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- Polityka prorodzinna 
państwa jest pozorna

– mówi KRYSTYNA BARAN, 
pełnomocnik firmy Wiśniowski, 

w rozmowie 
w specjalnym dodatku 

POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI 
L str. 7-10

Prezes Grodzkiej kontra wykreślone 
z listy do Rad Nadzorczych  L str. 3 

Rynek oszalał na punkcie kubłów 
– rozmowa z prezesem spółki SITA   L str. 3 

Kto działa na szkodę Miasteczka Galicyjskiego? 
 L str. 5

Co się stało z naszą klasą. Spotkanie 
pierwszych absolwentów SPLOTU  L str. 11 
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Centrala Paszyn 478, 33-236 Nowy Sącz, tel/fax 18 440 20 14

Salon sprzedaży
ul. Zielona 45

33–300 Nowy Sącz

tel/fax 18 444 11 27

33–300 Nowy Sącz 

ul. Jagiellońska 57

tel/fax 18 444 11 01

GORLICE ul. Biecka 40  

tel/fax 18 354 69 11

LIMANOWA ul.Kopernika 14 

tel/fax  18 330 11 67

w w w . t o m e x o k n a . p l

•  głębokość zabudowy 103 mm, to najszerszy system z dostępnych na ryn-
ku o współczynniku izolacyjności Uf=0,68 W/m2K 

•  7 komorowy profi l 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 profi lu w okleinach zewnętrznych to estetyka 
i trwałość na długie lata 

•  doskonałe parametry termiczne o  charakterystyce odpowiadającej wy-
mogom budownictwa pasywnego 

Okna 7-komorowe to  ekskluzywne połączenie doskonałych parametrów 
termicznych z  eleganckim klasycznym wzornictwem oraz nowatorską 
technologią. Zaprojektowany z troską o środowisko, komfort użytkowania 
i bezpieczeństwo, przy zastosowaniu najlepszych rozwiązań obniżających 
zużycie energii.
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W Nowym Sączu odbyło 
się X Kryterium Kolarskie 
o Puchar prezydenta 
miasta. Zawodnicy 
uczcili jubileusz wysokim 
poziomem zawodów 
i emocjonującą rywalizacją. 
Zwycięzca – Mateusz 
Poręba z WLKS Krakus BBC 
Czaja Kraków – pokonał 
17 4-kilometrowych rund 
ze średnią prędkością 
blisko 40 km/h. Impreza 
po raz kolejny pokazała, 
że na rowerze ścigać się 
może każdy, bez względu 
na wiek. Najstarszy 
zawodnik miał 63 
lata, najmłodszy – 15. 
Organizatorzy, Sądeckie 
Towarzystwo Cyklistów, 
szczególne podziękowania 
składają fi rmom 
ZetTransport oraz 
Toyota Kobos.FO
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Żródło: pogodynka.pl, IMiGW

TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

Wiceprezydent i radiowa akcja
Nie ma dobrej prasy, a właściwie to dobrego eteru, na falach 
Radia Kraków wiceprezydent Nowego Sącza Jerzy Gwiżdż. Kil-
ka tygodni temu wdał się w ostry spór z prowadzącym wywiad 
w radiowym studio, teraz zazgrzytało z powodu butelki wody 
mineralnej wręczonej prezydentowi. A wszystko to w ramach 
akcji krakowskiej rozgłośni pt. „Nowy Sącz – miasto w za-
stoju”. Tak prowokacyjnie dziennikarze nazwali swoją akcję, 
a Jerzy Gwiżdż – jakby na życzenie – dał się sprowokować. 
Najpierw głośno i dobitnie oburzył się na tezę postawio-
ną w tytule akcji, że miasto nie znajduje się w żadnym zasto-
ju, ale raczej w rozwoju. Dziennikarz bronił akcji, że to zdanie 
ze znakiem zapytania, mające zmuszać do refleksji i dyskusji 
nad kondycją Nowego Sącza. Wiceprezydent poczuł się obu-
rzony i dotknięty. Teraz Radio Kraków zorganizowało akcję, 
w ramach której wolontariusze rozdawali kierowcom stoją-
cym w korku na moście heleńskim wodę mineralną pod ha-
słem „Sądeckie korki to poWODY do rozmowy”. Tak się zło-
żyło, że jedna z dwóch tysięcy rozdanych butelek trafiła 
– a jakże – do Jerzego Gwiżdża, który początkowo musiał się 
nie zorientować w intencji akcji. Kiedy się zorientował, chciał 
za wodę zapłacić, więc przelał 1,20 zł na konto Radia Kraków 
z adnotacją, iż on żadnych korków nie widział, zatem woda 
mu się nie należała i płaci za poczęstunek. Efekt? Radio uzna-
ło, iż jako rozgłośnia publiczna musi się z tych pieniędzy roz-
liczyć i zaproponowało dyskusję, na co przeznaczyć 1,20 zł? 
Pytanie ważne dla przyszłości Nowego Sącza, ale coś czuje-
my, że wymiana uprzejmości pomiędzy radiem i prezydentem 
na tym się nie skończy. Zatem cdn…

(KCH)
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WYRÓŻNIENIE .  Roman Pasoń 
z Moszczenicy Niżnej został Wicemi-
strzem Krajowym Agroligi 2012 w ka-
tegorii Rolnicy. 27–letni, najmłodszy 
w Polsce laureat konkursu, w piątym 
pokoleniu gospodarzy w tym samym 
miejscu, gdzie od XIX–wieku robi-
li to jego przodkowie.

Właśnie ze względu na silne przy-
wiązanie do tradycji rodzinnych ofi-
cjalnie wicemistrzem został „Roman 
Pasoń z Rodziną” i w takim też licz-
nym składzie Pasoniowie (byli jesz-
cze rodzice Romana oraz brat z żoną 
i dzieckiem) stawili się w ogrodach 
Pałacu Prezydenckiego, by z rąk 
Bronisława Komorowskiego ode-
brać nagrodę. Na Sądecczyźnie cią-
gle bardziej znany od Pasonia–ju-
niora, jest jego ojciec Stanisław, były 
poseł PSL, ale teraz Roman staje się 
twarzą młodego pokolenia, które 
nie ucieka ze wsi, nie bojąc się cięż-
kiej pracy w gospodarstwie. Kie-
dy Stanisław Pasoń (ponoć jedy-
ny w Polsce posiadacz wizytówki 
„chłop”) przejmował gospodarstwo 

po rodzicach, liczyło 7 hektarów. 
Dzisiaj Roman (absolwent Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego) 
wspólnie z ojcem pracuje na 70 ha 
własnego areału i 30 ha dzierżawio-
nej ziemi. Do tego hodują 200 owiec 
czarnogłówek i 300 byczków. To nie 
pierwszy taki sukces rodziny Paso-
niów. W 1993 r. Stanisław zdobył 
tytuł Agrobiznesmena Roku, poko-
nując m.in. Romana Jagielińskiego, 
późniejszego wicepremiera i mini-
stra rolnictwa. Sam Pasoń chwilę 
później został posłem. (AGR)

Fabryka śmiechu 
W niedzielę (23 czerwca) Nowy Sącz 
odwiedzi Cyrk Korona z nowym 
spektaklem sezonu 2013 „Fabryka 
śmiechu”. Publiczność na scenie bę-
dzie mogła podziwiać utalentowa-
nych aktorów cyrkowych z różnych 
zakątków świata: Hiszpanii, Czech, 
Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Pol-
ski. Wśród tegorocznych propozy-
cji programowych znalazły się m.in.: 
pokaz ekwilibrystyczny na wałkach, 
tajemnicze transformacje, ring tra-
pez, napowietrzne akrobacje w sie-
ciach oraz wspaniali polscy komicy 
– Mr. Chap oraz debiutujący Mr. Hot 
Dog. „Dobry Tygodnik Sądecki” ma 
dla swoich Czytelników do rozdania 
pięć podwójnych zaproszeń. Zdobyć 
je mają szansę osoby, które do piąt-
ku (21 czerwca), do godz. 10, wyślą 
e–mail, podając swoje imię i nazwi-
sko oraz kontaktowy numer telefonu 
na adres: redakcja@dts24.pl . W ty-
tule maila należy wpisać: Cyrk Ko-
rona. Spośród nadesłanych zgłoszeń 
wylosujemy zwycięzców. Cyrkow-
cy wystąpią ze swoim programem 
o godz. 13 i 16.  (G)

Z dziada, pradziada
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 U nas zjesz 
       jak u Babci!

Weekendowe zestawy obiadowe 14z /os
                   (zupa, drugie danie, kompot)
        Zestaw rodzinny dla 4 osób 49z

Szczegó y: www.gosciniecryterski.pl
Rytro 302, tel. 18 414 35 00
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KONTROWERSJE.  Trzy osoby za-
rzucają prezesowi Grodzkiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej, że bezpodstawnie 
odmówił im prawa do kandydowania 
do Rad Nadzorczych. Wszystkie chcą 
iść po sprawiedliowść do sądu. Jaro-
sław Iwaniec sądu się nie boi, a nawet 
nie ukrywa, że jednoznaczne wyroki 
ułatwią mu życie w przyszłości.

Zofia Szepieniec i Janina Tokarz mają 
za sobą spore doświadczenie w dzia-
łalności spółdzielczej, bo obie były 
członkami Rad Nadzorczych dwie 
kadencje. Jeszcze 23 maja widzia-
ły swoje kandydatury na liście opu-
blikowanej na łamach naszego ty-
godnika. A już w nastepnych dniach 
otrzymały ze Spółdzielni pismo z in-
formacją, że zostały wykreślone z list 
na podstawie statutu GSM, z które-
go wynika, że nie można zasiadać 
w Radach dłużej niż dwie kaden-
cje. Panie nie posiadały się z obu-
rzenia, bo orzeczeniem Trybunału 
Konstytucyjnego i Sądu Najwyższe-
go w 2009 r. zniesiono ustawę, która 
pozwalała na podobne ograniczenia. 
– A przecież statut jest dokumen-
tem podrzędnym do ustawy i jako 
taki nie może łamać jej zapisów. 
Po orzeczeniu Sądu statut powinien 
być zmieniony. Poza tym spełniły-
śmy wszystkie wymogi formalne 
i już pojawiłyśmy się na liście w ga-
zecie – mówią panie. Obie udały się 
do prawnika i za jego radą, utwier-
dzone w swoich prawach, najpierw 
polubownie, a jeśli to nie przyniesie 
skutku – sądownie chcą domagać 
się przywrócenia na listy wyborcze.

O swoje prawa chce zawalczyć 
również Teresa Kordys, której kan-
dydaturę odrzucono, bo nie podała 
w formularzach wyborczych swojego 

PESEL. Według niej wymuszanie nu-
meru jest jawnym naruszeniem usta-
wy o ochronie danych osobowych.

We wszystkich trzech przy-
padkach prezes Iwaniec jest pew-
ny swego. – Trybunał i Sąd, ow-
szem zniosły sporną ustawę, ale 
ich orzeczenie obejmuje jedynie 
te Spółdzielnie, które wprowadzi-
ły ograniczenia dwóch kadencji 
już po roku 2008. Grodzka zrobi-
ła to kilka lat wcześniej, a prawo 
wstecz nie działa. Takie jest orze-
czenie małopolskiej komisji wybor-
czej. Tym samym panie nie mogą 
kandydować – tłumaczy. Oczywi-
ście ten punkt widzenia jest sporny. 
Z jednej strony są zwolennicy do-
świadczenia. Z drugiej strony ba-
rykady są przeciwnicy nepotyzmu 
i kolesiostwa, które po sześciu la-
tach sprawowania funkcji wydają 
się nieuniknione. Sam Iwaniec de-
klaruje, że należy do drugiej grupy 
i osobiście jest zwolennikiem rota-
cji, która gwarantuje zawsze świeże 
spojrzenie na działanie Spółdzielni.

Sprawa pani Kordys jest dla pre-
zesa równie oczywista. Bez PE-
SEL jej dane zostałyby odrzucone 
przez komisję skrótacyjną, a ustawa 
o ochronie danych osobowych jasno 
precyzuje, że nawet dane niezbęd-
ne do utworzenia list wyborczych 
podlegają ochronie i już na etapie 
ich tworzenia kandydat z automa-
tu musi wyrazić zgodę na ich prze-
twarzanie. – Bez numeru PESEL 
nie można kandydata zarejsetro-
wać w KRS. Pani Kordys doskona-
le o tym wie, bo już przy poprzed-
nich wyborach odmówiła podania 
PESEL, a przepisy w niczym się 
od tego czasu nie zmieniły – mówi 
Jarosław Iwaniec. EWA STACHURA

ROZMOWA ze Zbigniewem Ko-
walem, prezesem spółki SITA, któ-
ra weszła w skład zwycięskiego 
konsorcjum (wraz z firmami Nova 
i Empol) w przetargu na odbiór 
i zagospodarowanie śmieci w No-
wym Sączu

– Dobra wiadomość dla mieszkań-
ców Nowego Sącza – Rada Miasta za-
twierdziła proponowane przez prezy-
denta nowe stawki za wywóz śmieci 
(7,50 zł segregowane, 13 zł niese-
gregowane), zła – ponownie mu-
szą wypełnić deklaracje. Jakie jesz-
cze niespodzianki czekają sądeczan? 
Podczas sesji rozgorzała dysku-
sja również na temat kubłów, w któ-
re muszą się zaopatrzyć. Czy wygrane 
w przetargu konsorcjum w jakiś spo-
sób wyjdzie im naprzeciw?

– Podjęliśmy decyzję, że miesz-
kańcy, którzy mieli podpi-
sane umowy z którąś z firm 
(Sita, Nova, Empol), będą mogli 

dzierżawić dotychczasowe po-
jemniki na śmieci. Na razie ich 
nie sprzedajemy, bo nie chcemy 
wprowadzać zamieszania. Dzier-
żawa będzie kosztować 2 zł mie-
sięcznie. Myślę, że to nie jest wy-
górowana cena, kiedy za zakup 
kubła trzeba dziś zapłacić 120–
150 zł.
– Jeśli w ogóle uda nam się go kupić. 
To dziś towar deficytowy.

– Nowa ustawa śmieciowa 
wprowadziła wiele zamieszania. 
Próbujemy pozyskać kubły, ale 
trudno o ich zakup, bo rzeczy-
wiście w tej chwili rynek oszalał 
na tym punkcie. Myślę, że w sierp-
niu wszystko się uspokoi. 
– Dla mieszkańców, którzy nie zdą-
żą zaopatrzyć się w kubły, będziecie 
wyrozumiali?

– Zawsze jesteśmy wyrozu-
miali. Będziemy odbierać śmie-
ci w workach. Osoby, które pro-
dukowały śmieci problemów 

z kubłami mieć nie powinny. Pro-
blem mogą mieć ci, którzy nie 
mieli podpisanych umów z żad-
ną z firm, a teraz nagle okazuje 
się, że skoro muszą płacić poda-
tek, produkują śmieci. 
– Zamieszanie jest również wo-
kół przetargu. Sądeckie konsorcjum 
po odwołaniu się do KIO ostatecznie 
wygrało, ale umowy jeszcze nie ma. 

– Mam nadzieję, że wszyst-
ko rozstrzygnie się na dniach. 
O szczegóły proszę pytać władze 
miasta. 

(PEK)
Jak informuje Małgorzata Gry-

bel, rzecznik prasowa UM w No-
wym Sączu, w piątek (21 czerwca) 
powinna zostać podpisana umowa 
z sądeckim konsorcjum. – Jeszcze 
nie wiadomo czy na okres wska-
zany w przetargu (1,5 roku), czy 
tymczasowa – do czasu ostatecz-
nego zamknięcia sprawy przetar-
gu – stwierdza. 

Prezes Grodzkiej 
kontra Trybunał

Rynek oszalał na punkcie kubłów 

Most zamknięty 
– kierowców 
czeka objazd 
Od poniedziałku 24 
czerwca nastąpi cał-
kowite zamknięcie 
przejazdu przez most 
we Florynce na dro-
dze wojewódzkiej 
Grybów–Krynica. Za-
mknięcie jest koniecz-
ne ze względu na bu-
dowę nowego mostu 
w tym miejscu. Prze-
jazdu nie będzie przez 
ponad trzy miesiące. 
Dla kierowców został 
wyznaczony objazd. FO
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Tragiczny upadek 
z Trzech Koron 

Mimo długiej reanimacji nie 
udało się uratować mężczyzny 
pracującego na terenie budowy 
galerii Trzy Korony w Nowym Są-
czu. Mężczyzna zmarł po upadku 
z wysokości ok. 30 m. Prawdopo-
dobnie swoją pracę wykonywał 
bez sprzętu zabezpieczającego. 
Śledztwo w tej sprawie wszczę-
ła Prokuratura Rejonowa w No-
wym Sączu. 

Kierowcy z połamanymi 
rękami 

Z połamanymi rękami trafi-
ły do szpitala ofiary wypadków, 
do których doszło w piątek (14 
czerwca). Pierwszy miał miejsce 
na Rondzie Solidarności w No-
wym Sączu. Kierowca rovera, wy-
jeżdżając z ulicy Kilińskiego nie 
ustąpił pierwszeństwa kierującej 
passatem, która jadąc w kierunku 
ulicy Królowej Jadwigi opuszcza-
ła skrzyżowanie. W efekcie zde-
rzenia volkswagen uderzył w słup 
sygnalizacji świetlnej. W tym sa-
mym dniu 63–letnia sądeczanka, 
jadąc rowerem po ścieżce wzdłuż 
ulicy Lwowskiej w kierunku Piąt-
kowej, prawdopodobnie wjecha-
ła w nieoświetloną i niezabez-
pieczoną dziurę w nawierzchni. 
Przejażdżkę zakończyła w szpita-
lu ze złamaną ręką. 

Śmierć na drodze 
22–letni motocyklista zginął 

w Stróżach. Mężczyzna, 15 czerw-
ca, uderzył w bok autokaru, który 
włączał się do ruchu. Po zderzeniu 
motocykl zapalił się. Kierowca au-
tobusu i inni świadkowie zdarze-
nia ugasili ogień. Podjęto reani-
mację motocyklisty. Niestety nie 
udało się go uratować. 

Brązowy Sokół 
Marszałek Marek Sowa wrę-

czył osobom i instytucjom zasłu-
żonym dla Małopolski Medale Ho-
norowe. Wśród nagrodzonych jest 
Towarzystwo Gimnastyczne So-
kół w Nowym Sączu. Jedna z naj-
starszych organizacji społecznych 
w Polsce otrzymała brąz „za dzia-
łalność na rzecz pielęgnowania 
i podtrzymywania kulturalnych 

tradycji Nowego Sącza i Sądecczy-
zny, umacnianie jego pozycji jako 
znaczącego ośrodka kulturalnego 
w regionie, propagowanie właści-
wych wzorców społecznych oraz 
zaangażowanie w rozwój poten-
cjału kulturowego regionu.” 

k Energia Nowego Sącza  
Podczas gali na zakończenie 

Kongresu Regionów w Świdnicy 
odbyło się uroczyste rozdanie na-
gród laureatom Ogólnopolskiego 
Rankingu Gmin i Powiatów pro-
wadzonym przez Związek Powia-
tów Polskich. Wśród nagrodzo-
nych znalazł się Nowy Sącz, który 
w kategorii miast na prawach po-
wiatu z sumą 39 782 pkt. zajął 2 m. 
ustępując jedynie Słupskowi, któ-
ry zgromadził 44 820 pkt. (1m.), 
a wyprzedzając Legnicę z licz-
bą 38 515 pkt. (3m.) W rankingu 
oceniany był całokształt aktyw-
ności samorządów miast na pra-
wach powiatu. Podczas gali roz-
dano również nagrody laureatom 
Ogólnopolskiego Rankingu Ener-
gii Odnawialnej, w którym Nowy 
Sącz zajął 1 miejsce z sumą 3237 
pkt., wyprzedzając m.in. Legnicę 
z sumą 2920 pkt. i Rzeszów z sumą 
1765 pkt. 

l  500 sportowców 
w Stróżach 

W Stróżach już po raz szes-
nasty – ponad pięciuset uczest-
ników rywalizowało w konku-
rencjach sportowych podczas 
Letniej Integracyjnej Spartakia-
dy, zorganizowanej przez miej-
scową Fundację Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym. Wydarze-
nie rozpoczęto od mszy świętej 
sprawowanej w kościele para-
fialnym, podczas której wspomi-
nano parę prezydencką – Lecha 
i Marię Kaczyńskich, wspoma-
gających niegdyś osoby niepeł-
nosprawne. Parze prezydenckiej 
poświęcono również wystawę. 
Podczas imprezy rozegrano mecz: 
księża diecezji tarnowskiej kon-
tra przedstawiciele PiS. Wygra-
li ci pierwsi. 

j  Zasłużeni dla Ziemi 
Sądeckiej

Jolanta Młodkowska Czech 
i Jan Tadeusz Czech, Andrzej Da-
nek, Zenon Drabiński, Jan Gor-
czowski, Rozalia Krystyna Jarzą-
bek, Maria Karolska, Bogusława 
Kłębczyk, Piotr Kruk, Leszek Mi-
grała, ks. Andrzej Mulka, Ma-
ria i Czesław Olchawscy, Antoni 
Plechta, dr Kazimierz Solarz, ks. 
proboszcz Ryszard Sorota, Danu-
ta Sułkowska, Tadeusz Szewczyk, 
Henryk Szost, Janina Złotnic-
ka i Lucyna Zygmunt to wybit-
ni przedstawiciele Sądecczyzny 
uhonorowani najwyższym od-
znaczeniem nadawanym przez 
Radę Powiatu Nowosądeckiego 
„Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”. 
Nagrodę odebrali podczas uro-
czystej sesji. 

Zapisy do Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku

Trwają zapisy do SUTW na rok 
2013/2014. Osoby starsze zain-
teresowane udziałem w zaję-
ciach mogą wybrać uczestnictwo 
w jednej z czterech sekcji spe-
cjalistycznych: kulturoznawczej, 
medycznej i profilaktyki zdro-
wia, geograficzno–przyrodniczej, 
psychologicznej. Zapisy potrwa-
ją do 10 lipca. Szczegółowe infor-
macje można uzyskać w sekreta-
riacie SUTW: ul. Jagiellońska 18 
w Nowym Sączu, codziennie od 8 
do 15, tel. 18 443 57 08. 

j  Teatralnie pod 
ratuszem 

Przedszkolaki i ucznio-
wie szkół podstawowych 
i gimnazjalnych prezen-
towali swoje umiejętno-
ści aktorskie, wokalne 
i taneczne podczas III Te-
atraliów, zorganizowa-
nych na sądeckim Ryn-
ku przez Pałac Młodzieży 
w Nowym Sączu. Na zdję-
ciu Martynka Baran ze Studia Wo-
kalnego PM Doroty Szymbary. 

Nowy prezes 
Uzdrowiska 

Jarosław Wilk zo-
stał wybrany prezesem 
Uzdrowiska Krynica-
Żegiestów SA. Stanowi-
sko nie było obsadzo-
ne od kwietnia. Ubiegało 
się o nie siedmiu kandy-
datów. Wilk obowiąz-
ki prezesa przejmie od 
lipca. Wcześniej pełnił 

funkcję m.in. dyrektora finanso-
wego WSB-NLU.

ZAPRASZA NA:

HYDROKOLONOTERAPIĘ 
- głębokie płukanie jelita grubego

ONDAMED - diagnostyka i leczenie zaburzeń organizmu, 
terapie przeciwbólowe, antynikotynowe, odchudzanie

BODY - DETOX - oczyszczanie organizmu z toksyn

MASAŻE - klasyczny, relaksacyjny, limfatyczny, 
stemple ziołowe

ZDROWIE JEST DLA CZŁOWIEKA NAJWAŻNIEJSZE! 

ZADBAJ O NIE, A MY CI W TYM POMOŻEMY!

CENTRUM ODNOWY BIOLOGICZNEJ

Centrum Odnowy Biologicznej GIONE
33-380 Krynica Zdrój, ul. M. Reja 5

tel. 18 534 91 83  www.gione.pl

R E K L A M A

TYDZ IEŃ W SKRÓCIE

POŻYCZKI 30’tki
PRZEDWYPŁATOWE

668 930 302
www.daiglob-fi nance.pl

· pozabankowe bez bik
· wypłata natychmiast!!!
· najniższe koszty pożyczek w Polsce
· możliwość prolongowania terminu płatności
·  emeryci, renciści - bez ograniczenia wiekowego
· równiaż z zajęciami komorniczymi
· dogodne warunki spłat

Potrzebna gotówka na już?
Teraz w 

specjalna oferta dla Ciebie
Jesteś emerytem, rencistą
odwiedź nasz oddział i pożyczkę do 1500 PLN
otrzymasz w 15 minut!

Nowy sącz, ul. Sobieskiego 14a/3
tel. 183 348 037, 504 747 244

ZADZWOŃ 525 225 525
Niniejsza informacja nie stanowi oferty w porozumieniu przepisów k.c. Dane z dnia 22.10.2012 r.

OGŁOSZENIA DROBNE

ŻALUZJE, ROLETY, MARKIZY 

– produkcja, montaż. 

Tel. 696–027–993.

BRYKIET DRZEWNY 

– producent, c.o., kominki. 

Tel. 503–313–788.

SERWIS SPRZĄTAJĄCY OFERUJE: 

mycie okien, pranie, prasowanie, 

maglowanie. Sprzątanie: miesz-

kań, domów, biur, gabinetów 

lekarskich. Czyszczenie, pranie: 

dywanów, tapicerki, materacy. 

Tel. 669–455–447.

PODRĘCZNIKI

UŻYWANE
i NOWE

Nowy Sącz, 
ul.1 Brygady 83
tel.18 444 40 39

5 %
rabatu  
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ul. Jamnicka 3, 33-300 Nowy Sącz

tel/fax 18 441 60 67, kom. 606 138 133

instalmet.limanowa@neostrada.pl
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Zamiast rękodzieła pod szyldem an-
tykwariatu tandeta rodem z chiń-
skiego marketu. To powód, dla które-
go najbarwniejsza postać Miasteczka 
Galicyjskiego – snycerz Marek Krusiec 
– na kilka dni zawiesił działalność 
swojej pracowni. W ramach protestu. 
Według jego relacji sprawa zakończy-
ła się interwencją przedstawicieli za-
rządu województwa małopolskiego. 
Dyrektor Muzeum Robert Ślusarek 
kategorycznie zaprzecza, a Krusiec 
otrzymał wypowiedzenie za działanie 
na szkodę Miasteczka. Kierownik pla-
cówki Sławomir Czop uważa, że obu 
panów poniosły emocje.

Według informacji uzyskanych 
od snycerza rzecz się działa kil-
ka dni temu, tuż przed imprezą 
zorganizowaną dla osób niepeł-
nosprawnych, w której uczestni-
czyły osoby z całego kraju. Zamiast 
antykwariusza, którego pomiesz-
czenia sąsiadują z pracownią sny-
cerską, wystawiła swój kram jego 
żona. I choć już w tym momen-
cie doszło do złamania regulaminu 
Miasteczka, bo działający tu ręko-
dzielnicy są zobligowani do prowa-
dzenia swojej działalności osobiście 
i nie mają prawa wyręczać się oso-
bami trzecimi, to prawdziwe obu-
rzenie snycerza wywołał asorty-
ment, który owe stoisko serwowało 
zwiedzającym. – Chińszczyzna nie 
mająca nic wspólnego z rękodzie-
łem, o tradycji nie wspominając. 
Identyczne wyroby, wypisz wy-
maluj można kupić w chińskim 
hipermarkecie. Część z wyrobów 
była drewniana – relacjonuje Kru-
siec. Ekspozycja prezentowana była 
na stołach okalających budynek 
pracowni snycerskiej i antykwa-
riatu i zajmowała ładnych parę me-
trów. Część towaru wystawiona 

była tuż pod oknami kierownic-
twa Miasteczka. Grzeczne protesty 
snycerza przeszły bez echa. Znie-
cierpliwiony mężczyzna postano-
wił na znak protestu przychodzić 
do pracy po cywilnemu i zawiesił 
działanie swojej pracowni.

Polska obejrzy
Charakter spornego towaru 

nie uszedł uwadze zwiedzających, 
którzy nie szczędzili krytycznych 
uwag. Oberwało się też snycerzo-
wi, który nie nadążał z tłumacze-
niem, że on i jego prace z chińską 
masówką nie mają nic wspólnego. 
Jeden z turystów bez skrępowa-
nia robił zdjęcia szyldu antykwa-
riusza, na którym zawieszone były 
chińskie drobiazgi i zapowiedział, 

że nie przepuści tak dobrej okazji 
do wysłania swoich zdjęć do Te-
leekspresu, którego prowadzący 
od lat lubują się w prezentowaniu 
podobnych lapsusów z całego kra-
ju. Śmieje się z tego później cała Pol-
ska. Według Marka Kruśćca towar 
znikł zaraz po tym, jak Miastecz-
ko odwiedzili przedstawiciele za-
rządu województwa. W tym mar-
szałek Marek Sowa w towarzystwie 
radnej Sejmiku Marty Mordarskiej. 
Mordarska nie kryła ponoć zasko-
czenia ubiorem snycerza i szcze-
gółowo wypytała go o powód, dla 
którego zrezygnował ze swojego 
zwyczajowego przebrania. Po wy-
jaśnieniach mężczyzny, marszałek 
Sowa miał z miejsca wziąć na tape-
tę kierownictwo placówki. Jaki był 

przebieg rozmowy, można się tyl-
ko domyślić, bo chińszczyzna na-
tychmiast została usunięta.

To stek kłamstw
Choć sprawa wydaje się incy-

dentalna, tandetne pamiątki ro-
dem z Państwa Środka zniknęły 
z Miasteczka, poprosiliśmy o ko-
mentarz dyrektora Muzeum Okrę-
gowego w Nowym Sączu Roberta 
Ślusarka. Ten przyznał, że na im-
prezie dla niepełnosprawnych była 
radna Mordarska, ale nie marsza-
łek Sowa. Udało nam się też do-
wiedzieć, że na terenie Miasteczka 
nie można prowadzić żadnego han-
dlu, a wolontariusze, którzy dzia-
łają w Miasteczku rzeczywiście nie 
mają prawa pod żadnym pozorem 

być zastępowani osobami trzeci-
mi. Ślusarek zaznaczył, że do niego 
osobiście nie doszły żadne informa-
cje o sprzedaży pamiątek nie przy-
stających do charakteru placów-
ki. Podkreślił również, że wszystkie 
eksponaty przechodzą stosowną 
weryfikację. Zapewnił jednak, że je-
śli rzeczywiście doszło do złamania 
regulaminu, to wobec osób odpo-
wiedzialnych zostaną wyciągnięte 
odpowiednie konsekwencje dyscy-
plinarne. Na zakończenie rozmo-
wy odesłał nas do Sławomira Czopa, 
który bezpośrednio nadzoruje dzia-
łanie Miasteczka Glicyjskiego. Dwa 
dni po naszej rozmowie Marek Kru-
siec dostał wypowiedzenie umowy 
za działanie na szkodę Miasteczka. 
–Jestem tu dziś ostatni dzień. I za 
co? Za to, że człowiek dba o to, żeby 
tu wszystko po ludzku się dzia-
ło – usłyszeliśmy od niego we wto-
rek. Czop nie czuł się upoważniony 
do komentowania decyzji perso-
nalnej, ale przyznał, że obie strony 
– dyrektor i Krusiec – być może dały 
się ponieść emocjom. 

– Bo wszyscy jesteśmy mocno za-
angażowani w sprawy Miastecz-
ka – podkreśla. Przyznał jednak, 
że sam ma czasem wątpliwości, czy 
aby wszystkie artykuły sprzedawa-
ne przy okazji jarmarków i kiermaszy 
rzeczywiście mogą rościć sobie pra-
wo do tytułu rękodzieła. W przypad-
ku ewidentnej „masówki” wstawcy 
dziękuje się za współpracę. Szkopuł 
w tym, że w czasie Festiwalu żaden 
kiermasz ani jarmark nie był oficjal-
nie zorganizowany. Raz jeszcze skon-
taktowaliśmy się ze Ślusarkiem, by 
zapytać o powód usunięcia snycerza. 
– Nie możemy dopuszczać do bul-
wersujących sytuacji w Miastecz-
ku. Oto cały powód ...

EWA STACHURA

Snycerz na walizkach, czyli co kogo bulwersuje
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KULTURA.  Jeśli czasami o jakiejś 
wystawie pisze się z lekką przesadą, 
że to wydarzenie absolutnie wyjąt-
kowe, to jak nazwać czynną od piąt-
ku w Nowym Sączu wystawę „Dzie-
dzictwo kulturowe św. Kingi”? Jedyną 
taką w historii. Jest to również jedy-
na ekspozycja muzealna na naszym 
terenie pilnowana przez policję przez 
całą dobę.

Dlaczego jest to wystawa szczególna? 
M.in. dlatego, że św. Kinga jest dla 
Sądecczyzny postacią wyjątkową. Nie 
jest to zatem wystawa roku, dekady, 
ani nawet stulecia. Jak podkreśla-
ją organizatorzy z Muzeum Okręgo-
wego: jesteśmy pokoleniem wybra-
nym, bo prezentowane eksponaty 
po raz pierwszy opuściły starosądecki 
klasztor klarysek, 7 lipca wrócą tam 
ponownie i prawdopodobnie już ni-
gdy więcej klasztoru nie opuszczą.

– Pokolenia, które tu żyły przed 
nami nie widziały tych skarbów, 
i ci którzy przyjdą po nas, zapewne 
też ich nie zobaczą – rekomendował 
wydarzenie dyrektor muzeum Ro-
bert Ślusarek. Przygotowania do tej 
wystawy trwały dziesięć lat, a skła-
dało się na nie m.in. oswajanie sióstr 
klarysek z myślą, że te bezcenne pa-
miątki opuszczą na czas jakiś mury 
klasztoru.

Choć pamiątki po św. Kindze 
w wymiarze materialnym są bez-
cenne, bo nie ma takich pieniędzy, 
za które można by je kupić, to zwie-
dzający Galerię Dawna Synagoga 
mogą zobaczyć je bezpłatnie. Mimo 
tej wartości starosądeckie skarby 
mogą czuć się bezpiecznie, bowiem 
fragment miasta w pobliżu muzeum 
na czas prezentowania ekspozycji 
będzie znajdował się pod specjalną 
opieką policji. Szczegóły nie są zna-
ne, jednak wiadomo, że eksponaty 
strzeżone są przez całą dobę.

A co możemy zobaczyć 
na wystawie?

– Najcenniejsze są relikwie 
po św. Kindze, jak również gotyc-
kie rzeźby i malarstwo – opowia-
da Edyta Ross–Pazdyk, kierownik 
Działu Sztuki Muzeum Okręgowe-
go. – To wszystko absolutne uni-
katy, a kto nie zdąży zobaczyć tych 
skarbów osobiście, potem może po-
dziwiać je już tylko na wielkich 
fotograficznych planszach, które 
przygotowaliśmy na czas, kiedy 
eksponaty wrócą do muzeum.

Najcenniejsze pamiątki za-
wiera gablota na wprost wejścia. 
Koniecznie trzeba wpatrzeć się 
w ametystowe Intaglio z dwie-
ma postaciami z końca XIII wie-
ku, umieszczone w pierścieniu 
z XIX w. Aby lepiej zobaczyć ten 
majstersztyk sztuki grawerniczej 
organizatorzy umieścili kamień 
pod specjalnym szkłem powięk-
szającym. Tu obok inne pamiątki 
po świętej: kryształowy kubek i ły-
żeczka, dwustronny medalion, re-
likwiarz–zawieszka, uchwyt szty-
letu, a wszystko to z końca XIII w.

Wystawę można zwiedzać od śro-
dy do niedzieli, w dni powszednie 
w godz. 10–17, w weekendy 10–
14.30. Muzeum Okręgowe w No-
wym Sączu i DTS – patron praso-
wy wystawy – serdecznie zapraszają.

(ART)

www.farbol.pl
•  FARBY (dachy,

elewacje, wnętrza)
• KLEJE
• SILIKONY, PIANY budowlane
•  IMPREGNATY (drewno, 

kamień, ceramika)

MIESZALNIK FARB I TYNKÓW

•  akrylowych, 
•  silikonowych, 

•  mozaikowych

Nowy Sącz, ul. Głowackiego 38
Tel. 18 441 14 13, Faks 18 444 35 37
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Następna okazja za… 800 lat!

Najcenniejsze pamiątki zawiera gablota na wprost wejścia FOT. TVNS
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Markiza jest optymalnym rozwiązaniem chroniącym 
poddasze przed nadmiernym ciepłem słonecznym, 
pozwalając jednocześnie na kontakt wzrokowy 
z otoczeniem. Markiza absorbuje promieniowanie
słoneczne już przed szybą i emituje ciepło na zewnątrz,
przez co w słoneczne dni bardzo dobrze chroni
wnętrze przed uciążliwym upałem. Zapewnia 
równomierny rozkład światła i stwarza komfortowe 
warunki pracy, szczególnie przy komputerze.

R E K L A M A

POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI
Dobry dodatek wiedzy o gospodarce (7)

Dlaczego sądeckie firmy zakładają fabryki za granicą…
W ostatnim ekonomicznym abeca-
dle rozważaliśmy kwestię stworzenia 
dobrych warunków do inwestowania 
w naszym mieście dla funkcjonują-
cych tutaj podmiotów gospodarczych, 
zwłaszcza tych działających w obszarze 
biznesu podstawowego. Postawiliśmy 
przy tym kontrowersyjne pytanie: „Czy 
nasi lokalni przedsiębiorcy nie powin-
ni lokować swoich fabryk tutaj, w No-
wym Sączu, ze względów patriotycz-
nych i kupować surowce i półprodukty 
od lokalnych poddostawców?”.

Tak byłoby w idealnym, teoretycz-
nym modelu, w którym my konsu-
menci kupowalibyśmy polski/regio-
nalny produkt mimo tego, że będzie 
droższy nawet o 20 proc. od produk-
tu konkurencyjnego. W praktyce jed-
nak zasoby naszych prywatnych port-
feli są bardzo mocno ograniczone i cena 
staje się kluczowym czynnikiem zaku-
powym. W tej sytuacji nasze przedsię-
biorstwa też muszą bacznie przyglą-
dać się swoim kosztom i porównywać 
je z konkurencją. Droższego produktu 
klient nie kupi.

Kiedy na początku lat 90. ubiegłe-
go wieku Polska otwierała się na za-
graniczne rynki, nasze produkty były 
konkurencyjne cenowo w stosunku 

do zachodnich odpowiedników, głów-
nie ze względu na tanią siłę roboczą 
w Polsce. Poza tym rozwijający się 
po latach komunistycznego niedobo-
ru polski rynek sprzyjał rozwojowi ro-
dzimych firm. 

W kolejnych latach sytuacja ta sys-
tematycznie zmieniała się i dzisiaj 
w wielu branżach trudno jest konku-
rować polskim firmom z zagranicznymi 
gigantami nawet na naszym rodzimym 
rynku. Na wielu rynkach zagranicz-
nych niektóre polskie przedsiębiorstwa 
nawet nie mają szans rozpocząć konku-
rencji. Dlaczego?

Swoją produkcję w Polsce zlokalizo-
wało wiele zagranicznych koncernów 
zwłaszcza z tych branż, gdzie funkcjo-
nował nasz rodzimy mocny konkurent 
(jest to standardowe narzędzie walki 
konkurencyjnej ze słabszymi produ-
centami). Warto dodać, że zdecydowa-
na większość zagranicznych zakładów 
produkcyjnych została zlokalizowa-
na w specjalnych strefach ekonomicz-
nych. Zagraniczne podmioty mogły ko-
rzystać też z dodatkowych zwolnień 
(np. markety). To wszystko spowodo-
wało, że produkty polskich podmiotów 
były obciążone kosztami, których nie 
mieli zagraniczni producenci.

Równocześnie dobre warunki do in-
westowania i lokowania zakładów pro-
dukcyjnych stworzyły inne kraje m.in. 
Chiny, Indonezja, Węgry, w których 
siła robocza jest tańsza niż w Polsce, 
co skłoniło zagraniczne koncerny glo-
balne do inwestowania właśnie w tych 
krajach. 

Przez ostatnie 20 lat zarobki w na-
szym kraju stale rosną i stajemy się 
mniej konkurencyjni niż Chińczycy 
czy Ukraińcy. Jednym słowem argu-
ment taniej siły roboczej przestał mieć 
znaczenie w międzynarodowej konku-
rencji. Zaczął wręcz pracować na nie-
korzyść naszego kraju. 

Polscy przedsiębiorcy muszą szukać 
możliwości obniżenia kosztów. W takiej 
sytuacji przenoszenie produkcji do ko-
rzystniejszych lokalizacji jest kluczowe 
dla przetrwania danej firmy. I tak przy-
kładowo w branży odzieżowej więk-
szość firm globalnych z całej Europy 
przeniosła swoją produkcję do Chin czy 
Indii. Te, które tego nie uczyniły na czas, 
nie wytrzymały rynkowej konkuren-
cji. Po prostu ceny ich produktów są 
zbyt wysokie w porównaniu z impor-
towaną odzieżą z Kraju Środka. Z kolei 
te, które przeniosły swoje zakłady pro-
dukcyjne do Azji, nadal przyczyniają się 

do rozwoju gospodarczego swoich ro-
dzimych krajów. W jaki sposób? Otóż 
w krajach tych pozostawiły swoje cen-
trale, działy projektowania, marketin-
gu, budowania marki produktu. 

Wróćmy jednak do konkurencyjno-
ści polskich przedsiębiorstw. Jak widać, 
nie jest ona łatwa, a dodatkowo duże 
międzynarodowe koncerny nadal po-
siadają bardzo silną przewagę, jaką jest 
efekt skali. Dzięki temu mogą one pro-
dukować i sprzedawać swoje produk-
ty dużo taniej niż nasi rodzimi polscy 
producenci. Co kryje się pod pojęciem 
efekt skali?

Skala, która warunkuje rynkowy sukces
Czym jest skala, wie każdy. Moż-

na mieć imponującą skalę głosu, moż-
na coś zmierzyć za pomocą skali, można 
coś robić na wielką skalę. A czy można 
osiągnąć efekt skali? Tak, jest to możli-
we w gospodarczej rzeczywistości. Jak 
w prosty sposób zdefiniować efekt skali? 
W wielkim skrócie oznacza to, że duży 
może więcej. Im więcej się produku-
je i sprzedaje, tym cena produktu, któ-
ra stanowi jeden z najważniejszych ele-
mentów konkurencji, może być niższa.

Efekt skali ma różne znacze-
nie w różnych branżach. W branży 

spożywczej – np. w przypadku wypie-
ku chleba – efekt skali, czyli optymal-
ne koszty produkcji i sprzedaży można 
osiągnąć oferując produkty w jednym 
kraju lub nawet w regionie. 

Są jednak branże, w których, jeśli 
oferujemy towar tylko na jednym ryn-
ku, wówczas koszty produkcji i sprze-
daży są bardzo wysokie (np. produkty 
techniczne, innowacyjne, zaawanso-
wane farmaceutyki). Produkt jest zbyt 
drogi i niekonkurencyjny. Ze względu 
na wysoką cenę klienci wybierają dużo 
tańszy produkt oferowany przez dużo 
większego gracza rynkowego. W bran-
żach tych wchodzenie na rynki zagra-
niczne to także warunek konieczny 
do tego, aby utrzymać i rozwijać stwo-
rzone miejsca pracy w Polsce. 

Aby korzystać z efektu skali, fir-
ma musi posiadać odpowiednio duży 
jak dla swojej branży rynek sprzedaży. 
Wiele obecnych międzynarodowych 
koncernów stało się firmami global-
nymi, dzięki temu, że mogły rozwi-
jać sprzedaż na swoich dużych rodzi-
mych rynkach w czasach, kiedy dostęp 
do tych rynków był ograniczony dla ich 
zagranicznych konkurentów.

Dokończenie na str. 10
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– Miała Pani okazję niedawno rozma-
wiać z wicepremierem Januszem Pie-
chocińskim. Co Pani, jako pracodaw-
ca od wielu lat obserwująca sytuację 
pracujących kobiet, powiedziała pre-
mierowi na temat polityki prorodzin-
nej państwa?

– Na tak poważny temat nie było 
zbyt wiele czasu podczas krót-
kiej wizyty premiera w naszej fir-
mie, ale myślę, że trzeba szukać 
każdej okazji, by zastanawiać się, 
czy uchwalona ustawa o rocz-
nych urlopach macierzyńskich, 
to na pewno dobre rozwiązanie?
– A Pani zdaniem, jest to złe 
rozwiązanie?

– Tak nie mogę powiedzieć, 
bo to rozwiązanie niezłe, ale chyba 
jednak nie idealne. Moim zdaniem 
tzw. polityka prorodzinna państwa 
jest – delikatnie mówiąc – pozorna. 
Zwłaszcza biorąc pod uwagę ciągłe 
zmiany w niej i to akurat nie zawsze 
dla rodzin korzystne. Tyle się mówi 
o rocznym urlopie macierzyńskim, 
o zdumiewającej jednomyślności 
naszych parlamentarzystów w tej 
sprawie, ale to są półśrodki. Prze-
cież w niedalekiej przeszłości te-
stowano już dłuższe i krótsze urlo-
py. W związku z tym wiele rodzin 
czuje się oszukanych, a przede 
wszystkim nie mają żadnej pew-
ności, jak długo dzisiejsze zasady 
będą obowiązywały.
– Panuje opinia, że w tym zakre-
sie zbliżamy się do standardów 
europejskich.

– I to chyba kolejne pozory, któ-
re mylą. Tak mocno jesteśmy zapa-
trzeni w Unię Europejską oraz prze-
konywani, że dzisiaj ciągle jeszcze 
musimy w Polsce zarabiać czte-
ry razy mniej niż w wysoko roz-
winiętych krajach tzw. starej Unii. 
Ale nawet według tej „mrocznej” 
kategorii podobne zasady powin-
ny funkcjonować w odniesieniu 
do pomocy państwa dla rodzi-
ny. W Irlandii na pierwsze i drugie 
dziecko rodzic otrzymuje 140 euro 
(w Niemczech 184), na trzecie 177 
euro (w Niemczech 190) bez wzglę-
du na wysokość zarobków. Gdy-
by ta analogia europejska obowią-
zywała w naszym kraju, na każde 
dziecko czterokrotnie niższy zasiłek 
rodzinny powinien wynosić 140 zł, 
a nie 77 i to pod warunkiem, że do-
chód nie przekracza 539 zł na oso-
bę! Oczywiście jest jeszcze ulga 
na dziecko odliczana od podatku, 
jednak proszę mi wierzyć – wiem, 
bo sporządzam roczne deklara-
cje PIT – że rodziny wielodzietne 
po prostu często nie mają z czego 
jej odliczyć. Uważam, iż upokarza-
jące jest główkowanie,  czy jeśli już 
takową ulgę odliczymy, to czy nie 
przekroczymy dochodu na człon-
ka rodziny i tym samym nie utra-
cimy prawa do zasiłku rodzinnego 
na cały kolejny rok.
– Irytuje Panią takie rozwiązanie?

– Każdego, kto choć trochę po-
trafi liczyć, musi irytować taki 
przepis. Przepraszam, ale wiem, 

co mówię, bo jestem wieloletnim 
praktykiem, spotykam się z po-
dobnymi przykładami na co dzień, 
więc mogę pokazać, jak ma się ży-
cie do przepisu, który jest wy-
łącznie wyliczeniem teoretyków. 
Podam przykład dobrze mi zna-
ny z autopsji: rodzina w Nowym 
Sączu ma szóstkę dzieci. Dochód 
na członka rodziny nie przekracza 
wspomnianej kwoty 539 zł, więc 
pobierają zasiłek rodzinny na swo-
je dzieci. We wspomnianej rodzinie 
na świat przychodzi siódme dziec-
ko, więc w ramach polityki proro-
dzinnej państwa matka otrzymuje 
jednorazowy zasiłek tzw. „beciko-
we” w wysokości 1000 zł. Od razu 
dodajmy, że ten zasiłek zostaje do-
liczony do dochodu, na skutek cze-
go rodzina ta traci prawo do zasił-
ku rodzinnego na wszystkie dzieci 
przez cały rok! Powinnam to ko-
mentować? Niech każdy na własny 
użytek skomentuje taką sytuację.
– Kobieta w pracy czy w domu? Kolej-
ny trudny temat bez – zdawałoby się 
– dobrych rozwiązań.

– Zanim o tym powiem, to po-
dzielę się taką, chyba mało popu-
larną refleksją. Pomyślałam o tym, 
bo przez całe życie mieszkam 
na wsi, gdzie wiele kobiet ubez-
pieczonych jest w KRUS. Owszem, 
one płacą niższe składki na ubez-
pieczenie, ale kiedy teraz kobie-
tom ubezpieczonym w ZUS podnie-
siono świadczenie macierzyńskie 
i rodzicielskie o 150 procent, tym 
z KRUS nie podniesiono nic, za-
chowując jednorazowe świadczenie 

na poziomie ok. 3 tys. zł. Wprowa-
dzenie rocznego urlopu rodziciel-
skiego jest zatem konstytucyjną 
dyskryminacją kobiet ze wsi.
– Co te ostatnie zmiany oznaczają dla 
Pani jako pracodawcy?

– Jako pracodawca nie przy-
wiązywałabym do tego przesad-
nej wagi. Mam zawsze z tyłu głowy, 
że to naturalna kolej rzeczy: kobiety 
rodzą dzieci i wychowują je, prze-
cież nie tylko przez ten pierwszy 
rok, ale przez wiele lat. To nie jest 
problem. Dużo się obecnie dysku-
tuje, czy kobieta mająca małe dzie-
ci powinna pracować, a rzadziej się 
tu mówi o mężczyźnie. Oczywi-
ście wielką wartością dla rodziny 
jest model: dobrze zarabiający oj-
ciec i matka zajmująca się domem, 
ale… Od ponad trzydziestu lat pra-
cuję w gronie kobiet i dzisiaj mó-
wię młodym matkom, aby starały 
się być przede wszystkim kobie-
tami spełnionymi i szczęśliwymi. 
Mamy wielu mądrych mężów i oj-
ców, którzy aktywnie uczestniczą 
w życiu rodziny we wszystkich jej 
aspektach. Wiem, że to nie jest pro-
ste. Kilka miesięcy temu, gdy od-
woziłam wnuka do przedszkola, 
to niewiele brakowało, abym płaka-
ła razem z nim. Dzisiaj jest fajnym, 
rezolutnym trzylatkiem. I znowu 
przykład z autopsji: rodzina z pię-
ciorgiem dzieci, mama poświęci-
ła się wychowaniu dzieci, tato za-
pewnieniem środków finansowych 
na utrzymanie rodziny. I dobrze, ale 
z jedną rysą, gdyż mama – skoro nie 
pracowała zawodowo – to nie ma 

prawa do świadczeń emerytalno–
rentowych. Nawet nie chcę myśleć 
o sytuacjach, kiedy małżonkowie 
się rozstają. Może warto rozważyć 
projekt – kiedyś się nawet taki po-
jawiał – objęcia kobiet niepracują-
cych takim ubezpieczeniem, które 
zapewniałoby im prawo do rent czy 
też emerytur.
– Rewolucyjny pomysł. Myśli Pani, 
że jakikolwiek rząd podjąłby taki te-
mat? Na emerytury niepracujących 
zawodowo kobiet potrzebne byłby ko-
lejne pieniądze w i tak dziurawym już 
budżecie państwa.

– Nie mam poczucia, że to po-
mysł rewolucyjny. Raczej bardzo 
życiowy z punktu widzenia osób, 
które często nie z własnej winy, 
pozostają w trudnej sytuacji bez 
środków do życia. To jedna stro-
na problemu, czysto ludzka. War-
to może również w tym miejscu 
popatrzeć na obciążania praco-
dawcy kosztami wsparcia rodzi-
ny, które – w myśl Konstytucji 
– powinno ponosić państwo. 33 
dni chorobowego kobiety w ciąży 
pokrywa pracodawca, jeśli kobie-
ta po urlopie macierzyńskim wraca 
do pracy, przysługuje jej godzin-
na przerwa na karmienie dziec-
ka. Jeśli kobieta wraca po urlo-
pie macierzyńskim przysługuje jej 
urlop wypoczynkowy za czas po-
bytu na zwolnieniu lekarskim. Ta-
kie rozwiązania, z punktu widze-
nia udźwignięcia tych wszystkich 
zobowiązań, są szczególnie nie-
bezpieczne w przedsiębiorstwach, 
gdzie z racji ich specyfiki większość 

załogi stanowią kobiety. Ten pro-
blem dotyczy przerzucania od-
powiedzialności władzy publicz-
nej na przedsiębiorców. Państwo 
wspiera becikowym w wysoko-
ści tysiąca zł, a pracodawca kwo-
tą kilku lub nawet kilkunastu ty-
sięcy złotych – ale o tym głośno się 
nie mówi.
– Co Pani proponuje jako 
pracodawca?

– Chyba należy się zastano-
wić, jakie perspektywy ma rodzi-
na chcąca realizować model mi-
nimum 2+3 lub więcej, a swoją 
przyszłość wiąże z Polską i naszym 
regionem, czując nad sobą kon-
stytucyjną i po prostu ludzką po-
moc aktualnie sprawujących wła-
dzę. Postawmy się w ich sytuacji, 
a poczujemy obawy, czy możliwe 
jest realizowanie takiego mode-
lu rodziny przy obecnym prawie.
– A co robi pracodawca, kiedy z po-
wodu rocznego urlopu rodzicielskiego 
traci pracownicę na tak długi okres?

– Już dziś zwracam uwagę, 
że niebawem matki będą wracać 
do pracy po ponad rocznej nie-
obecności. Na tak długi okres pra-
codawca jest zmuszony przyjąć 
i wyszkolić innego pracownika 
na zastępstwo i tu warto się zasta-
nowić, czym zmotywować pra-
codawców, aby aktywnie uczest-
niczyli w szeroko rozumianej 
polityce prorodzinnej, gdyż obec-
ne 2,5 procent ulgi w składkach 
ZUS jest mało zachęcające. 

Rozmawiał WOJCIECH 
MOLENDOWICZ

Polityka prorodzinna państwa jest pozorna
ROZMOWA  z KRYSTYNĄ BARAN, pełnomocnikiem firmy Wiśniowski, wieloletnią radną gminy Chełmiec i Rady Powiatu Nowosądeckiego
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Recepty na sukces Romana Kluski
„Każdy może osiągnąć suk-
ces i spełnić swoje marzenia” 
– to motto wystąpienia Romana 
Kluski na spotkaniu z młodzieżą 
szkół ponadgimnazjalnych, któ-
re odbyło się 28 maja w Wyższej 
Szkole Biznesu w Nowym Sączu. 
Gość – biznesmen, niegdyś bran-
ży komputerowej, dzisiaj – sero-
warskiej, założyciel „Optimusa”, 
ikona polskiej przedsiębiorczości 
i sukcesu, przedstawił młodym są-
deczanom najważniejsze czynni-
ki sukcesu w działalności na wła-
sny rachunek. 

Roman Kluska założył firmę 
„Optimus” równo 25 lat temu. 
W latach swojej prosperity w gru-
pie „Optimus” działało 30 firm  có-
rek. Komputery – flagowy produkt 
sądeckiego „tygrysa” rywalizo-
wały i wygrywały na światowych 
rynkach z najlepszymi.

Swoje i firmy sukcesy gość tłu-
maczył zasadami, jakie obowiązy-
wały w przedsiębiorstwie. 

– Moje komputery musiały być 
lepsze niż konkurencji. Lepsza 
musiała być nasza oferta i lepszy 
serwis – wyjaśniał Roman Kluska. 
– Przekonaliśmy się, że rynek za 
dobre wynagradza, a za złe karze!

Warunki do rozpoczęcia dzia-
łalności na własny rachunek były 
ćwierć wieku temu niemal pod-
ręcznikowe. To był rzeczywiście 
wolny rynek kierujący się zasadą: 
co nie jest prawem zakazane, jest 
dozwolone. Tak było dopóty dopó-
ki Sejm nie ograniczył go setkami 
ustaw. Roman Kluska anegdotycz-
nie mówił, że rozpoczynając dzisiaj 
własny biznes, należy szukać en-
klaw, o których władza zapomnia-
ła, a ustawodawca ich nie uregulo-
wał… Budowa komputerów jest już 
zablokowana dla nowych podmio-
tów różnymi regulacjami, certyfi-
katami, zezwoleniami…

Pierwszym czynnikiem warun-
kującym sukces w biznesie jest 
rzetelna analiza własnych możli-
wości, rynku, otoczenia prawne-
go i odpowiedź na pytanie: dlacze-
go klient ma wybrać mój produkt 
(usługę), co zadecyduje, że bę-
dzie on lepszy od konkurencji, 
czym zaskoczę klienta i konkuren-
cję w przyszłości i dlaczego klient 
ma wybrać mój towar (usługę) 
ponownie…

Roman Kluska silnie podkreślał 
etyczną stronę prowadzenia biz-
nesu. Przestrzeganie zasad etyki 
uważa za kolejny filar w osiągnię-
ciu sukcesu. Wprowadzanie ich za-
cząć należy od siebie i firmy.

– Na firmę nie wolno podnieść 
ręki – dowodził. – Wszyscy pra-
cownicy służą firmie, a ta – klien-
towi. Od pracowników nie moż-
na wymagać więcej niż od siebie.

Podał przykład niemieckiej 
skomputeryzowanej i zrobo-
tyzowanej superfilmy z branży 

komputerowej. Jej problemem, 
który kosztował ogromne kwoty, 
były kradzieże. W Optimusie, za 
prezesury Romana Kluski było ich 
ledwie kilka.

Równie istotne w prowadzeniu 
firmy jest umiejętne budowanie re-
lacji z klientami, partnerami i pra-
cownikami. Winny być one opar-
te na zasadzie dwóch zwycięzców.

Umiejętność radzenia sobie 
ze stresem to wg Romana Kluski 
kolejny czynnik sukcesu w bizne-
sie lub klęski. Przedsiębiorca musi 
często zadawać sobie pytanie: jaką 
cenę płacę za powodzenie w bizne-
sie. Gość przyznał, że były chwile, 
kiedy nie umiał sobie poradzić so-
bie z presją, jaką niosła jego pozy-
cja i obowiązki.

Zdecydował rozstać się z „Opti-
musem” w momencie, gdy uznał, 
że na rynku jest coraz mniej… ryn-
ku (wolnego), za mało zajmuje się 
swoimi produktami, a za dużo cza-
su spędza w urzędach i w… sądach.

Nie brakło w wypowiedzi Ro-
mana Kluski wątków bardzo oso-
bistych. Mimo upływu lat widać 
było, że traumatyczne przeżycia 
z aresztowania, pobytu w areszcie, 
oskarżenia o rzekomy udział w zor-
ganizowanej grupie przestępczej, 
konfiskata majątku, szantaże, lata 
walki o dobre imię wciąż wywołują 
bardzo silne emocje. Pomimo tych 
doświadczeń dla uczniów miał radę: 

– Spróbujcie za zło odpowie-
dzieć dobrem… – Czarne scena-
riusze zabijają! Co mnie urato-
wało, że nie zostałem wrakiem, 
jak wielu kolegów biznesmenów?

Dla Romana Kluski ratunkiem 
było spotkanie z Dzienniczkiem 
siostry Faustyny, jego siłą i prze-
słaniem „Jezu ufam Tobie”…

Roman Kluska odpowiedział, 
że nie oglądał filmu Ryszarda 

Bugajskiego „Układ zamknięty”, 
ale konsultował scenariusz i wniósł 
do niego szereg uwag. O swojej 
nowej pasji mówił, że bawi się… 
owieczkami i serami. To też ciężki 
kawałek biznesu. Miał zamiar pro-
dukować w swojej bardzo nowo-
czesnej serowarni sery z krowiego 
mleka, ale bariery i papirologia jest 
taka, że zrezygnował. Pozostał przy 
serach z owczego mleka. 

Spotkanie z Romanem Klu-
ską było ostatnim przed waka-
cjami w projekcie skierowanym 
do uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych ph.„Włącz myślenie, postaw 
na przedsiębiorczość”.

Przedsięwzięcie realizował 
Urząd Miasta Nowego Sącza (Wy-
dział ds. Przedsiębiorczości) we 
współpracy z Wyższą Szkołą Biz-
nesu – NLU oraz Stowarzysze-
niem na Rzecz Integracji Środo-
wisk Akademickich „ORION”.

Elementem projektu były spo-
tkania uczniów z biznesmenami 
– praktykami. Z zaproszenia sko-
rzystali: Jan Załubski prezes zarzą-
du Zet Transport (Zespół Szkół Sa-
mochodowych im. inż. Tadeusza 
Tańskiego, ZS nr 1 im. KEN), Wie-
sław Pióro, dyrektor w firmie Wi-
śniowski (II LO), Marcin Gródek 
właściciel firmy branży IT (I LO, 
ZS nr 1 im. KEN), Krzysztof Paw-
łowski (ZS nr 1 im. KEN), Miro-
sław Witkowski, właściciel Agen-
cji Artystycznej „MW”, finalista 

popularnego programu telewizyj-
nego The Voice of Poland, uczest-
nik programu X–Factor oraz lau-
reat wielu nagród i wyróżnień 
(Społeczne Liceum Ogólnokształ-
cące SPLOT).

W ramach projektu zorgani-
zowano również konkurs „Moja 
szkoła – twój sukces”, które-
go przedmiotem było utworzenie 
kampanii promującej szkołę. Jury 
oceniło 13 projektów.

Grand Prix konkursu przypa-
dło zespołowi uczniów z II Liceum 
Ogólnokształcącego im. Marii Ko-
nopnickiej w składzie: Anna Głą-
bowska, Jakub Jurowicz, Gabrie-
la Gieniec, Krzysztof Plata, Maja 
Rzebka, Aneta Stawiarska. 

Pierwsze trzy miejsca kapituła 
przyznała: Zespołowi Szkół Nr 3 im. 
B. Barbackiego (Zbigniew Sułowicz, 
Daniel Bieniek, Łukasz Kmak, Pa-
weł Kosiński, Laura Gajdosz, Moni-
ka Zając), II Liceum Ogólnokształ-
cącemu im. Marii Konopnickiej 
(Patrycja Feryńska, Klaudia Fugas, 
Klaudia Janczura, Sylwia Waśko), 
Zespołowi Szkół Nr 2 im. Sybiraków 
(Magdalena Dziedzina, Monika Pu-
stułka, Anna Wolak). 

Cały projekt był realizowany 
w związku z działaniami zaplano-
wanymi w Nowosądeckim Pro-
gramie Rozwoju Przedsiębiorczo-
ści, który został przyjęty przez 
Radę Miasta Nowego Sącza w ubie-
głym roku.

„Każdy może 
osiągnąć sukces 
i spełnić swoje 
marzenia” 
- to motto 
wystąpienia Romana 
Kluski na spotkaniu 
z młodzieżą szkół 
ponadgimnazjalnych
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Profesjonalne                          

EŃ
Systemy Ociepleń

YSTEMÓW OCIEPLEŃÓW OCIEPLEŃ

Greinplast Sp. z o.o. jest producentem 

materiałów szeroko rozumianych jako 

chemia budowlana oraz systemów 

ociepleń budynków.

Pełen asortyment wysokiej jakości 

produktów, fachowe i pewne doradztwo 

oraz odpowiedzialność czynią z firmy 

Greinplast niezawodnego i pewnego 

partnera, tworzącego solidną markę 

systemów ociepleń spod znaku żółwia.

Godziny pracy infolinii w dni powszednie od 7:00 do 15:00. 
Koszt połączenia bezpłatny.

800 415 999
CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA

R E K L A M A

POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI Dobry dodatek wiedzy o gospodarce

Z chwilą, kiedy gospodarka świato-
wa stawała się globalna, firmy te, ko-
rzystając z już osiągniętego efektu ska-
li na swoich rodzimych rynkach, mogły 
bez przeszkód rozwijać działalność w in-
nych krajach i tym sposobem jeszcze 
bardziej powiększać swój „efekt skali”.

Mechanizm działania efektu ska-
li prześledźmy na przykładzie dwóch 
globalnych firm produkcyjnych, na-
zwijmy je G (firma globalna) i P (ro-
dzima Polska firma). Zakładamy, 
że obydwie firmy, operując w tej sa-
mej branży produktów wysokiej tech-
nologii, jednak istnieją między nimi 
znaczne dysproporcje kapitałowe. Fir-
ma G pochodzi z Europy Zachodniej, 
jest potentatem w swojej branży. Fir-
ma P pochodzi z Polski, ma dużo mniej-
szy udział rynkowy i dysponuje dużo 
mniejszym kapitałem.

W przypadku przedsiębiorstw po-
siadających innowacyjne produkty 
efekt skali przejawia się przede wszyst-
kim w kosztach badań i rozwoju, pro-
dukcji transportu, przedstawicieli han-
dlowych, reklamy i szkoleń. 

Koszty badań i rozwoju (BiR)
Ponieważ firmy G i P oferują pro-

dukty wysokiej technologii, inwestują 
w innowacyjne rozwiązania. Przyjmu-
jemy, że koszt zaprojektowania i prze-
testowania jednego produktu wynosi 
w obu przedsiębiorstwach 1 mln euro. 
Przyjmijmy też, że ten innowacyjny 
produkt będzie oferowany przez obie 
firmy przez 5 lat – po tym okresie trze-
ba będzie zastąpić go nowym. 

Firma G, która posiada duży udział 
w rynku, sprzeda w tym czasie (5 lat) 
1 milion sztuk tego produktu. Łatwo 
więc obliczyć, że koszty BiR w cenie 
jednostkowej stanowią 1 proc. 

Ponieważ firma P ma niewielki 
udział w rynku, w ciągu 5 lat sprze-
da tylko 200 000 szt. W jej przypad-
ku procentowy udział kosztów BIR 
w jednostkowej cenie produktu wy-
niesie 5 proc. 

Która z firm więcej zarobi na pro-
dukcie? Oczywiście firma większa. 
Gdyż na samych kosztach badań i roz-
woju osiąga 4 proc. przewagę. To wła-
śnie efekt skali stawia firmę G w pozy-
cji uprzywilejowanej. 

Koszty zakupu surowców 
do produkcji 

Ze względu na wielką skalę produk-
cji zagraniczna firma G, w porównaniu 
z polską firmą P, ponosi również niższe 
koszty związane z zakupem surowców. 
Ponieważ dużo kupuje, może otrzymać 
lepszą cenę (większy rabat). W skraj-
nych przypadkach mniejsze podmioty 
kupują nawet 3–krotnie drożej niż ich 
zagraniczni konkurenci. Można osza-
cować, że dzięki efektowi skali duże 
koncerny mogą uzyskać kolejną 3-pro-
centową przewagę w cenie jednostko-
wej produktu. 

Koszty produkcji
Ponieważ zagraniczne globalne kon-

cerny ulokowały swoje zakłady pro-
dukcyjne w krajach Europy Wschodniej 

lub w Azji koszty robocizny osiągają 
porównywalne z producentami z Pol-
ski. Jednak dużo większe serie produk-
cyjne w globalnej firmie G dają możli-
wość automatyzacji produkcji i lepszej 
organizacji pracy. To pozwala osiągnąć 
koleją 2-procentową przewagę nad 
mniejszym konkurentem. 

Koszty transportu z miejsca 
produkcji do składu budowlanego 

I tu efekt skali osiągany przez firmę 
G, z dużym udziałem w rynku stawia 
ją na wygranej pozycji w porównaniu 
z jej mniejszym konkurentem z Polski. 

Kontrahenci dużej firmy bezpośred-
nio zamawiają towar całymi ciężarów-
kami. W tej sytuacji koszty transportu 
są dużo niższe niż w przypadku firmy 
polskiej P, od której towar odbierany 
jest w mniejszych ilościach. Ze wzglę-
du na niewielki udział w rynku naszego 
rodzimego producenta sklepy nie za-
mówią od niego całej ciężarówki pro-
duktów, gdyż taką ilość towaru sprze-
dawaliby zbyt długo. 

Jednym słowem, mniejszy pro-
ducent musi dostarczać częściej, ale 
mniejsze ilości, co generuje dodatko-
we koszty. Firma z dużym udziałem 
w rynku i efektem skali zyska kolejną, 
nawet 4-procentową przewagę nad 
mniejszym konkurentem. 

Koszty przedstawicieli handlowych
Do wspomnianych kosztów docho-

dzą jeszcze koszty utrzymania przed-
stawicieli handlowych. Globalna firma 

G ma do swojej dyspozycji stabilne, 
rozbudowane sieci handlowe. Jeden 
handlowiec firmy G w tym samym cza-
sie odwiedzi więcej firm, które wyge-
nerują większy obrót, niż handlowiec 
firmy P. Dodatkowo handlowiec fir-
my G odwiedza już istniejące punk-
ty sprzedaży, natomiast handlowiec 
firmy polskiej P musi dopiero pozy-
skiwać firmy do współpracy. A wia-
domym jest, że łatwiej jest utrzymać 
już istniejących klientów niż pozyski-
wać nowych. Firma z Polski jest ciągle 
na etapie budowania swojej dystrybu-
cji. Jest nie tylko słabsza kapitałowo. 
Mniejszy, w porównaniu z głównym 
konkurentem, obrót warunkuje ilość 
zatrudnionych przedstawicieli handlo-
wych. To powoduje, że ci ostatni mają 
do „obsłużenia” teren nieporówny-
walnie większy, stąd ich efektywność 
będzie znacznie mniejsza. Do tego do-
chodzą jeszcze koszty zużycia paliwa 
i samochodu oraz hoteli. 

Firma z dużym udziałem w ryn-
ku i efektem skali zyska kolejną nawet 
6-procentową przewagę nad mniej-
szym konkurentem. 

Podsumowanie
Sumując przewagi procentowe fir-

my z dużym udziałem w rynku:
Koszty BiR  4%
Zakup Surowców  3%
Koszty produkcji  2%
Koszty transportu  4%
Koszty przedstawicieli handlowych  6%
Suma  19%

Zagraniczna firma globalna, z du-
żym udziałem w rynku, ze wzglę-
du na rozmiar produkcji i sprzedaży, 
posiada dużo mniejsze jednostko-
we koszty produkcji (nawet o 20–30 
proc). Sprzedając po tej samej ce-
nie co polski konkurent, osiąga na tej 
sprzedaży dużo większe zyski. 

Weźmy jeszcze pod uwagę fakt, 
że zagraniczne koncerny działają 
na rynku kilkadziesiąt na nawet kil-
kaset lat. Przez ten okres miały moż-
liwość kumulowania zysków i obecnie 
dysponują bardzo wielkim kapita-
łem. Mogą bez obaw wykorzystać go 
do niszczenia mniejszych konkuren-
tów, na przykład poprzez zaniżanie 
cen, utrudnianie wejścia na zagra-
niczne rynki.

Wiadomo już jak powstaje efekt 
skali i jakie korzyści czerpie firma 
z powiększania rynków zbytu. Eks-
pansja wymaga jednak poszukiwa-
nia tańszych i efektywniejszych me-
tod produkcji i sprzedaży. Dlatego też 
w globalnej konkurencji nasze pol-
skie firmy otwierają fabryki w innych 
krajach, czy też korzystają z zagra-
nicznych surowców i półproduktów. 
Dzięki temu mogą utrzymać i rozwijać 
miejsca pracy w Polsce. W ten sposób 
otrzymujemy również korzyści zwią-
zane ze sprzedażą rodzimych produk-
tów i usług za granicą. Dzięki temu 
zwiększa się eksport, co z kolei powo-
duje wzrost polskiego PKB, a tym sa-
mym wzrost średniego wynagrodze-
nia w naszym kraju.

Dlaczego sądeckie firmy zakładają fabryki za granicą…Dokończenie ze str. 7



1120 czerwca 2013   DOBRY TYGODNIK SĄDECKI

Żadnej oficjalnej części spotkania 
nie było. Sprawdzania listy obec-
ności też nie. 

– Byliśmy zgraną klasą, ale 
po maturze nie należeliśmy 
do osób, które systematycznie 
spotykają się na zjazdach. To była 
klasa indywidualistów. Każdy 
po szkole poszedł swoją drogą. 
To pierwsze takie spotkanie po la-
tach i, mimo że nie utrzymujemy 
ze sobą kontaktu, jest jak dawniej 
– mówi Aleksandra Hobler, dziś 
anglistka w II LO w Nowym Sączu. 

Na spotkanie przybyła połowa 
z 16–osobowej klasy, która zaczy-
nała naukę w 1989 r. w ekspery-
mentalnej na tamte czasy szkole. 
To chyba była jedyna taka placów-
ka w Nowym Sączu, a może nawet 
i Polsce, w której uczniowie mo-
gli oceniać nauczycieli, a jak im 
któryś nie odpowiadał – nie wpu-
ścić na lekcje. Tak przyczynili się 
– i to w pierwszej klasie – do zmia-
ny na stanowisku fizyka. 

– Później wymienili też geo-
grafa – wspomina Agata Kita, któ-
ra zajęła miejsce zwolnionego na-
uczyciela. – To była wyjątkowa 
klasa i wyjątkowa szkoła. Mię-
dzy nami nie było wielkiej różni-
cy wieku – byłam tuż po studiach 
– więc po maturze przeszliśmy 
na „ty”. Późniejsze roczniki już 
tego przyzwolenia nie otrzymały. 

Dla Beaty Budzik, dziś pre-
zes Małopolskiego Towarzystwa 
Oświatowego, to była pierw-
sza szkoła, w której uczyła, i jak 
do tej pory jedyna. – Doskona-
le pamiętam pierwszą lekcję w tej 
klasie. Temat: Odkrycia geogra-
ficzne. Z tymi uczniami lekcje wy-
glądały inaczej, oni chcieli przede 
wszystkim dyskutować. Prawdzi-
wą lekcją historii dla nich był wy-
jazd do Niemiec. Przebywali tam 
w chwili upadku muru berlińskie-
go i jako Polacy udzielali wywia-
dów lokalnym mediom. 

Ich wychowawcą był Wojciech 
Kudyba, obecnie doktor polonisty-
ki, wykładowca PWSZ w Nowym 
Sącz i Uniwersytetu Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego w Warszawie. 
Dla niego również to była pierw-
sza praca. Uczniowie do dziś są pod 
wrażeniem jego głosu i stoickie-
go spokoju.

– Przechodzę obok mieszkania, 
gdzie odbywały się lekcje i sły-
szę nauczyciela śpiewającego 
„Bogurodzicę”. Dla mnie wzru-
szająca scena – wspomina Alicja 
Derkowska. 

Trochę inaczej wygląda-
ło to wówczas z perspektywy 
uczniów. – Kiedy pierwszy raz pan 
Wojtek zaśpiewał nam „Bogurodzi-
cę”, byliśmy pod wrażeniem, ale 
później szybko wykorzystaliśmy 

to, i jak tylko zaczynała nas lek-
cja nudzić, prosiliśmy, żeby nam 
zaśpiewał – i jakoś szybciej czas 
zleciał – wspominają. – Pan Woj-
tek potrafił nas też pokonać siłą 
spokoju. Za każdym razem obra-
caliśmy mu biurko, tak, że szu-
flady nie miał pod ręką. Mimo 
to nigdy na nas nie nakrzyczał, 
tylko za każdym razem stwierdzał: 
„Znów ktoś obrócił mi biurko”, 
a następnie obchodził je i wycią-
gał z szuflady długopis. Po jakimś 
czasie to nam się znudziło obraca-
nie biurka. 

Kim są dziś niepokorni, 
pierwsi ucz niowie szkoły Alicji 
Derkowskiej: 

Marcin Świderski: Żeby uczyć się 
w nowo powstałej szkole, zdecydo-
wał się powtórzyć pierwszą klasę. 
Zrezygnował z nauki w I LO. – Mia-
łem wrażenie, jakbym przeszedł 
do innego świata – mówi DTS. Jak 

wszyscy z sentymentem wspomi-
na pierwszy rok nauki w mieszka-
niu na tzw. Piekle. – Później szkoła 
wynajmowała pomieszczenia przy 
Sienkiewicza, aż w końcu przejęła 
budynek po żłobku przy Limanow-
skiego. Pamiętam, że w łazienkach 
zostały małe pisuary. No cóż, by-
liśmy w takim wieku, że ogrom-
ną frajdę sprawiało nam sikanie 
do nich, klęcząc. Marcin Świder-
ski, chciał zostać stomatologiem, 
dziś prowadzi własną firmę budow-
laną i placówkę Alior Bank w No-
wym Sączu. 

Mirosław Szkaradek: Myślał, 
że będzie geologiem, ale został 
biznesmenem. Zajmuje się bada-
niami marketingowymi. Z czasów 
szkolnych doskonale pamięta, jak 
to jednej z nauczycielek, dla żar-
tu z kolegami przeparkował ma-
lucha. Oczywiście bez użycia klu-
czyków. – Zdarzyło się nam też 
zelektryzować kijanki w akwa-
rium. Od tego czasu nie mogli-
śmy wchodzić do pracowni pana 
od biologii Grzegorza Tabasza 
– opowiada.

Monika Zuchniak–Pazdan: Nie-
pokorny duch. Została konsulem. 
Od września obejmie placówkę 
w Bejrucie (Liban). – Zawsze cią-
gnęło mnie do czegoś nowego. Ty-
dzień chodziłam już do I LO, kiedy 
dowiedziałam się o istnieniu szko-
ły. Musiałam tam iść. Rodzice jakoś 
przeboleli, że trzeba płacić – czesne 
wynosiło wówczas 960 zł. 

Maciej Woda: Mówi o sobie „naj-
spokojniejszy uczeń”, wywołując 

salwę śmiechu wśród kolegów. 
– Naprawdę byłem spokojny, tylko 
niestety ulegałem złemu wpływo-
wi kolegów – mówi. – A kijanki?! 
– przypomina mu Monika. – Kijan-
ki? To nie była moja wina. Nastą-
piło zwarcie instalacji elektrycznej 
– śmieje się. Od dziecka jego pasją 
były samochody, wyścigi. Dziś jest 
dyrektorem M–Sport Poland. 

Barbara Bąk: Jest oracle finan-
cials analyst w Amway. Szkole za-
wdzięcza biegłe władanie języ-
kiem angielskim. Przyznaje, że dla 
uczniów to była szkoła marzeń, dla 
nauczycieli ich uczących czasem 
szkoła przetrwania. 

Agnieszka Mikulska: Pracuje 
w Urzędzie Wojewódzkim w Kra-
kowie, jako starszy inspektor. 
Zajmuje się funduszami unijny-
mi. Pierwsze wspomnienie, jakie 
przychodzi jej na myśl o szkole to – 
sprzątanie. – Pierwsza klasa mie-
ściła się w mieszkaniu. Nasz pla-
styk Wacław Jagielski zawsze pół 
klasy angażował do sprzątania. 
Dwójka do kuchni, dwójka do ła-
zienki, kolejni zajmowali się po-
kojem, a reszta malowała – opo-
wiada. Ale za to po każdej lekcji 
mogli iść do kuchni, która była 
jednocześnie pokojem nauczyciel-
skim, i zrobić sobie herbatę. Mi-
kulska podkreśla także indywidu-
alne podejście do każdego ucznia. 
Alicja Derkowska każdemu da-
wała inne zadania z matematyki 
do rozwiązania. – Ich skala trud-
ności zależała od naszych umie-
jętności – mówi. 

Aleksandra Hobler: Jest anglist-
ką w II LO w Nowym Sączu. Ini-
cjatorka pozostawiania nauczy-
cieli w kozie, a dokładniej z kozą. 
Na prima aprilis z kolegą, który po-
życzył dużego fiata od taty, przy-
wieźli do szkoły prawdziwą kozę. 
Uczniowie zamknęli ją w jednej 
z sal, wówczas jeszcze niezaadap-
towanej, i po lekcjach zaprasza-
li do niej nauczycieli. – Pamię-
tam też, że byliśmy jedyną szkołą 
w Nowym Sączu, która pisała 
maturę w pierwszym terminie. 
W innych szkołach nauczyciele 
wówczas strajkowali. U nas nie 
mieli powodów do niezadowole-
nia – mówi. 

Damian Kowalow: Jest kierow-
nikiem zmiany w serwisie sa-
mochodowym Skania w Krako-
wie. Mówi, że rozpoczął edukację 
w żłobku i na żłobku ją zakończył. 
Dowcipniś. Stęskniony za szkołą, 
wraz z kolegą, po maturze przyszli 
na rozpoczęcie nowego roku szkol-
nego. Tak się złożyło, że nieobec-
nych było dwóch nowych uczniów, 
więc podszyli się pod nich. I już 
nawet dokonali za nich wyboru, 
czy będą chodzić na religię czy 
etykę, gdy rozpoznała ich jedna 
z nauczycielek. 

Krzysztof Kaczmarczyk: Filo-
zof. Z sentymentem wspomi-
na pierwsze dni w szkole, gdzie 
w mieszkaniu nie było nawet krze-
seł i ławek, tylko wisząca tablica. 
I wagary, które musieli odpraco-
wać w sobotę. 

Robert Bocheński (nieobecny): 
Jeszcze przed maturą wyleciał 
do Stanów Zjednoczonych. Jest 
lekarzem w Północnej Dakocie. 

Joanna Jakubowska (nieobecna): 
Również wyjechała do USA. Tam 
ukończyła studia. Jest psycholo-
giem sądowym.

Wojciech Gąsiorowski (nieobec-
ny): – Kiedyś szłam ulicą, ledwie 
powłócząc nogami, po urazie, ja-
kiego doznałam – opowiada Ali-
cja Derkowska. – A tu podchodzi 
do mnie Wojtek, pyta, co się dzieje 
i od razu zabiera na rehabilitację. 
To dzięki niemu teraz tak biegam. 
Wyrósł z niego prawdziwy facho-
wiec – chwali. Wojciech Gąsio-
rowski założył centrum rehabili-
tacji Euromedica w Nowym Sączu. 

Marcin Chłodnicki (nieobec-
ny, ale podczas spotkania cały 
czas on–line z kolegami): Pracuje 
na Uniwersytecie Ekonomicznym 
w Poznaniu. 

 Grzegorz Gieniec (nieobecny): 
Informacji brak. 

Sabina Golonka (nieobecna): Jest 
sędzią w Krakowie.

Agnieszka Zaborniak (nieobecna): 
Cała klasa pozdrawia.

  (PEK)

Co się stało z naszą klasą?
OBYCZEJE.  - Czy mogę jakiś porządek wprowadzić? – zapytała Alicja Derkowska swoich pierwszych uczniów, którzy przybyli 
do SPLOTU w Nowym Sączu na spotkanie 20 lat po maturze. – Z nami porządku nigdy nie można było dojść – odpowiedział 
jeden z nich i nadal rozproszeni po sali witali się i wymieniali wspomnieniami. 

Oskar dla Powałki
„Pozdrowienia z Madry-
tu. Wczoraj wieczorem ode-
brałem nagrodę World Mail 
Awards dla najlepszej usłu-
gi pocztowej na świecie. 
To Oskary w branży” – ese-
mesa o tej treści otrzymała 
podczas spotkania Alicja Der-
kowska od absolwenta SPLO-
T–u Jacka Powałki. 

SMS
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10 sierpnia (sobota)
godz. 12:00 Jerzy Snakowski - Kiepura? Si! 
 Dom festiwalowy
godz. 20:00 Gala Verdiowska (Joanna Moskowicz, 
Alicja Węgorzewska, Leszek Skrla, Jacek Laszczkowski, 
Tadeusz Kozłowski, Orkiestra Teatru Wielkiego w Łodzi) 
 Dom festiwalowy

11 sierpnia (niedziela)
godz. 12:00 Jerzy Snakowski - Kiepura? Si! 
 Dom festiwalowy
godz. 20:00 Koncert Bogdan Kierejsza z zespołem 
 Dom festiwalowy

12 sierpnia (poniedziałek)
godz. 12:00 Jerzy Snakowski - Kiepura? Si! 
 Dom festiwalowy
godz. 16:00 Swoją Drogą Trio (Apolonia Nowak) 
 Kościół
godz. 20:00 Gwiazdy Musicalu - Koncert Filharmonii Za-
brzańskiej (Sławomir Chrzanowski, Damian Aleksander, 
Edyta Krzemień) 
 Dom festiwalowy

13 sierpnia (wtorek)
godz. 12:00 Jerzy Snakowski - Kiepura? Si! 
 Dom festiwalowy
godz. 16:00 Polska Liryka Wokalna (Grzegorz Piotr Koło-
dziej z kwintetem smyczkowym) 
 Kościół
godz. 20:00 Najpiękniejsze Melodie Operetkowe Świata 
(Zespół Strauss Ensemble Artur Jaroń, Aleksandra Olczyk, 
Aleksandra Resztik, Witold Wrona, Jing Xing Tan)
 Dom festiwalowy

14 sierpnia (środa)
godz. 12:00 Jerzy Snakowski - Kiepura? Si! 
 Dom festiwalowy
godz. 16:00 AVE MARIA w muzyce (Robert Grudzień) 
 Kościół

godz. 20:00 Koncert Galowy z okazji 220-lecia Uzdrowiska 
Sinfonia Iuventus (Edyta Piasecka, Tadeusz Wojciechowski)
  Dom festiwalowy

15 sierpnia (czwartek)
godz. 12:00 Jerzy Snakowski - Kiepura? Si! 
 Dom festiwalowy
godz. 15:00 Muzyka Cerkiewna 
 Cerkiew
godz. 17:00 Puellae Orantes - Dziewczęcy Chór Katedralny
  Kościół PW Świętego Antoniego
godz. 20:00 Śladami Kiepury - Bitwa Tenorów na Róże (Or-
kiestra Teatru Wielkiego w Łodzi, Krystian Krzeszowiak, 
Andrzej Lampert, Tomasz Kuk, Rafał Bartmiński Katarzyna 
Dondalska, Marta Wyłomańska, Tadeusz Kozłowski) 
 Deptak
godz. 22:30 Festiwal Filmów Muzycznych 
 Deptak

16 sierpnia (piątek)
godz. 12:00 Jerzy Snakowski - Kiepura? Si! 
 Dom festiwalowy
godz. 16:00 Mieczysław Szcześniak 
 Kościół
godz. 20:00 Leszek Możdżer i jego Goście (Ceacilie Norby, 
Lars Danielsson, Nguyen Lee, Robert Ikiz) 
 Deptak
godz. 22:30 Festiwal Filmów Muzycznych 
 Deptak

17 sierpnia (sobota)
godz. 12:00 Jerzy Snakowski - Kiepura? Si! 
 Dom festiwalowy
godz. 20:00 Muzyka Świata Alicja&FRIENDS (Orkiestra Te-
atru Wielkiego w Łodzi, Alicja Węgorzewska, Tomasz Szy-
muś, Bogdan Kierejsza, Tomasz Staniszewski, Mariusz Goli, 
Andrzej Lampert, Tomasz Betka) 
 Deptak
godz. 22:30 Finał Festiwalu Filmów Muzycznych 
 Deptak

10.08.2013-17.08.2013 
- Wystawa Wagner na polskich scenach

Prowadzący Festiwal: Adam Czopek, Jacek Chodorowski, 
Leszek Mikos, Ryszard Rembiszewski, Andrzej Kosowski

Dyrektor Artystyczny Festiwalu 
- Alicja Węgorzewska-Whiskerd

T E K S T Y  S P O N S O R O W A N E

47. Festiwal im. Jana Kiepury 10-17.08.2013 Krynica-Zdrój

KUPON   RABATOWY

47. FESTIWAL

IM. JANA KIEPURY

Szczegó³y w punkcie informacyjnym 
na Krynickim Deptaku

tel. 509 373 116   
www.ebilet.pl

www.ck.krynica.pl   koncerty@ckkrynica.pl
 

Kupon obowi¹zuje 
 od 20 czerwca  do 20 lipca  2013r. 

 

Nadchodzi lato, pora wakacji i urlo-
pów. Z utęsknieniem czekamy na ten 
dzień, kiedy będziemy mogli spako-
wać walizki i wyjechać na zasłużony 
wypoczynek – nad morze, w góry, 
do domku na wieś czy do innego 
ciekawego miejsca. Przygotowując 
się do wyjazdu organizujemy noc-
legi, studiujemy mapy i przewodniki 
turystyczne. Niepewność pojawia się 
dopiero w momencie, kiedy opusz-
czamy na dłuższy czas swój dom 
– przychodzi refleksja: czy na pew-
no jest on bezpieczny?

Urlop z alarmem, czy bez?
Statystyki policyjne jednoznacz-

nie wskazują wyraźnie mniejszą ilość 
włamań do domów i mieszkań wy-
posażonych w systemy alarmowe. 
Ponadto, sama świadomość peł-
nej kontroli sytuacji działa na nas 
uspokajająco – a więc pozwala lepiej 
cieszyć się urlopowymi przyjem-
nościami. Coraz więcej osób decy-
duje się na zainwestowanie w po-
czucie bezpieczeństwa i wykonuje 
instalację alarmową, wyposażając 
nowe mieszkanie bądź podczas re-
montu to już zamieszkane. Wynika 

to głównie z coraz większej świa-
domości korzyści, jakie daje posia-
danie alarmu domowego.

Co jednak zrobić, gdy chcieliby-
śmy cieszyć się spokojnym, beztro-
skim urlopem, ale nie planujemy 
remontu mieszkania? Perspektywa 
kucia ścian, ich gipsowania i ma-
lowania z pewnością nie jest dla 

wielu zbyt kusząca. Całe szczęście, 
obecne technologie pozwalają za-
instalować skuteczny i niezawod-
ny bezprzewodowy system alarmo-
wy, który nie wymaga wykonywania 
rozległej instalacji. Jest to możli-
we dzięki dopracowaniu technolo-
gii bezprzewodowych stosowanych 
w systemach zabezpieczających. 

Niezależnie od tego czy wybierze-
my system alarmowy tradycyjny 
czy bezprzewodowy, warto zdecy-
dować się na urządzenia sprawdzo-
nego producenta o wysokiej jakości 
– praktyka pokazuje, że inwesty-
cja w bezpieczeństwo to inwesty-
cja na całe lata. W regionie no-
wosądeckim na szczególna uwagę 
zasługuje oferta „Spokojne Waka-
cje” jaką proponuje firma „SEZAM”. 
Spośród wszystkich firm ochroniar-
skich działających na naszym te-
renie przygotowała ona specjalną 
promocję dla osób chcących za-
bezpieczyć swój dom w trakcie wy-
jazdu wakacyjnego. Proponowane 
przez nich rozwiązania umożliwia-
ją: wypożyczenie systemu alarmo-
wego na okres naszego wyjazdu, za-
kup instalacji alarmowej na raty czy 
też specjalne rabaty przewidziane 
w okresie letnim. Więcej szczegółów 
na stronie internetowej firmy www.
sezam.net.pl

Dlaczego system alarmowy 
z powiadamianiem?

Przed wyjazdem warto upewnić 
się, czy system alarmowy zainsta-
lowany w naszym domu czy miesz-
kaniu wyposażony jest w funkcję 
powiadamiania czy dodatkowo 
możliwość zdalnej obsługi. Jako 
minimum należy uznać możliwość 
informowania o zdarzeniach – np. 
alarmach czy usterkach, za pomocą 

komunikatu słownego bądź wiado-
mości SMS. Mając podpisaną umo-
wę z firmą ochrony, alarm domowy 
może drogą cyfrową przekazywać 
szczegółowe informacje do cen-
trum monitoringu – umożliwiając 
w ten sposób sprawne reagowanie 
na nadchodzące sygnały. Rozwią-
zanie takie daje dodatkowe poczu-
cie bezpieczeństwa: nawet w przy-
padku zagrożenia, wykwalifikowana 
ekipa uniemożliwi potencjalnym in-
truzom wtargnięcie na teren posesji 
i zabezpieczy nasz dom przed dal-
szymi niebezpieczeństwami.

O co zadbać przed wyjazdem?
Rzeczą, o której należy rów-

nież pamiętać, to kontrola spraw-
ności alarmu domowego. Tak jak 
w przypadku samochodów, także 
instalacje alarmowe powinny być 
poddane okresowemu sprawdze-
niu przez profesjonalistę. Dzię-
ki temu będziemy mieli pewność, 
że wszystkie podzespoły funkcjo-
nują bez usterek, baterie i aku-
mulatory są sprawne, a systemy 
komunikacyjne prawidłowo na-
wiązują połączenie. Sprawdzenie 
takie przed urlopem warto zlecić 
zwłaszcza wtedy, gdy od ostatniej 
kontroli minął ponad rok. Po takiej 
inspekcji, pozostaje wrócić do lek-
tury przewodników turystycznych 
i korzystać do woli z upragnione-
go urlopu.

Ochrona domu w trakcie urlopu
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Z asada "MŻ" (niejadkom wy-
jaśniam: chodzi o Mniej 
Żreć) świetnie sprawdza 
się w odchudzaniu. Ale nie 

wiem dlaczego zdaniem prezydenta 
Ryszarda Nowaka świetne jest stoso-
wanie "MŻ" wobec szans, z jakich mia-
sto korzysta? Czytam bowiem w "Kra-
kowskiej": "Prezydent od początku 
urzędowania w nowosądeckim ratu-
szu, czyli od sześciu lat, nie podpi-
sał żadnej umowy partnerskiej z inny-
mi miastami, głównie zagranicznymi. 
Różni się tym od poprzedników, któ-
rzy zostawili w spadku kilkanaście 
takich międzymiastowych związ-
ków. Szefowa biura prezydenta Edy-
ta Brongiel zapewnia, że nie wynika 
to z niechęci do kontaktów między-
narodowych. – Wyjazdy zagranicz-
ne kosztują, dlatego prezydent ogra-
niczył tego typu delegacje – wyjaśnia. 
„Nie tylko nasz prezydent tak sądzi, 
podobnie mówią włodarze powiatu, 
Gorlic, Limanowej czy Tymbarku. Ja-
kaś plaga MŻ.

Naprawdę chodzi o to, że partner-
stwo jest drogie? A może to oszczęd-
ność pod publiczkę: skoro coś nam 
się nie udało, to pokażmy, że w in-
nej dziedzinie postępujemy mądrze? 

Skoro się z podróży władzy naśmie-
wają, to udowodnijmy, żeśmy tak na-
prawdę rozsądni? Ten kij ma jednak 
drugi koniec, a oszczędność może się 
okazać dużą stratą. Bo może po pro-
stu nie ma pomysłu czy umiejętności, 
jak owych partnerów wykorzystać? 
Nikt by się nie śmiał, gdyby zagranicz-
ne wizyty to były nie koszty, a wkład 
w przedsięwzięcia, które przynoszą 
miastu korzyść.

Całkiem realną, bo Unia Europej-
ska potrafi nagradzać takie przyjaź-
nie. Jasne, że najłatwiej jest współpra-
cować z bliskimi sąsiadami i korzystać 
ze środków na współpracę transgra-
niczną z miastami ze Słowacji. Tak 
wszyscy robią. Wspólnie budują drogi, 
ścieżki rowerowe, trasy turystyczne, 
parki, mosty. Lecz są też programy, 
które wspierają partnerstwo znacz-
nie dalsze. Jak poświęcony Współpracy 
Międzyregionalnej – INTERREG III C, 
a potem IV C. Kończy się w tym roku, 
zapewne będzie następny. A można 
na nim wiele zyskać.

Na przykład Łódź oraz instytu-
cje zarządzające z Małopolski i Dol-
nego Śląska, wyciągnęły 3,5 mln euro 
na projekt „Regiony na rzecz lepszych 
połączeń szerokopasmowych”. Razem 
m.in. z Katalonią, Kretą, Sardynią, Cy-
prem. Ponad 1,5 mln euro, w projekcie 
mającym uczyć reagować na wybu-
chy pożarów, otrzymał powiat Biel-
sko–Biała razem z przedstawicielami 
regionów Patras i Achaia (Grecja), Ma-
cerata (Włochy), Stambolovo (Bułga-
ria), Aragonia (Hiszpania). Sporą kasę 
na budowanie dostępu MŚP do zamó-
wień publicznych zgarnęły miasta z 11 
państw, w tym Katowice, Barcelona, 

Lyon, Ostrawa, Mediolan. Nad budo-
waniem "drogi przyszłości dla niskiej 
emisji dwutlenku węgla" pracowa-
ły razem Wrocław, Kornwalia, De-
brecen, Liguria, Malta Environment, 
Bułgaria, Rioja. Śląski Zamek Sztuki 
i Przedsiębiorczości w Cieszynie dzielił 
się wiedzą i doświadczeniem z Walią, 
Flandrią, Danią, Estonią, Finlandią, Ir-
landią, Francją, Słowacją i Hiszpanią. 
A jednym z najciekawszych projektów 
była Coesima, czyli Europejska Współ-
praca Miast Pielgrzymkowych. Wspie-
rała turystykę i transport. Projekt zło-
żyły wspólnie partnerskie Miasta 
Maryjne: Częstochowa, Lourdes, Lore-
to, Altötting, Fatima i Mariazell.

Jest pomysł, są pieniądze, są korzy-
ści. Może więc warto odkurzyć miej-
ską przyjaźń z hiszpańską Guadalaja-
rą i czy bułgarskim Gabrowem i razem 
napisać międzyregionalny projekt? 
Może powiat nowosądecki znów wy-
ciągnie rękę do bułgarskiego Dobri-
cza? Partnerstwo na odległość cza-
sem się udaje, skoro chór Scherzo 
wciąż podtrzymuje więzi z norwe-
skim Narvikiem, zespół szkół akade-
mickich z izraelską Netanyą, rodziny 
nowosądeckie utrzymują bliskie kon-
takty z mieszkańcami niemieckie-
go Schwerte czy węgierskiego Kiskun-
halas, niemiecka Unna wysyła wciąż 
staroście sprzęt strażacki, a Serbowie 
przyjeżdżają regularnie do Polski, zaś 
my jeździmy w ich piękne nadmor-
skie strony? Nie wiem, czy nasi wło-
darze kiedykolwiek się odchudzali, ale 
jeśli tak, to wiedzą, że po "MŻ" nastę-
puje spektakularny efekt jo–jo: jest nas 
coraz więcej. Akurat w tym przypadku 
będziemy się cieszyć.

J ak zapewne większością z Państwa, mocno 
wstrząsnęła mną informacja o przymiarkach 
do likwidacji telewizyjnej „Wieczorynki”. 
No, bo jak to tak – świat bez „Wieczorynki”? 

Czy to w ogóle możliwe? Niby już kiedyś nie było 
dobranocki, w grudniu 1981 r. (niektórzy może pa-
miętają), ale to oczywiście luźne skojarzenie i żad-
nych wniosków bym z tego nie wyciągał. Jeszcze 
głośniejszym echem odbiło się ujawnienie wyników 
tajnych dotychczas badań konsumenckich, z któ-
rych wynika, że najliczniejszą grupę wiekową oglą-
dającą „Wieczorynkę” stanowią nie dzieci, ale lu-
dzie starsi. To mnie akurat nie dziwi, bo przecież 
wiadomo, że z wiekiem dziecinniejemy i łatwiej 
przyswajamy bajki, a nie gorzką prawdę. Ale 
co nam tu Molendowicz o jakiejś „Wieczorynce” 
zasuwa głodne kawałki – zapyta ktoś słusznie 
i przytomnie. Ja tylko tak, przy okazji, dla paddier-
żania razgawora – jak mawia pewien mój znajo-
my. A całkiem poważnie, na własne uszy słyszałem, 
że właśnie w Nowym Sączu ma powstać Społecz-
ny Komitet Ratowania Wieczorynki – w skrócie 
SKRW. Otóż pewien sądeczanin (nazwisko do wia-
domości redakcji – ciekawe czy ujawni swój po-
mysł), znany ze śmiałych i chwytliwych medialnie 
pomysłów, wymyślił na poczekaniu, że skoro o nas 
tak cicho, to przypomnijmy światu o swoim istnie-
niu zakładając SKRW. Nowy Sącz europejskim cen-
trum oporu przeciw zmianom w telewizyjnej ra-
mówce! Niech cały świat na moment oderwie oczy 
od tego, co dzieje się w Stambule i przez chwilę po-
patrzy, co dzieje się w Nowym Sączu! Bajki w ra-
mach „Wieczorynki”!

Pozostaje mieć nadzieję, że kierownictwo tele-
wizji z rozpędu nie zlikwiduje również prognozy 
pogody. Pogoda to przecież nasz narodowy konik. 
Każdy ma swoje zdanie na temat pogody. Na pogo-
dę możemy narzekać, kląć, obrażać ją, a ona nam 
i tak ani jednym zdaniem się nie odszczeknie. Po-
goda jest zawsze nie taka, jak być – naszym zda-
niem – powinna. Każdego dnia ktoś narzeka i oce-
nia: zima jest albo za zimna (i to źle), albo za ciepła 
(i to jeszcze gorzej, bo globalne ocieplenie). Czer-
wiec jest nieudany, bo deszczowy i zimny, a te-
raz od kilku dni jest jeszcze gorszy, bo upalny, a kto 
to widział, żeby czerwiec był taki gorący! Skandal!

Dokładnie tak samo jest z dyskusją o stanie No-
wego Sącza. Niby wszyscy patrzą codziennie 
na to samo miasto, chodzą tymi samymi ulicami, 
a każdy widzi coś innego. Jedni widzą miasto w za-
stoju, drudzy miasto w rozwoju. Jak z pogodą – jed-
nym jest w czerwcu za gorąco, innym za mokro, 
albo za zimno. Taki urok debaty publicznej – jak 
nikt nie dyskutował, to było niedobrze, bo bra-
kowało dyskusji. Jak zaczęto dyskutować, to oka-
zało się, że każdy mówi swoje i wszyscy rozcho-
dzą się do domów. Tym sposobem nadal nie wiemy 
– mamy miasto w zastoju, czy miasto w rozwoju? 
Przynajmniej ja ciągle nie wiem – Nowy Sącz kwit-
nie, czy może zaraz się zawali? A może Państwo się 
nad tym zastanowią w czasie wolnym od zlikwido-
wanej „Wieczorynki”.

Deszczowy albo 
upalny czerwiec, 
czyli miasto 
w zastoju albo 
w rozwoju

K osmiczna koalicja Ruch 
Palikota i Rydzykowa Te-
lewizja Trwam uratowa-
ły nowosądecki rynek ma-

ślany. Pod naporem potężnego nacisku 
tychże, plus kupców z tego azjatyckie-
go bazaru ugiął się prezydent Ryszard 
Nowak i zapowiedział, że to urągające 
wszelkim standardom miejsce do han-
dlu nie zostanie zlikwidowane. Tym 
sposobem dodał punktów Ruchowi 
Palikota i usankcjonował nieład oraz 
nieporządek architektoniczny w cen-
trum królewskiego grodu.

Zaciera teraz ręce Jakub Bocheński, 
nowosądecki rzecznik Ruchu Palikota 
i Jerzy Kowalew, przedstawiciel kup-
ców rynku maślanego i wschodząca 
gwiazda lokalnych mediów. Cieszę się 
z treści listu, jaki był napisał do nich 
prezydent Nowak. Rynek nie zostanie 
zlikwidowany, a umowy na handel 
przedłużone. Jednym słowem kilku-
nastoletnia prowizorka wciąż będzie 
trwać.

Czymże dzisiaj jest rynek z nazwy 
maślany? Jak wspomniałem nędznym 
bazarem azjatyckim, gdzie prawdziwe-
go masła nie uświadczysz. Natomiast 
można kupić wyroby chińskie, z któ-
rymi tak zawzięcie walczy Jerzy Kowa-
lew. Owszem, są owoce, sery, sztuczne 
i naturalne kwiaty, chemia gospo-
darcza, skarpetki, biustonosze i ga-
cie. Nikomu nie przeszkadzają, jak do-
tąd mało cywilizowane warunki handlu 
pod dziurawymi niby-namiotami, bu-
dami, bądź sprzedażą płodów rolnych 
prosto z trotuaru. Rynek maślany już 
dawno utracił swój swojski charak-
ter i jest beznadziejnym, pod każdym 
względem, miejscem niby-handlu. 

Już słyszę protesty i gromy na moją 
głowę ukrytą pod kapeluszem, że chcę 
likwidacji rynku, z którego żyje kil-
kadziesiąt rodzin. Chcę ich pozba-
wić środków do życia, doprowadzić 
do bezrobocia i nędzy. Takimi bowiem 
hasłami szermują Palikotowcy i sze-
ryf maślanego Jerzy Kowalew. Pre-
zydent Nowak jako gospodarz miasta 
dał nadzieję sprzedawcom z maślane-
go, na dalszy byt w tych niecywilizo-
wanych warunkach. I to jest jego błąd. 
Czyżby wycofał się z pomysłu prze-
niesienia rynku na teren opuszczo-
ny przez straż pożarną? Tam moż-
na by stworzyć dobre warunki dla 
sprzedawców i ich klientów. Wia-
ty, ławy pod dachem, toalety. Jed-
nym słowem standardy obowiązujące 

w cywilizowanych krajach. Ale wzor-
ców nie należy daleko szukać. Wystar-
czy zrobić sobie wycieczkę na rynek 
maślany w Starym Sączu. Nie na targ 
koński, ale na rynek w tym mieście, 
gdzie handluje się płodami rolnymi, 
nabiałem pod wiatami z prawdziwe-
go zdarzenia, a w dodatku stylowymi. 
Zresztą, w Starym Sączu handlujący 
tam ludzie, głównie rolnicy z okolicz-
nych wsi nie nazywają siebie kupca-
mi, co tak skwapliwie podkreśla Je-
rzy Kowalew, nazywając sprzedawców 
pietruszki i rzodkiewki na nowosą-
deckim rynku maślanym – kupcami. 
Mój Boże! Lada chwila, a Kowalew pa-
nią Kaśkę z Bączej Kuniny sprzedają-
cą grzyby i serki wprowadzi na salony 
Kongregacji Kupieckiej. Cechowej orga-
nizacji z kilkuwiekową tradycją. To za-
dęcie kupieckie Kowalewa ma się tak 
do obecnego wyglądu rynku maślane-
go, jak pięść do nosa. Szkoda, że tego nie 
zauważył podczas swojej wizyty filozof, 
esteta, smakosz win i operator sztucz-
nego penisa Janusz Palikot, broniący 
swoją piersią interesów niby-kupców 
w maślanego. No, ale Palikot w przeci-
wieństwie do wspomnianej pani Kaśki 
z Bączej Kuniny jest politykiem, mar-
nym propagandzistą.

Tak więc rynek maślany ma istnieć 
po wsze czasy. Ale w takiej postaci jak 
dotychczas powinien ulec likwidacji, 
bo przynosi tylko ujmę królewskiemu 
grajdołowi Nowemu Sączowi. Amen.

Rynek maślany - azjatycki bazar

Jerzy Wideł
Z kapelusza

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

Bernadeta Waszkielewicz 
Waszkie sprawy

OPINIE

Więcej żreć! Unijnej kasy
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Prezydent Miasta Ryszard Nowak zaprasza tra-
dycyjnie już w pierwszy weekend lipca (5–7) 
na Imieniny Miasta.

Rozpocznie je spotkanie miłośników Klio 
i promocja kolejnego, XLI tomu „Rocznika Są-
deckiego”. Wiodącym artykułem tegoroczne-
go wydania jest prezentacja sylwetki Franciszka 
Gągora z Koniuszowej, generała Wojska Polskie-
go, szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, 
absolwenta I LO w Nowym Sączu, który zginął 
w tragicznym locie do Smoleńska 10 kwietnia 
2010 r. Równocześnie promowane będą dwa 
wydawnictwa z serii Biblioteka „Rocznika Są-
deckiego”: Sławomira J. Tarkowskiego Wiado-
mości Sądeckie. Studium historyczno–praso-
znawcze oraz Zbigniewa Rysia Wspomnienia 
kuriera. Przewidziano też recital zespołu Young 
Voice z Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym 
Sączu pod kierunkiem Ireny Górowskiej.

Promocja „Rocznika” odbędzie się 5 lipca 
(piątek) w reprezentacyjnej sali ratusza.

Spotkanie – za zaproszeniami.

W sobotę (6 lipca) imieninowe imprezy roz-
poczną się w Parku Strzeleckim o godz. 18 wy-
stępem Teatru Lalek „PINOKIO” Pawła Turaja. 
Spektakl – nie tylko dla dzieci!

Kolejna propozycja to występ Beaty Dobosz 
– sądeczanki, absolwentki AM w Katowicach, 
która w drugiej edycji „The Voice of Poland”, 
w zespole Justyny Steczkowskiej dotarła do fi-
nału. W repertuarze ma autorski materiał z na-
grywanej debiutanckiej płyty oraz covery. Wśród 
nich nie zabraknie utworów, dzięki interpretacji 
których artystka zyskała sympatię publiczności.

Na finał sobotniego wieczoru wystąpią wyko-
nawcy, których nie trzeba przedstawiać: Grupa 
pod Budą z jej liderem Andrzejem Sikorowskim. 
Poezja śpiewana, którą z powodzeniem uprawia 
i prezentuje od połowy lat 70. stulecia, ma swo-
ich zagorzałych fanów.

Obok występów organizatorzy przygoto-
wują dla widzów – większych i mniejszych za-
bawy i konkursy z nagrodami, tak w sobotę jak 
i w niedzielę.

Niedzielne, imieninowe obchody po-
nownie rozpocznie, o godz. 17.00, Teatr La-
lek „PINOKIO”, który zaprezentuje spektakl 
„Przeznaczenie”.

Suportem przed gwiazdami niedzielnego 
wieczoru będzie zespół muzyków z Nowego Są-
cza Linkage. Tworzą go: Daniel Gądek – gitara /
wokal – Emil Kiełbasa – perkusja – Arek Rysie-
wicz – gitara solowa – Janusz Poręba – bas. Ich 
twórczość można określić jako grunge, punk, 
rock, metal.

Sądeckich LACHERSÓW, którzy byli 
„czarnym koniem” piątej edycji polsatow-
skiego programu Must Be the Music, też 
nie trzeba przedstawiać. To zespół w skła-
dzie: Tomasz Jarosz – śpiew, Sylwester Groń 
– klarnet/śpiew, Sławomir Bryniak – trąb-
ka/śpiew, Jakub Nieć – gitary, Maciek Nieć 
– instrumenty klawiszowe/aranżacja, Pa-
weł Stec – bas, Grzegorz Strączek – perku-
sja, grający muzykę Lachów Sądeckich, Li-
manowskich i Szczyrzyckich. A jak grają, 

będziemy się mogli przekonać „na żywo” 
w Parku Strzeleckim.

Gwiazdą wieczoru, na finał Imienin Mia-
sta, będzie zespół ENEJ, grający muzykę z po-
granicza popu, czerpiący inspiracje z kultury 
ukraińskiej. Olsztyniacy występują w skła-
dzie: Piotr (Lolek) Sołoducha – vocal, akorde-
on, Mirosław (Mynio) Ortyński – gitara baso-
wa, Paweł (Bolek) Sołoducha – perkusja, Jacek 
Grygorowicz – gitara elektryczna, Grzesiek 
Łapiński– saksofon, Kuba (Czaplay) Czaple-
jewicz – puzon, Łukasz Przyborowski– trąb-
ka. Mają na swym koncie: wygrany program 
Must Be The Music, dwie złote płyty („Folko-
rabel” i „Folkhorod”), superprzeboje: „Ra-
dio Hello”, „Skrzydlate ręce”, „Tak smakuje 
życie”, którymi zawojowali listy przebojów 
i festiwale. Do kolekcji nagród zespół dorzucił 
na zakończonym w minioną niedzielę opol-
skim festiwalu kolejną: w plebiscycie „Su-
perJedynek 2013” tytuł ten otrzymał utwór 
„Skrzydlate ręce”.

Nowy Sącz dołączył do miast, któ-
re wspierają i pomagają wielo-
dzietnym rodzinom. Od 1 lipca 
2013 r. obowiązywać zacznie No-
wosądecka Karta Rodziny. 

Program adresowany jest 
do wszystkich rodzin zamiesz-
kałych na terenie naszego mia-
sta, które mają czwórkę lub więcej 
dzieci. – Poprzez wprowadze-
nie Nowosądeckiej Karty Ro-
dziny chcemy wspierać rodziny 
wielodzietne, kształtować pozy-
tywny wizerunek rodziny i pro-
mować rodziny z dziećmi jako 
wielką wartość – podkreśla pre-
zydent Ryszard Nowak. – Każ-
da rodzina licząca jedno, dwoje, 
pięcioro i więcej dzieci, zasłu-
guje na wielki szacunek ze stro-
ny nas wszystkich. Jednym z ele-
mentów, które mam nadzieję, 
będą wsparciem i pomocą dla 
tych liczniejszych rodzin, będzie 
Nowosądecka Karta Rodziny. Za-
czynamy już od lipca i zaprasza-
my do udziału w programie ro-
dziny liczące co najmniej czworo 
dzieci. To początek. Chcemy, aby 
w przyszłości do programu przy-
stąpiły rodziny wychowujące już 
trójkę dzieci – dodaje prezydent 
Ryszard Nowak.

Według aktualnych danych 
program nowosądeckiej Karty 
Rodziny obejmie ok. 1000 rodzin, 
bez względu na wysokość docho-
dów na osobę. To, czy dana rodzi-
na przystąpi do projektu, zależy 
od niej samej. Wydział Spraw Oby-
watelskich otrzymuje sporo tele-
fonów od potencjalnych udzia-
łowców. Przyjmowanie wniosków 
od zainteresowanych rodzin roz-
pocznie się 24 czerwca. Konkre-
tem są te działania, które zwiększą 

rodzinom wielodzietnym do-
stępność do dóbr kultury, spor-
tu, usług komunikacji miejskiej 
oraz innych dóbr sprzyjających 
ich rozwojowi.

Pierwszymi partnerami No-
wosądeckiej Karty Rodziny bę-
dzie 6 nowosądeckich podmiotów: 
Miejski Ośrodek Kultury, Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miej-
skie Przedsiębiorstwo Komuni-
kacyjne, Pałac Młodzieży, Zespół 
Efektywnych Technik Obliczenio-
wych ZETO S.A., PROFESJA Cen-
trum Kształcenia Kadr Sp. z o.o. 
– Oddział w Nowym Sączu. Z ko-
lejnymi dwoma trwają uzgodnie-
nia oferty.

Co oferują? MPK – 30–procen-
tową zniżkę ceny biletu miesięcz-
nego sieciowego na wszystkie linie 
w granicach administracyjnych 
miasta Nowego Sącza, bez limitu 
przejazdów we wszystkie dni ty-
godnia. PROFESJA deklaruje zniż-
kę w wysokości 90% czesnego za 
naukę w szkole policealnej na kie-
runkach płatnych oraz pięćdzie-
sięcioprocentową zniżkę opłaty 
za udział w kwalifikacyjnych kur-
sach zawodowych i krótkich kur-
sach doszkalających.

MOSiR, m.in.: na pływalni da 
bezpłatne wejście na pierwszą go-
dzinę zegarową od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 8.00 
do 15.00; zniżkę w wysokości 50% 

ceny biletu wstępu na pierwszą 
godzinę zegarową od poniedział-
ku do piątku w godzinach od 15.00 
do 22.00; zniżkę w wysokości 50% 
ceny biletu wstępu za każdą go-
dzinę w sobotę i niedzielę. Zniżki 
przewiduje także za wstęp na grę 
na kortach i ślizgawkę zimą.

MOK i Pałac Młodzieży oferują 
bezpłatny udział lub ulgi w pro-
wadzonych zajęciach, wydarze-
niach kulturalnych, a firma ZETO 
zniżkę o połowę za dostęp do In-
ternetu w sieci w Nowym Sączu, 
na osiedlach, na których jest ope-
ratorem tej usługi. 

Firmy i instytucje, które zechcą 
być partnerami projektu otrzyma-
ją specjalne nalepki, które będą in-
formować o honorowaniu karty. 
Oczywiście, Urząd Miasta, wciąż 
zachęca i oczekuje na kolejnych 
partnerów w tym projekcie.

Na nadzwyczajnej sesji Rady 
Miasta radni przegłosowali ob-
niżkę opłat za odbiór śmieci dla 
rodzin wielodzietnych do 37,50 zł 
miesięcznie. 

Szczegółowe informacje o No-
wosądeckiej Karcie Rodziny, 
wzory dokumentów, regulamin, 
uchwały Rady Miasta – tak te do-
tyczące rodzin, jak i dla partne-
rów, dostępne są na interneto-
wych stronach miasta (http://
www.nowysacz.pl/nowosadec-
ka–karta–rodziny–o–programie).

W IMIENINY MIASTA:

PINOKIO, Dobosz, Lachersi, Pod Budą, ENEJ!

W roku rodziny – Karta Rodziny
21 i 22 czerwca Nowy Sącz stanie 
się areną rywalizacji 15 najlepszych 
zespołów reprezentujących kla-
sy mundurowe z całej Polski. Bę-
dzie to możliwe, ponieważ Nowy 
Sącz jest gospodarzem I Ogólno-
polskiego Przeglądu Musztry Klas 
Mundurowych. 

Nowy Sącz i województwo ma-
łopolskie reprezentować będzie Jed-
nostka Strzelecka 2006 Nowy Sącz 
Związku Strzeleckiego „Strzelec” 
działająca przy Zespole Szkół nr 2 im. 
Sybiraków. Organizacja tego przed-
sięwzięcia przez sądeckich strzel-
ców i szkołę, to realizacja pomysłu, 
jaki zrodził się nad Dunajcem i Ka-
mienicą rok temu, po małopolskim 
przeglądzie. To też dla nich nagroda, 
bowiem w maju ub.r. nowosądecka 
drużyna zgarnęła wszystkie najważ-
niejsze nagrody na czele z Grand Prix.

Do Nowego Sącza przyjedzie 14 
drużyn wyłonionych w przeglądach 
wojewódzkich. Rywalizacja odbywać 
się będzie na sądeckim Rynku (w ra-
zie deszczu – w hali MOSiR) przez 
dwa dni. 21 czerwca (piątek) Przegląd 
rozpocznie się o godz. 14.00 zbiór-
ką drużyn, które do godz. 17.30 pre-
zentować będą program obowiązko-
wy, zgodny z regulaminem musztry 
Sił Zbrojnych RP.

Inspektor Sławomir Szczerkow-
ski – pierwszy zastępca komendan-
ta głównego Związku Strzeleckiego 
zapowiada większe emocje i bardziej 
widowiskowe prezentacje w sobotę, 
kiedy od godz. 10.00 do 13.00 druży-
ny będą się prezentować w progra-
mie dowolnym. Podkreśla również 
życzliwość i wsparcie, jakie otrzymał 

ze strony prezydenta miasta Ryszar-
da Nowaka i Urzędu Miasta przy or-
ganizacji przeglądu.

Dla gości i sądeczan szykuje się 
w sobotę (22 czerwca) dodatkowa 
gratka. Po godz. 13.00 zaprezentują 
się profesjonaliści: Orkiestra Repre-
zentacyjna Straży Granicznej oraz 
kompania reprezentacyjna Karpac-
kiego Oddziału Straży Granicznej.

Przewidziano też pokazy i prezen-
tacje zawodowych służb munduro-
wych i możliwość skosztowania żoł-
nierskiej grochówki.

Koordynatorami przeglądu są: in-
spektor ZS Sławomir Szczerkowski 
oraz sierżant ZS Barbara Fyda i dyrek-
tor ZS nr 2 – Antonina Dzikowska oraz 
małopolskie Kuratorium Oświaty.

Gospodarze Przeglądu zapraszają 
i proszą sądeczan o doping nie tylko 
dla nowosądeckiej reprezentacji, ale 
także dla pozostałych drużyn. Oczy-
wiście, programy oceniać będzie fa-
chowe, mundurowe jury.

I Ogólnopolski Przegląd Musz-
try Klas Mundurowych odbywa się 
pod honorowym patronatem mar-
szałka województwa małopolskie-
go Marka Sowy. Przeglądowi udzie-
lili wsparcia i patronują również: 
Ministerstwo Obrony Narodowej, 
Ministerstwo Edukacji Narodowej, 
Komendant Główny Związku Strze-
leckiego „Strzelec”, komendant Kar-
packiego Oddziału Straży Granicznej, 
Małopolski Kurator Oświaty, prezy-
dent Miasta Nowego Sącza, starosta 
nowosądecki, komendant miejski 
Policji, komendant PSP w Nowym 
Sączu oraz Powszechny Zakład 
Ubezpieczeń.

Nowy Sącz gospodarzem I Ogólnopolskiego 
Przeglądu Musztry Klas Mundurowych
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TURYSTYKA.  „Witajcie w Pre-
szowskim Kraju II” to nazwa projek-
tu, w ramach którego 13–14 czerw-
ca w słowackich Tatrach Wysokich 
w miejscowości Stara Leśna odbyła się 
międzynarodowa konferencja. Pro-
jekt ma na celu promocję atrakcyjno-
ści turystycznej wschodniej Słowacji 

wśród mieszkańców Małopolski. Part-
nerem Preszowskiego Kraju w tym 
projekcie jest Małopolskie Centrum 
Kultury „Sokół” w Nowym Sączu. 

Współpraca obu instytucji zaczę-
ła się od wspólnego pomysłu na pro-
mocję turystyczną pod nazwą „Kar-
packa Mapa Przygody”. „Witajcie 
w Preszowskim Kraju II” to już 
trzeci projekt realizowany wspól-
nie przez słowackie województwo 
samorządowe wraz z Oddziałem SO-
KOŁA – Instytutem Europa Karpat. 

Podczas konferencji, na której 
obecni byli dziennikarze z Małopol-
ski i Słowacji, przedstawiciele pre-
szowskich instytucji kultury i osoby 
związane z ruchem turystycznym, 
przedstawiono główne założenia 
i działania projektu. Małgorzata Bro-
da, dyrektor Instytutu Europa Kar-
pat, pełniąca w projekcie rolę eks-
perta, przedstawiła specyfikę ruchu 
przygranicznego i transgranicznego 
w Polsce ze szczególnym uwzględ-
nienie dynamiki specyfiki tego ru-
chu na małopolsko–preszowskiej 
granicy. 

Główny koordynator ze strony 
słowackiej – Veronika Fitzeková, 
rzecznik prasowy Samosprawnego 
Preszowskiego Kraju – poinformo-
wała zebranych o szeroko zakrojo-
nej akcji promocyjnej skierowanej 
do mieszkańców południowej Pol-
ski. Nasi południowi sąsiedzi będą 
nas zachęcać do odwiedzania Pre-
szowskiego Kraju. Zapraszają pol-
skich turystów do wielkiej letniej 
gry pod nazwą „Wyścig po skar-
by województwa preszowskiego”. 

W specjalnie przygotowanej broszu-
rze, która zostanie rozprowadzona 
na terenie Małopolski i Podkarpacia, 
przedstawiono 16 atrakcyjnych i in-
teresujących miejsc – skarbów wo-
jewództwa preszowskiego. Prak-
tycznie we wszystkich turysta może 
liczyć na rabat lub prezent. 

Zadaniem uczestnika gry jest 
odwiedzenie pięciu spośród nich 
– w terminie od 1 lipca do 15 wrze-
śnia 2013. W każdym miejscu w ka-
sie dostępny jest specjalny Pasz-
port Poszukiwacza Skarbów, który 
można tez ściągnąć ze strony inter-
netowej Kraju Preszowskiego. Od-
wiedzając kolejne miejsca, należy 
poprosić w kasie o pieczątkę w Pasz-
porcie Poszukiwacza Skarbów. 

Poszukiwaczem skarbów może zo-
stać każdy bez względu na wiek 
– dziecko i dorosły. Wypełniony 
Paszport należy przesłać najpóźniej 
do 25 września na adres: Prešovsky 
samospravny kraj, Honba za pokła-
dami PSK, Námestie mieru 2, 080 
01 Prešov. Wśród uczestników gry 
rozlosowane zostaną atrakcyjne na-
grody, m.in. weekendowe pobyty 
w Aquacity Poprad, hotelach w Ta-
trach Wysokich, Kieżmarku, Wy-
żnych Rużbachach itp.

Projekt „Witajcie w Preszowskim 
Kraju II” jest współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej z Pro-
gramu Współpracy Transgranicznej 
Rzeczpospolita Polska – Republika 
Słowacka na lata 2007 – 2013.

R E K L A M A

TEKST SPONSOROWANY

Wyścig po skarby kraju preszowskiego

– Wchodząc po dłuższej nieobecno-
ści do Centrum Handlowego „Gołąbko-
wice”, widać znaczną różnicę nie tylko 
w wystroju wnętrza, ale i oferowanych 
usługach. Skąd te zmiany?

– To wynik dostosowania się 
do aktualnych warunków rynko-
wych. Centrum Handlowe „Go-
łąbkowice” wprowadza nowych 
najemców. Stworzyliśmy centrum 
motoryzacyjne, gdzie będzie salon 
samochodowy Jaguara, Land Rove-
ra i Range Rovera, myjnia, a w naj-
bliższym czasie także warsztat 
samochodowy z możliwością wy-
miany opon. Ponadto pojawia się 
KIK – zupełnie nowa marka w No-
wym Sączu. To będzie duży sklep 
o powierzchni 430 metrów kwa-
dratowych. W poniedziałek na-
tomiast została uruchomiona re-
stauracja amerykańska, jakiej też 
w mieście nigdy nie było. Panie 

zainteresuje z pewnością sklep z sa-
lonem sukien wieczorowych Evita 
oraz Maxi dla kobiet o nieco okrą-
glejszych kształtach, a panów klub 
Cygaro. W tym tygodniu wpro-
wadzi się również Ravel. Pojawiły 
się marki: Rossmann, McArthur, 
Outlet Globhurt, Galeria Natural. 
Impreza, którą zaplanowaliśmy 
na najbliższy weekend ma pokazać 
nowe oblicze Centrum – nowe mar-
ki i nowe usługi – w którym każdy 
znajdzie coś dla siebie.
– Te zmiany podyktowane są wyrasta-
jącą właśnie konkurencją?

– Konkurencja może być moto-
rem do rozwoju. Ale zmiany podyk-
towane są przede wszystkim sytu-
acją gospodarczą, jaką teraz mamy. 
Klienci wymagają od nas dosto-
sowania usług do ich potrzeb i ich 
portfela, a przedsiębiorcy oczekują 
zmniejszenia kosztów prowadzenia 

działalności. Nam zależy na do-
brej współpracy z nimi, zwłasz-
cza, że w dużej mierze to sądeccy 
przedsiębiorcy i chcemy być wo-
bec nich lojalni. 
– A jak rozkładają się proporcje 
najemców?

– 70 do 30. 
– Czyli, kupując w CH „Gołąb-
kowice” wspieramy sądeckich 
przedsiębiorców?

– Zdecydowanie. A wracając 
jeszcze do wyrastające konkuren-
cji, trzeba przypomnieć, że my nie 
jesteśmy galerią, a parkiem handlo-
wym. Miejscem, gdzie komplekso-
wo i szybko można załatwić wie-
le spraw.
– Jakie inne atrakcje – poza prezenta-
cją nowych sklepów i licznymi rabata-
mi – czekają na klientów, którzy w ten 
weekend odwiedzą Centrum Handlowe 
Gołąbkowice?

– Zaprosiliśmy ciekawe osobo-
wości, gwiazdy – Kate Ryan, Don 
Vasyl – których obecność i występy 
na pewno sprawią, że klienci w mi-
łej atmosferze spędzą czas, a przy 
okazji zrobią zakupy. Dla najmłod-
szych przygotowaliśmy m.in. tur-
niej piłki nożnej z udziałem i pod 
patronatem Jerzego Dudka. Będzie 
pokaz mody i prezentacja luksu-
sowych samochodów prowadzona 
przez Włodzimierza Zientarskie-
go, dziennikarza motoryzacyjnego, 
z udziałem Leszka Kuzaja – mistrza 
rajdowego. Uczestnicząc w impre-
zie będzie można także pomóc cho-
rej dziewczynce Emilce Klimczak. 
Przewidziano licytację, z której do-
chód zostanie przekazany na jej dal-
sze leczenie. A do wylicytowania 
jest m.in. koszulka reprezentacji 
Polski z autografem Jerzego Dud-
ka. Zapraszamy. 

Zmieniamy się dla naszych klientów 
ROZMOWA  z JANEM KOSEM, wiceprezesem Zarządu CH Gołąbkowice w Nowym Sączu

Małgorzata Broda, dyrektor Instytutu 
Europa Karpat

Veronika Fitzeková, rzecznik prasowy 
Samosprawnego Preszowskiego Kraju
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R E K L A M A

Raz podzielisz się dobrem i nigdy nic 
nie będzie już takie samo. Zaczniesz 
być szczęśliwy z byle powodu. Wy-
starczy, że uśmiechnie się do Ciebie 
mały łobuz, któremu pomogłeś odro-
bić trudne zadanie z matematyki.

W euforię wpadniesz, gdy chło-
piec, dla którego pomogłeś zbierać 
pieniądze na rehabilitację, posta-
wi pierwsze w życiu samodziel-
ne kroki. 

Poczujesz się wybrańcem losu, 
gdy dziewczynka poznana na kolo-
nii, której przez dziesięć lat dziecię-
cego życia nie udało się z nikim za-
przyjaźnić, wyciągnie rączkę i nic 
nie mówiąc poprowadzi Cię na spa-
cer po plaży. 

Odfruną w niepamięć komplek-
sy, zbledną zmartwienia, duże pro-
blemy skurczą się do rozmiarów, 
które łatwo zamknąć w szuflad-
ce pamięci z napisem „do rozwią-
zania”. Z każdym wyzwaniem losu 
poradzisz sobie, bo wiesz, że po-
trafisz. A nawet jeśli będzie trud-
no – wiesz, że nie jesteś sam. Masz 
przyjaciół.

Ludzie najczęściej wiedzą o wo-
lontariacie niewiele. Rozumieją, 
że wolontariusz to bezinteresowny 
człowiek. Są przekonani, że pracuje 
za darmo. Podziwiają otwarte ser-
ce, pracowitość, empatię. Nie ro-
zumieją jednak, że każdy wolonta-
riusz dostaje – za swą pracę, otwarte 
serce i twórczą empatię – wynagro-
dzenie nieprzeliczalne na złotówki. 
Zdobywa wiedzę, doświadczenie 
i szacunek. Z takim kapitałem ży-
cie jest znacznie łatwiejsze.

– Chcemy podzielić się wspa-
niałymi uczuciami, jakie wywo-
łuje wolontariat, z jak największą 
ilością ludzi – mówią w Stowa-
rzyszeniu Sursum Corda. Dlatego, 
wspólnie z czterema małopolski-
mi Centrami Wolontariatu (w Kra-
kowie, Nowym Sączu, Olkuszu 
i Brzeszczach) rozpoczęli projekt 

"Wolontariat ma sens!”. Z badań 
wynika, że jedynie 16% Polaków 
działa w wolontariacie i jest to wy-
nik lokujący nasz kraj w końców-
ce zestawienia obejmującego pań-
stwa Unii Europejskiej, dla której 
średnia wynosi 24%. Jest więc wie-
le do zrobienia. 

Plan działań w ramach progra-
mu „Wolontariat ma sens!” roz-
pisany został do września 2014r. 
– Chcemy opowiedzieć Małopo-
lanom o wolontariacie, zachęcić 
ich, aby spróbowali mnożyć do-
bro razem z nami, pokazać jak 
wiele można zmienić, podejmując 
wspólny wysiłek i jaką intrygują-
cą przygodę można przeżyć przy 
tej okazji. Przygotowujemy serwis 
internetowy wolontariatu w Ma-
łopolsce, zainteresowanych wo-
lontariatem zapraszamy codzien-
nie od 8.00 do 16.00 do sądeckiego 
Biura Pośrednictwa Wolontariatu 
przy ul. Lwowskiej 11, gdzie oso-
biście opowiemy, jak to jest być 
wolontariuszem i podpowiemy, 
jak zacząć. We wrześniu zaplano-
waliśmy konferencję dedykowaną 
przedstawicielom małopolskich 
organizacji pozarządowych i in-
stytucji, które współpracują lub 

chcą współpracować z wolonta-
riuszami. Szykujemy też cykl spo-
tkań pod hasłem „Dlaczego war-
to być wolontariuszem?” oraz 
cykl szkoleń zatytułowany „Aka-
demia Koordynatora Wolontaria-
tu” – opowiada Halina Rams z Sur-
sum Corda.

– Wolontariat sprawia, że czu-
ję się potrzebna, dowartościowana 
– przekonuje Karolina, która odna-
lazła swoją pasję w pracy z dziećmi 
w świetlicy. Kamila przekonała się, 
że wolontariat związany z poma-
ganiem osobom chorym i poszko-
dowanym w wypadkach może być 
świetnym przygotowaniem do wy-
marzonych studiów. Jej pasją jest 
medycyna. Magda zaangażowała się 
w program Starszy Brat Starsza Sio-
stra. Pomaga w nauce dziewczyn-
ce, która dzięki niej zdobyła swoją 
pierwszą piątkę z matematyki. Jako 
wolontariuszka zdobyła pewność, 
że chce studiować pedagogikę.

– Radość sprawia mi sprawia-
nie radości innym – uśmiecha się 
Renata Czerwińska. Wolontariat 
otworzył przed nią perspektywę 
stałej pracy związanej z niesieniem 
pomocy. Dziś nie wyobraża sobie 
siebie w innej profesji.

Wolontariat ma sens !

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

N I E DY S K R E C J E .  Senator Stani-
sław Kogut, mimo brzuszka, jest 
w dobrej formie. Właśnie przy-
pomniał sobie czasy, kiedy jako 
obrońca Kolejarza Stróże był po-
strachem napastników w lidze 
okręgowej. W ostatnia niedzielę 
w Stróżach zbyt twardo grać nie 
mógł, bo naprzeciw przedstawi-
cieli Prawa i Sprawiedliwości sta-
nęli księża Diecezji Tarnowskiej, 
którym przewodził ks. Stanisław 
Betlej, proboszcz parafii w Stró-
żach. Cel meczu był szlachetny – 
rozbudowa miejscowego kościo-
ła parafialnego, a senator marzył 
po cichu, żeby na mecze Koleja-
rza przychodziło chociaż połowę 
osób, z tego tłumu, który poja-
wił się na meczu w ramach festy-
nu parafialnego.

Kogut znowu 
w defensywie


