytania na czytnikach, telefonach. W sądeckiej
bibliotece są czytelnicy korzystający właśnie z tych zbiorów. Być
może oni będą kiedyś dominować.
- Ale chyba większość z nas jednak
woli papier…
- Wiele osób mówi, że kocha książki w papierze, ten zapach farby drukarskiej, szelest
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Przekwalifikowanie działek
rolnych na budowlane
Zmiana Miejscowych
Planów Zagospodarowania
Przestrzennego

Podegrodzie 33a, 33-386 Podegrodzie
Tel. 501 282265, e-mail: arscrearebiuro@gmail.com

przewracanych kartek... Na pewno w naszych statystykach jest
zdecydowanie więcej osób czytających książkę tradycyjną, drukowaną i książek w takiej formie
najwięcej kupujemy. Rocznie na
książki wydajemy ponad 200 tys.
zł, z czego na książkę elektroniczną czy mówioną przeznaczamy
tylko kilka procent.
- 125 lat to mnóstwo czasu. Jak
przez te 125 lat zmieniła się sądecka biblioteka?
- Nasza wystawa przygotowana na jubileusz pokazuje książkę
i bibliotekę w różnych okresach.
Przedstawiamy gabinet Józefa
Wieniawy-Zubrzyckiego, jednego
z darczyńców, który przekazał na
rzecz biblioteki 500 tomów książek i dworek na Plantach. W wystawowej aranżacji, która przedstawia jego gabinet, część książek
to te, które zachowały się do dziś.
Początkowo czytelników było
niewielu, księgozbiór liczył kilkanaście tysięcy egzemplarzy. Dopiero po wojnie biblioteka zdecydowanie się powiększyła. Drugi
obraz na naszej wystawie przedstawia właśnie taką tradycyjną
bibliotekę z lat 60. czy 80. Biurko,
maszyna do pisania, którą wypisywano karty książek, kieszonki z nazwiskiem czytelnika, tradycyjne katalogi kartkowe… Taki
obraz biblioteki pamiętam też ze
swojej młodości.

Rocznie
na książki
wydajemy
ponad 200
tys. zł,
z czego na
e-booki czy
audiobooki
przeznaczamy
tylko kilka
procent.
Dzisiejsza biblioteka podąża
za nowymi technologiami. Mamy
komputerową bazę czytelników,
czytelnicy mają do dyspozycji katalog elektroniczny, czyli niekoniecznie muszą przychodzić do
biblioteki, mogą w domu sprawdzić, czy książka jest w bibliotece, w którym miejscu, i czy jest
w tej chwili dostępna. Mogą taką
książkę również sobie zarezerwować. To nowe technologie, które
w każdej bibliotece są już standardem. To samo dotyczy wypożyczeń międzybibliotecznych. Jeśli w bibliotece danej książki nie
ma, szukamy, która biblioteka nią
dysponuje, zamawiamy ją i jest
ona do nas przesyłana. Oprócz
tego ze wszystkich książek, które są zdigitalizowane, dostępne
w Bibliotece Narodowej, można
u nas korzystać na jednym wydzielonym stanowisku. Biblioteka
jest więc inna niż przed latami, ale
nadal opiera się na książce, słowie, autorach, ale też życzliwości i pomocy bibliotekarzy, którzy dbają o swoich czytelników.
- Wspomniała Pani o Józefie Wieniawie-Zubrzyckm, który w 1896 r.
przekazał bibliotece dworek. Podobno darczyńca ma zostać uhonorowany tablicą pamiątkową?
- Usłyszałam o tym na oficjalnych uroczystościach jubileuszowych. Pan prezydent Gwiżdż
powiedział, że jeśli będzie taka

inicjatywa, to ją poprze. Na razie
tyle wiem na ten temat. Wieniawa-Zubrzycki jest naszym darczyńcą, więc na pewno biblioteka będzie za takim pomysłem
lobbować.
- Biblioteka w Starym Sączu ma zostać rozbudowana, pozyskano na ten
cel środki. Jaka jest szansa, że sądecka biblioteka zdobędzie środki na
nową siedzibę?
- Remonty są wykonywane na
bieżąco, wszystkie filie w ostatnich latach przeszły gruntowne
modernizacje. Na wystawie można zobaczyć zdjęcia z lat 90. i dzisiejszy obraz bibliotek. Wszystkie
nasze filie mają to, czego nie ma
Biblioteka Główna, czyli wolny
dostęp do półek dla czytelników,
szczególnie jeśli chodzi o literaturę piękną. Czytelnik może zatem sam podejść do półki i wybrać książkę. Wszystkie filie są
też skomputeryzowane, prowadzona jest automatyczna rejestracja wypożyczeń, nie mówiąc
o tym, że we wszystkich były wymienione meble – są nowe regały, lady biblioteczne. Czyli pieniądze na remonty mamy. Pytanie
o nowe miejsce dla siedziby Biblioteki Głównej jest trudnym pytaniem, a jeszcze trudniejsza jest
na nie odpowiedź. Powinno być
ono skierowane do władz miasta, wśród których życzliwość
jest. Zawsze podkreślały one, że
widzą, że mamy mało miejsca
na magazynowanie książek, na
nowe usługi, ale na razie na tym
się kończy.
- Biblioteka te centralne obchody jubileuszowe ma już za sobą, ale w najbliższych dniach też zapowiada się
ciekawie.
- Chcieliśmy jubileuszową
ofertę skierować do wielu osób
- jedni lubią przychodzić na wernisaże wystaw, inni posłuchać
poezji śpiewanej, czy spotkać
się z autorem. To właśnie proponujemy naszym czytelnikom
i sympatykom. Otwarcie wystawy jubileuszowej miało miejsce
w minionym tygodniu, w piątek odbył się konkurs wiedzy dla
szkół podstawowych nt. Józefa Szujskiego. Natomiast w najbliższy piątek 20 maja zapraszamy na koncert poezji śpiewanej,
a z początkiem czerwca na spotkanie autorskie z Mariuszem
Szczygłem.

ROZMAWIAŁA JOLANTA BUGAJSKA

REKLAMA

OGŁOSZENIA DROBNE
Nowy Sącz ul. Kasprowicza 8 - dom ,
pow.126 m kw., działka 4,
60 a - sprzedam. Tel.602 669 413

w Nowym Sączu ul. Juranda. Woda,
kanalizacja, 14 arów. Tel. 512983676,
515776811
Firma Aspen zatrudni osoby do sprząta-

OCIEPLANIE budynków, tel. 881 507 760

nia w obiektach handlowych w Nowym

NOWY SĄCZ - mieszkanie 38 m kw.sprzedam.Tel.694 550 502

Sączu. Tel. 661 991 285.

STARY MOTOCYKL , stan obojętny kupię. 504 220 492

SPRZEDAM domek letniskowy z wyposa-

TANIO sprzedam słoneczną działkę

Tel. 663 342 237, 661 973 573.

żeniem nad jeziorem w Znamirowicach.
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A to ciekawe

„Pani Gadżet” promuje przedsiębiorcze sądeczanki

O tym, że taki produkt w ogóle istnieje, panie dowiedziały się
przypadkiem.
- Dostałyśmy kubek w prezencie
od przyjaciela, który dużo podróżuje
po świecie. Jako młoda mama dwójki małych dzieci stwierdziłam, że jest
to fajny produkt, który bardzo ułatwił
mi codzienne życie – wyjaśnia Iwona Kądziołka.
Przedsiębiorcze sądeczanki postanowiły więc wziąć sprawy w swoje
ręce i odszukać producenta. Okazało
się, że mieszka daleko, bo w Chinach.
Żadna z nich nie znała chińskiego,
więc na miejscu początkowo dogadywały się na migi. Później poznały
Chinkę, która świetnie włada angielskim, pomogła im w negocjacjach,
a następnie w podpisaniu umowy.
Pomysł, na jaki wpadły panie
Iwona i Monika, okazał się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę, bo
nigdy wcześniej nikomu nie przyszło
do głowy, by sprowadzić wynalazek
do Polski. Mało tego, okazało się, że
REKLAMA

FOT. Z ARCH. I. KĄDZIOŁKI I M. RUCHAŁY

Dwie młode sądeczanki, a dokładnie ich
„wynalazek” można było zobaczyć w programie u „Pani Gadżet” w TVN Style. Intrygujący przedmiot przypominający termos
błyskawicznie chłodzi gorące napoje. Iwona Kądziołka i Monika Ruchała jako jedyne w Europie oferują mamom takie właśnie „magiczne kubki”.

nie można go kupić w żadnym europejskim kraju – poza Polską, a dokładnie Nowym Sączem. I tak rozpoczęła się przygoda sądeczanek
z „magicznym kubkiem”. Produktem zainteresowały się ogólnopolskie telewizje, w tym znany z TVN
Style program „Pani Gadżet”. Magazyn z nietuzinkowymi domowymi gadżetami prowadzi Anna Nowak-Ibisz, która słynie z tego, że
pokazuje widzom nie tylko piękne
i innowacyjne, ale przede wszystkim
funkcjonalne przedmioty. Jednym
słowem inteligentne rozwiązania,
które mogą się przydać w każdym
domu. „Magiczny kubek” znalazł
w programie swoje uznanie.
– Wiedziałyśmy, że dostać się do
tego programu nie jest łatwo, wręcz
graniczy to z cudem – przyznaje Monika Ruchała. – Mimo to „Pani Gadżet” miło nas zaskoczyła. Wysłałyśmy maila z propozycją prezentacji
kubka. Dosłownie po pięciu minutach dostałyśmy telefon, że są bardzo
zainteresowani naszym produktem.
Wysłałyśmy go do programu, żeby
mogli zobaczyć jak działa. W odpowiedzi usłyszałyśmy, że jest genialny i chcą go pokazać.
Tak oto rozpoczęła się medialna przygoda z „chłodzącym termosem”. Jego dystrybutorki przekonują, że produkt może służyć długie lata,

bo działa na prostej wymianie ciepła.
W jego wnętrzu znajduje się komora wypełniona chłodzącym płynem.
W praktyce wygląda to tak, że wlewamy do niej wrzątek, potrząsamy
przez jedną minutę, po czym dostajemy napój schłodzony do 55 stopni,
który idealnie nadaje się do spożycia
przez dziecko.
Panie nie ukrywają, że chcą przy
okazji uczyć mamy, by zdrowo odżywiały swoje dzieci i nie dawały im do
picia słodkich oraz gazowanych napojów. Kubek ma w tym tylko pomóc. W jaki sposób? Otóż można do
niego wlewać tylko gorącą wodę,
bądź herbatę. O innych napojach nie
ma mowy. Poza tym „magiczne kubki” są bardzo kolorowe, a w przyszłości będą też ozdabiane w zależności od upodobań klientów w różne
wzory – tak, by ten nowoczesny design przyciągał uwagę i ciekawość
maluchów.
- Mamy już grono zwolenników
- przyznaje Iwona Kądziołka. – Tego
produktu nie ma na żadnym rynku,
dlatego mamy do pokonania pewną
barierę, bo zanim ludzie się do niego
przekonają, musimy im jasno wytłumaczyć jak działa.
Panie mają ambitny cel, bo przez
rok nie chcą na produkcie zarabiać,
chcą po prostu pokazać go światu.
MARTA TYKA

