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Na prawicy 
tłok, na lewicy 
chętnych brak 
– raport przed 
wyborami     
 L str. 8

znajdź nas na 
Intermarche Nowy Sącz

C.H.EUROPA II Nowy Sącz ul. Nawojowska 1 Godziny otwarcia: pon.-piątek 7.00 - 21.00, sob. 7.00-20.30, niedz. 9.00 - 18.30

POLECAMY oryginalne produkty klasy POLECAMY oryginalne produkty klasy 
premium prosto z Włoch i Francjipremium prosto z Włoch i Francji

Skromność, dobry pomysł, upór w dążeniu 
do celu - to powinno gwarantować sukces 
w biznesie. Tak przynajmniej jest od 41 lat 
w firmie dr Ireny Eris.
27. wydanie Dobrego Dodatku Wiedzy 
o Gospodarce – L str. 15-18

Tylko mecze reprezentacji piłkarskiej na 
Stadionie Narodowym gromadzą w jednym 
miejscu więcej osób niż Agropromocja 
w Nawojowej.  50 tysięcy zwiedzających 
przewinie się w tym roku przez wystawę, 
której poświęcamy dodatek na L str. 19-27
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31

Wybudujemy podziemny Wybudujemy podziemny 
parking na 500 autparking na 500 aut

Rozmowa z prezydentem Rozmowa z prezydentem RYSZARDEM NOWAKIEMRYSZARDEM NOWAKIEM L str. 14
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Już 30 sierpnia w Amfiteatrze Za-
popradzie w Muszynie najlepsi mu-
szyńscy artyści porwą Was do za-
bawy, dzięki której zebrane zostaną 
środki na leczenie dziewczynki.

Kasia urodziła się w 2010 roku. 
Ma wodogłowie wielokomorowe, 
przepuklinę oponowo-rdzeniową 
i jest niewidoma. Cierpi na pora-
żenie czterokończynowe - przez co 
jest dzieckiem leżącym. Dodatko-
wo choruje na epilepsję lekoopor-
ną, pęcherz neurogenny co skut-
kuje licznymi infekcjami trudny-
mi do zaleczenia, Tuż po urodze-
nia przeszła zapalenie opon mó-
zgowych co spowodowało głębokie 
upośledzenie fizyczno-psychiczne.

Nietrudno zatem wyobrazić so-
bie, z jakim trudem i jakimi koszta-
mi wiąże się leczenie i rehabilitacja 
dziewczynki. Dziecko na co dzień 
jest pod opieką Fundacji "Zdążyć z 
pomocą", Mimo to potrzeby dziec-
ka są coraz większe i rodzicom co-
raz trudniej sobie z nimi poradzić. 
Jako patron medialny Festynu za-
praszamy do udziału wszystkich 
naszych Czytelników.

Organizatorem Festynu jest Da-
niel Słaby właściciel salonu fry-
zjerskiego, dzięki któremu już 

kilkukrotnie mogliśmy zmienić 
wizerunek naszych Czytelniczek 

podczas specjalnie zorganizowa-
nych metamorfoz. 

Żródło: pogodynka.pl, IMiGW
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Festyn charytatywny dla Kasi Kąckiej

Las antenek moherowych beretów

„Polacy mieszkający od Krakowa w górę myślą, że 
Nowy Sącz to zapyziała PiS-owska dziura, gdzie ze 
śmigłowca widać tylko antenki od beretów”.
 PIOTR DROŹDZIK W REGIONALNEJ TELEWIZJI KABLOWEJ

CYTAT TYGODNIA
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Żołnierze pochowani po raz drugi

Na Cmentarzu Komunalnym w No-
wym Sączu w miniony czwartek po-
chowano żołnierzy Armii Czerwonej 
ekshumowanych na terenie Małopol-
ski. Ceremonia pogrzebowa 30 czer-
wonoarmistów miała oprawę wojsko-
wą, ale bez salw honorowych. Wzię-
li w niej udział m.in. przedstawiciele 
Ambasady Rosyjskiej.

Uroczystość na cmentarzu ko-
munalnym w Nowym Sączu, była 
ostatnim akcentem trwającej po-
nad dwadzieścia lat batalii o usu-
nięcie z centrum miasta Pomnika 
Chwały Armii Radzieckiej. Wów-
czas to Rada Miasta podjęła decyzję 
o jego likwidacji, ale aż do lipca tego 
roku nie udawało się tej uchwały 
zrealizować.

Ekshumowani na Alejach Wol-
ności żołnierze spoczęli we wspól-
nej mogile przygotowanej na tere-
nie Kwatery Armii Czerwonej, gdzie 
leży już siedmiuset czerwonoarmi-
stów. Podczas składania trumien 
do grobu przedstawiciele trzech 
wojskowych ordynariatów: pra-
wosławnego, rzymsko-katolickie-
go oraz ewangelickiego odmówili 
specjalną modlitwę ekumeniczną. 

Na świeżych mogiłach złożono rów-
nież uroczyście wieńce.

- To wyraz szacunku do czło-
wieka, który nosi mundur - pod-
kreślił podczas specjalnego prze-
mówienia wojewoda małopolski Je-
rzy Miller. - Żołnierze oddali ży-
cie, bo wymagała tego sytuacja. 
To byli młodzi mężczyźni, w dużej 
części bezimienni. Zginęli idąc na 
zachód walcząc z wojskami hitle-
rowskimi, taki mieli rozkaz i wy-
konali go do końca.

W ostatnich latach głośno było 
w całej Polsce o pomniku Armii 
Czerwonej w Nowym Sączu. Jego 
natychmiastowej rozbiórki i prze-
niesienia szczątków żołnierzy leżą-
cych w pobliskiej mogile na cmen-
tarz domagały się organizacje kom-
batanckie i niepodległościowe. Były 
liczne apele i demonstracje. Osta-
tecznie pomnik został zdemonto-
wany 10 lipca.

- Tym, którzy zginęli należy 
oddawać hołd. Dziś dajemy do-
wód, że można w sposób godny 
i cywilizowany doprowadzić do 
przeniesienia szczątków żołnierzy 
Armii Czerwonej na cmentarz i nie 
traktować tego, jako pretekstu do 

różnego rodzaju niestosownych 
zachowań - powiedział na cmen-
tarzu prezydent Nowego Sącza, Ry-
szard Nowak.

Żołnierze radzieccy wcześniej 
leżeli w siedmiu miejscach na tere-
nie całego województwa. Byli po-
chowani w pojedynczych i zbioro-
wych grobach, między innymi w 
Bukownie, Koźmicach Wielkich, 
Tymbarku, Kasince Małej, Paszynie 
i właśnie w Nowym Sączu. 
W kwietniu tego roku strona rosyj-
ska wyraziła zgodę na ekshumacje 
i przeniesienie szczątków czerwo-
noarmistów na cmentarz.

- Cieszy nas to, że ta ekshumacja 
została ostatecznie przeprowadzo-
na, choć stało się to po wielu latach 
- dodał Jan Ruchała z Polskiego To-
warzystwa Historycznego w Nowym 
Sączu. - Żołnierze powinni spoczy-
wać na cmentarzu, tak mówi pra-
wo międzynarodowe, a ich szcząt-
ki nie powinny być obiektem roz-
grywek politycznych, jak się to nie-
stety stało w Nowym Sączu. Dla-
tego dzisiejszy dzień zakończył się 
w duchu pojednania i szacunku 
także dla naszych nieprzyjaciół.

MONIKA CHROBAK
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Daliśmy zmarłym 
obiecany spokój
Ostatni akcent wieloletniego 
sporu o sądecki Pomnika Chwały 
Armii Radzieckiej i pochowanych 
pod nim żołnierzy komentują 
Bogusław Kołcz i Wojciech Kudyba.

KOŁCZ: - Byłem w minio-
ny czwartek na cmentarzu, ale 
nie dlatego, by oddać hołd tym, 
którzy byli powtórnie chowa-
ni, choć w każdej sytuacji sza-
nuję ludzkie szczątki. Byłem 
tam, jako kronikarz sądeckie-
go cmentarza komunalnego, bo-
wiem przygotowuję drugie wy-
danie albumu o cmentarzu. Uro-
czystość zrobiła na mnie wraże-
nie, bo to, co sądeczanie zrobili 
z ekshumowanymi szczątkami, 
było godne. Myślę, że Rosjanie 
powinni być usatysfakcjonowa-
ni. Mówimy, że był to ostatni akt 
ciągnącej się latami tragikome-
dii, ale jak znam życie komen-
tarze na temat tego wydarzenia 
będą się jeszcze długo pojawiać. 
Powiedziano, że żołnierze ra-
dzieccy pożegnani zostali god-
nie. A ja powiem, że może nawet 
za godnie. Była asysta wojsko-
wa, czerwone sukno, kapelani 
trzech wyznań, wieńce, woje-
woda małopolski starający się 
ważyć słowa i wielu sądeczan, 
którzy z różnych pobudek przy-
szli na cmentarz. Słyszałem przy 
tej okazji opinie, że każdy żoł-
nierz powinien mieć godny po-
chówek, ze względu na szacu-
nek dla munduru. Nieprawda! 
Otóż nie każdy żołnierz zasługu-
je na taki szacunek. Trudno że-
byśmy czcili najeźdźców w sy-
tuacji, kiedy ci, którzy byli przez 
nich katowani nie mieli takich 
pochówków. 

KUDYBA: - Jeśli chodzi o po-
chowanych powtórnie żołnie-
rzy, to sprawa jest zamknięta. 
Ona jednak będzie powracała 
z innego powodu. Być może po-
nosi mnie poetycka wyobraź-
nia, ale zastanawiałem się czy 
to nie był pochówek komunizmu 
w Polsce? Chyba jednak nie. Ko-
munizm będzie grzebany jeszcze 
wielokrotnie, ale jego upiór bę-
dzie wracał, dlatego, że on jest 
w ludzkich głowach. Homo So-
vieticus będzie niestety jesz-
cze niejednokrotnie wychodził 
z grobu i pokazywał rogi. To, 
co się dokonało na cmentarzu 
komunalnym jest nagrodą za 
odwagę sądeczan. Zakończe-
nie problemu Pomnika Chwały 
Armii Radzieckiej jest zasługą 
wielu osób, ale przede wszyst-
kim zdeterminowanych obywa-
teli. Tych wszystkich ludzi, któ-
rzy odważyli się wziąć sprawy 

w swoje ręce i wyrazić głośno 
swoje zdanie. Z klasą zachowa-
ły się tu również władze miasta.

KOŁCZ: - Zakończenie wie-
loletniego sporu to zasługa tych 
wszystkich, którzy byli nazy-
wani oszołomami, którzy sta-
wali przed sądem – raz ska-
zywani, innym razem, pew-
nie pod naciskiem politycz-
nym, uniewinniani. Sowieci są 
dziś w jakimś stopniu usatys-
fakcjonowani, ale ja chciałem 
w tym momencie przypomnieć 
wszystkich, którzy takiego god-
nego pochówku nie mieli. Są-
decki przypadek powinien być 
pokazywany, jako wzór postę-
powania. Bo ci sami Sowieci nie 
pochowali naszych zmarłych, 
którzy ze zbiorowych katyń-
skich mogił zostali gdzieś po-
wywożeni, albo nie chcą oddać 
wraku smoleńskiego. Dzięki 
sądeckim wydarzeniom mamy 
prawo sami się szanować. Kie-
dyś Zbigniew Herbert w wier-
szu „17 września” pisał: „Moja 
bezbronna ojczyzna przyjmie 
cię najeźdźco, da ci sążeń ziemi 
pod wierzbą i spokój”. No więc 
daliśmy zmarłym ten obiecany 
spokój, ale teraz następne po-
kolenia będą się uczyły trudne-
go kunsztu odpuszczania win. 
Tak więc urządziliśmy godny 
pochówek najeźdźcom.

KUDYBA: - To, co się doko-
nało w Nowym Sączu to jest 
zwycięstwo społeczeństwa 
obywatelskiego. Jest to rów-
nież wyraźny komunikat do są-
deczan: jeśli wam na czymś za-
leży, to postawicie na swoim. 
Jednoczcie się wokół ważnej dla 
was sprawy, naciskajcie, bo to 
jest wasze miasto i w istotnych 
momentach jesteście w stanie 
wygrać ze wszystkimi, jeśli tyl-
ko zechcecie.

SPISAŁ (MICZ)
KOMENTARZE POCHODZĄ 

Z PROGRAMU REGIONALNEJ 
TELEWIZJI KABLOWEJ W NOWYM SĄCZU

Wojciech Kudyba – pisarz, 
eseista, prof. nadzw. w PWSZ 
w Nowym Sączu, kierownik 
Zakładu Edukacji Przedszkol-
nej i Wczesnoszkolnej w In-
stytucie Pedagogicznym tej 
uczelni.

Bogusław Kołcz - polonista, 
dyrektor Zespołu Szkół Akade-
mickich im. Króla Bolesława 
Chrobrego w Nowym Sączu, au-
tor podręczników i programów 
do nauczania literatury i języ-
ka polskiego. Pierwszy w Mało-
polsce profesor oświaty (2008).
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Znasz język niemiecki?
Masz doświadczenie w opiece?

Zostań  „Opiekunką Osób Starszych w Niemczech”.
Oferujemy: Legalne i bezpieczne zatrudnienie

Atrakcyjne wynagrodzenie do 1300€/netto
Składki od prognozowanej średniej krajowej

Gwarantujemy bezpłatny dojazd
Kontakt: 666 826 904  k.gnutek@interkadra.pl

Kraków, ul. Wodna 2b. www.opiekunki.interkadra.pl

SPRZEDAM 4 stoliki na wkręcanych, metalowych nóżkach, kolor dąb szary, 
tel. 721 066 993.

SPRZEDAM 4 szafeczki biurowe na kółkach z szufladami, kolor dąb szary, 
tel. 721 066 993.

SPRZEDAM stolik kawowy,kolor dąb szary, tel.721 066 993.

SPRZEDAM biurko w kolorze olchy, tel. 721 066 993.

SPRZEDAM szafę biurową, kolor olcha, tel.721 066 993.

SPRZEDAM ławę z Ikera, kolor szary, tel. 721 066 993

OGŁOSZENIA DROBNE

Wydaj z nami 2 mln zł!
Obywatelu – po raz pierwszy mo-
żesz bezpośrednio zadecydować na 
co wydać publiczne pieniądze! Trwa 
nabór projektów do zadań do bu-
dżetu obywatelskiego dla miasta 
Nowego Sącz. Wnioski można skła-
dać do 30 września. Równolegle 
portal sacz.in zaprasza do udziału w 
głosowaniu.

- Mieszkańcy mają głowy 
pełne pomysłów, chcą czynnie 
uczestniczyć w życiu miasta i 
zmieniać Nowy Sącz, widząc po-
trzeby często niedostrzegane z 
punktu widzenia ratusza. Mam 
nadzieję, że propozycje ze stro-
ny mieszkańców będą atrakcyj-
ne, przemyślane i ważne dla nas 
wszystkich – powiedział Ryszard 
Nowak.

Przypomnijmy: do dyspozycji 
w ramach budżetu obywatelskiego 
jest 2 mln zł. O wydatkowaniu tej 
kwoty zdecydują mieszkańcy No-
wego Sącza. Wnioski należy skła-
dać na specjalnym formularzu, 

który dostępny jest na stronie bo-
.nowysacz.pl

Zgodnie z przyjętym harmo-
nogramem, 26 października na-
stąpi ogłoszenie listy projektów 
i zadań, które zostały zatwier-
dzone przez Zespół Weryfikują-
cy. Od 28 listopada do 5 grudnia 
2015 r. zostanie przeprowadzone 
głosowanie, które będzie ważne 
w przypadku udziału minimum 
3 tys. osób.

Głosy będzie można oddawać 
poprzez: internet, platformy e-
Puap, za pośrednictwem kart do 
głosowania w specjalnie w tym 
celu wyznaczonych punktach. 
Wykaz punktów do głosowania 
zostanie podany do publicznej 
wiadomości w późniejszym ter-
minie, kartę do głosowania bę-
dzie można też przesłać do Urzę-
du Miasta Nowego Sącza pocztą.

- To pierwsza edycja projek-
tu, nie wiem na ile sądeczanie 
okażą się innowacyjni. Myślę, że 
będą chcieli rozwiązać kwestie, 

których do tej pory nie uda-
ło się załatwić. Myślę, że może 
pojawić się propozycja budowy 
skateparku i boisk osiedlowych 
w tym boiska na Osiedlu Woj-
ska Polskiego, o którym głośno 
było przed wyborami – komen-
tuje Bartłomiej Orzeł, dyrektor 
Ośrodka Studiów o Mieście, któ-
ry uczestniczył w przygotowaniu 
projektu Budżet Obywatelski w 
Nowym Sączu.

Zapraszamy Czytelników do 
głosowania w sondzie na sacz.
in Nasze propozycje to: skate-
park, budowa nowych placów za-
baw dla dzieci, zagospodarowa-
nie Parku Strzeleckiego, siłownie 
na otwartym powietrzu, otwarte 
baseny, ścieżki rowerowe, bo-
isko do siatkówki plażowej nad 
Kamienicą, remonty ulic.

Jeśli chcielibyście Państwo do-
dać kolejną propozycję czekamy 
pod numerem GSM: 512 800 195 
i pod adresem redakcja@sacz.in.

ES

Nowy krajobraz 
Nowego Sącza
Czy z Nowego Sącza znikną szpecą-
ce miasto reklamy? 16 sierpnia weszła 
w życie ustawa krajobrazowa, która 
daje samorządom wszystkie narzędzia 
do skutecznej walki z nieestetycznymi 
reklamami i bilbordami. Jeden z zapi-
sów pozwala też na ukaranie właści-
ciela nielegalnej reklamy karą w wy-
sokości czterdziestokrotności opłaty 
reklamowej ustalonej przez samorząd.

Ustawa daje władzom gmin pra-
wo do wprowadzania miejscowych, 
lokalnych kodeksów reklam. Sej-
miki wojewódzkie z kolei mają zie-
lone światło do wytyczenia granic 
obszaru kulturowego i krajobra-
zowego, gdzie reklam stawiać nie 
będzie można wcale albo będą one 
musiały zostać wykonane z mate-
riałów przystających do miejscowej 
zabudowy.

- Bardzo cieszę się, że taka usta-
wa powstała, ponieważ regulu-
je sprawy związane z instalowa-
niem nielegalnych reklam wielko-
powierzchniowych, reklam nie-
zgodnych z planem zagospodaro-
wania przestrzennego, jak również 
ich dowolności co do formy. Waż-
nym również jest, że Rada Miasta 
będzie ustalała stawki opłat, a nie 
jak do tej pory ustawodawca. Po-
zwoli to na uporządkowanie miejsc, 
które chcemy w sposób szczegól-
ny eksponować - komentuje nowe 
przepisy prezydent Ryszard Nowak.

Warto przy okazji dodać, że 
pierwszą osobą, która wzięła się 
za uporządkowanie problemu 

reklam w mieście był Grzegorz Mi-
rek, szef Miejskiego Zarządu Dróg. 
Przyczynkiem była kontrola NIK 
w tej sprawie. Pracownicy MZD 
uzbrojeni w aparaty fotograficz-
ne i kamery wideo dokumento-
wali wszystkie reklamy wiszące 
i stojące wzdłuż sądeckich ulic. I 
tak dla przykładu, przy ul. Lwow-
skiej najdłuższej w mieście więk-
szość reklam okazała się nielegal-
na – reklamy bezprawnie zajmo-
wały pas drogowy.

– A opłaty nie są duże. W zależ-
ności od wielkości reklamy wyno-
szą od kilkudziesięciu do kilkuset 
złotych w skali roku. Na prawie 
400 postępowań 130 zalegalizo-
wano, 90 przesunięto, a tylko 40 
przedsiębiorców złożyło odwoła-
nia – przytaczał statystyki Mirek 
dodając, że od maja 2012 do stycz-
nia 2014 wpływy z reklam zasili-
ły budżet MZD kwotą 250 tys. zł.

Mirek podkreślał już wtedy, że 
do ustawienia reklamy koniecz-
ne jest uzyskanie zgody Wydzia-
łu Architektury i Budownictwa, 
a w centrum – o czym wiele osób 
zapomniało – decyzji ze strony 
Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków.

W tym samym kierunku szły też 
regulacje wprowadzone przez sa-
morząd Starego Sącza. Ze wzglę-
du na zabytkowy charakter zabu-
dowy miasteczka wszystkie rekla-
my i szyldy muszą być utrzymane 
w tej samej stylistyce.

(E)

Miasto zapowiada rewolucję 
na Maślanym Rynku
Do końca września zostaną przygo-
towane warunki i regulamin kon-
kursu na zagospodarowanie terenu 
po dawnej siedzibie Straży Pożar-
nej przy ul. Grybowskiej wraz z te-
renami przyległymi. Wtedy też pre-
zydent Ryszard Nowak ogłosi kon-
kurs, który będzie realizowany przy 
ścisłej współpracy z krakowskim 
oraz sądecko-podhalańskim od-
działem Stowarzyszenia Architek-
tów Polskich.

W zamierzeniach jest utwo-
rzenie: biblioteki z czytelnią mul-
timedialną, pełnowymiarowej i 

wielofunkcyjnej sali gimnastycz-
nej, centrum wystawienniczo-
konferencyjnego, dwupoziomo-
wego parkingu podziemnego na 
kilkaset miejsc, a także przywró-
cenie dawnego przebiegu ulicy So-
bieskiego tak, aby łączyła się bez-
pośrednio z ulicą Długosza. 

Nowe plany zagospodarowa-
nia placu po remizie strażackiej 
to także nowa forma popularne-
go Rynku Maślanego, gdzie będą 
dostępne artykuły spożywcze 
oraz kwiaty. Dodatkowo będzie 
to miejsce sprzedaży produktów 
o charakterze regionalnym. 

- Zdecydowałem się na formułę 
konkursu otwartego licząc na to, że 
wybitni specjaliści ze Stowarzysze-
nia Architektów Polskich przygotu-
ją go na najwyższym poziomie, co 
zachęci architektów nie tylko z Pol-
ski do zaangażowania i przedsta-
wienia swoich koncepcji - powie-
dział prezydent Ryszard Nowak. Do-
dał, że będzie to początek rewitaliza-
cji tej części śródmieścia. Dalsze pla-
ny będą dotyczyć pierzei przy ulicy 
Sobieskiego, łączącej się z deptakiem 
na Jagiellońskiej. Tam według zamie-
rzeń prezydenta mógłby powstać pa-
saż handlowy. ŹRÓDŁO: UM W NS

UROCZYSTOŚĆ

Aktorka z krzyżem na piersi
Małopolskie Centrum Kultury 

„Sokół” zorganizowało niezwykłe 
spotkanie z Danutą Szaflarską. Ak-
torkę rodem z Kosarzysk odznaczo-
no Krzyżem Małopolski. Odsłonięto 
również specjalną tablicę poświę-
coną jej twórczości oraz nadano jej 
imię sali multimedialnej sądeckiego 

„Sokoła”. Aktorka nie kryła wzru-
szenia. Spotkanie zakończyła pro-
jekcja kultowej komedii z jej udzia-
łem pt. „Skarb”.  Przypomnijmy, iż 
jedno z lutowych wydań DTS po-
święciliśmy Danucie Szaflarskiej z 
okazji jej 100. urodzin.

(A)
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Rozmowa 
z MARKIEM 
KOSICKIM, 
prezesem 
Małopolskiego 
Związku 
Kolarskiego, 
organizatorem 
Rodzinnych Rajdów 
Rowerowych.
- Po raz drugi Rodzinny Rajd Rowero-
wy odwiedza różne regiony Małopol-
ski, a 6 września gościł będzie w No-
wym Sączu.

- To tylko dowód, że ubiegło-
roczna formuła imprezy sprawdzi-
ła się, miłośnicy rowerów w całym 
województwie pokazali, że zaczy-
nają lubić taką formę rodzinnego i 
towarzyskiego – nazwijmy to ko-
lokwialnie – rowerowania. Jeste-
śmy miło zaskoczeni frekwencją, 
dla przykładu tydzień temu w Nie-
połomicach wzięło udział ponad 
pół tysiąca rowerzystów. O tym, 
że polskim społeczeństwie narasta 
głód roweru wiedzieliśmy od daw-
na, ale do takiej masowości imprez 
trzeba dochodzić małymi krokami. 
Bardzo wiele osób poszukuje odpo-
wiedniej dla siebie formy aktywne-
go spędzania wolnego czasu, a ro-
wer - nie od dzisiaj - jest bodaj naj-
powszechniej dostępną formą re-
kreacji i, w jakiejś mierze, również 
sportowego współzawodnictwa i 
zabawy. My po prostu wyszliśmy 
tej potrzebie naprzeciw.
- Kilka tygodni temu zawitał do No-
wego Sącza Tour de Pologne, jeden z 
największych kolarskich wyścigów na 
świecie i…

- I czekało na 
niego na ulicach 

miasta kilka-
dziesiąt ty-
sięcy osób. 
Organizato-
rzy impre-
zy byli ab-
solutnie za-

skoczeni, bo-
wiem zainte-

resowanie wyści-
giem przerosło ich naj-

śmielsze oczekiwania. To tylko po-
twierdza wcześniejszą tezę, że ko-
larstwo czy choćby tylko rowero-
wa rekreacja, są jedną z ulubionych 
rozrywek Polaków. Słyszałem, że 
po zamkniętych z powodu wyści-
gu ulicach Nowego Sącza jeździły 
w tym czasie na rowerach setki, je-
śli nie tysiące, sądeczan. Czy może 
być lepsza wiadomość dla kogoś, 
kto niemal całe życie związany jest 
z kolarstwem?
- Skąd ta nagła eksplozja rowerowego 
entuzjazmu?

- Ona nie jest nagła, bo pew-
ne trendy narastają w latami. Po 
pierwsze społeczeństwo jest coraz 
zamożniejsze i coraz więcej osób 
stać na zakup niezłego roweru, a 
czasami wręcz wyczynowego gó-
rala bądź szosówki. Po drugie co-
raz więcej ludzi ma świadomość, 
że godzina jazdy na rowerze jest 
dla ich zdrowia sto razy lepsza niż 
dwie godziny spędzone przy gril-
lu. A kolejne powody – Polacy po-
dróżują za granicę, widzą jak inne 
narody jeżdżą na rowerach i przej-
mują tę zdrową modę. Jest jeszcze 
jeden powód, bardzo ważny rów-
nież – znowu odnosimy ogromne 
sukcesy w kolarstwie! To działa na 
wyobraźnię, jak przed laty sukce-
sy Szurkowskiego, Szozdy, Langa, 
Piaseckiego i wielu innych. Przecież 

to Polak Michał Kwiatkowski jest 
aktualnym mistrzem świata, Rafał 
Majka wygrywa najtrudniejsze eta-
py Tour de France, a młode polskie 
kolarki całymi workami zwożą me-
dale z mistrzostw świata czy Euro-
py. To nie jest przypadek.
- Jak się to ma do organizowanych 
przez Pana Rodzinnych Rajdów Rowe-
rowych? 

- Ma się tak, że zanim młody 
człowiek zostanie mistrzem świata, 
albo wygra wyścig w Alpach, musi 
połknąć kolarski bakcyl. Najlepiej 
podczas weekendowej jazdy z ro-
dzicami na atrakcyjnej trasie, a ta-
kie trasy proponujemy podczas na-
szych imprez.
- Co zatem mają zrobić chętni chcący 
wziąć udział w rodzinnym rajdzie ro-
werowym?

 - W niedzielę 6 września zja-
wić się na starcie rajdu w Miastecz-
ku Galicyjskim w Nowym Sączu,  ul. 
Lwowska 226. Tam na stadionie KS 
Jedność znajdować się będzie baza 
rajdu, czyli start, festyn, posiłek i 
imprezy towarzyszące. Startujemy 
o godz. 13, ale trzeba być oczywiście 
odpowiednio wcześniej i zapisać się 
w biurze zawodów w Miasteczku Ga-
licyjskim. Uczestnicy rajdu wyruszą 
na trasę poprowadzoną w trzech wa-
riantach: trasa MAXI (34 km): Nowy 
Sącz Miasteczko Galicyjskie – Piątko-
wa – Boguszowa – Łęka – Trzycierz 
– Korzenna – Poddziale – Krużlo-
wa – Mogilno – Koniuszowa – Bogu-
szowa – Piątkowa – Nowy Sącz Mia-
steczko Galicyjskie; trasa MIDI  (27 
km): Nowy Sącz Miasteczko Galicyj-
skie – Piątkowa – Boguszowa – Łęka 
– Trzycierz – Korzenna – Mogilno – 
Koniuszowa – Boguszowa – Piątko-
wa – Nowy Sącz Miasteczko Galicyj-
skie i trasa MINI  (14 km): Nowy Sącz 
Miasteczko Galicyjskie – Piątkowa 
– Boguszowa – Łęka – Boguszowa – 
Piątkowa – Nowy Sącz Miasteczko 
Galicyjskie. Trasa rajdu będzie ozna-
kowana strzałkami w kolorze różo-
wym oraz tablicami rozdzielającymi 
poszczególne trasy oraz tablicami po-
dającymi dystans do mety. Udział w 
rajdzie jest bezpłatny, a wszystkim 
uczestnikom zapewniamy pamiątko-
wy medal, ciepły posiłek, zimne na-
poje, no i oczywiście niezapomnia-
ne wrażenia.

ROZMAWIAŁ: (MOL)

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO

INNOWACYJNA
GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Projekt 
„Przeciwdzia anie wykluczeniu 

cyfrowemu mieszka ców 
Gminy Kamionka Wielka”

G ównym celem projektu jest przeciwdzia anie zjawisku 
wykluczenia cyfrowego mieszka ców Gminy Kamionka 
Wielka poprzez przekazanie sprz tu komputerowego 
dla 140 gospodarstw domowych oraz zapewnienie 
bezp atnego dost pu do internetu.

www.wykluczeniekamionka.pl
Projekt jest realizowany do 30 wrze nia 2015 r.

Warto  projektu: 1 322 080,00 PLN
Udzia  Unii Europejskiej: 1 123 768,00 PLN

Projekt jest wspó  nansowany przez Uni  Europejsk , ze rodków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka, O  priorytetowa VIII Spo ecze stwo informacyjne 
– zwi kszenie innowacyjno ci gospodarki, 

Dzia anie 8.3 Przeciwdzia anie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion.

„Dotacje na innowacje”
„Inwestujemy w Wasz  przysz o ”
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W kolarstwie nic nie dzieje się przypadkiem

Kolarski weekend w 
Nowym Sączu
Tego samego dnia na trasie raj-
du odbędzie się również szosowy 
wyścig kolarski w kategorii ma-
sters (66 km) – będący kontynu-
acją dawnych Kolarskich Wyści-
gów Doliną Popradu. Biuro zawo-
dów – Miasteczko Galicyjskie – od 
8 do 10:40, start wyścigu godz. 11.
Dzień wcześniej w sobotę 5 wrze-
śnia rozegrane zostanie XII Kolar-
skie Kryterium Uliczne o Puchar 
Prezydenta Nowego Sącza. 9-11:15 
biuro zawodów  Miasteczko Ro-
werowe ul. Nadbrzeżna, start kry-
terium na ul. Piłsudskiego o godz. 
12. Trasa to 20 okrążeń po 4,15 km 
czyli 83 km.

Muszę opowiadać 
o cierpieniu Żydów
Na jego oczach gestapowcy rozstrzelali 
mu rodziców, siostrę i brata. Jemu uda-
ło się przeżyć wojnę. Rozmowa z ocalo-
nym z Holocaustu 91-letnim Marcusem 
Lustigem, jednym z ostatnim sądeckich 
Żydów, którzy pamiętają likwidację getta 
w Nowym Sączu, prezesem Ziomkostwa 
Sądeczan w Izraelu. W minioną niedzie-
lę zakończyły się trzydniowe obchody li-
kwidacji sądeckiego getta.

- Takie powroty zapewne nie są łatwe, za 
każdym razem na nowo odżywają bole-
sne wspomnienia…

- To symboliczne powroty. Trudne, 
ale to przecież mój rodziny dom. Trze-
ba o nim pamiętać. Tu w trakcie wojny 
na rogu ul. Pijarskiej i Żelaznej miesz-
kała większość mojej rodziny - rodzi-
ce, brat i siostra, ale też dziadkowie czy 
wujek. Za każdym razem, kiedy wra-
cam to przypominają mi się dawne 
czasy.  Znam na pamięć te wszystkie 
ulice czy zakamarki. Ale jak sobie przy-
pomnę tę tragedię w rodzinnym domu, 
którą przeżyłem to wciąż bardzo boli.
- Na Pana oczach Niemcy zabili Panu naj-
bliższą rodzinę…

- Miałem wtedy 17 lat. Tragedia ro-
zegrała się 29 kwietnia 1942 r. Pijani ge-
stapowcy chodzili po domach sądec-
kich Żydów i strzelali do kogo chcie-
li. Weszli również do naszego domu. 
Mieliśmy dwa pokoje. W jednym z 
nich spałem w jednym łóżku z moim 
12 letnim bratem. Spał bardzo twardym 
snem. Ja się obudziłem, kiedy weszli. 
Jak usłyszałem ich kroki zdążyłem się 
cały przykryć kołdrą. Weszli tam gdzie 
był mój ojciec z mamą i siostrą. Zapyta-
li ojca jaki ma zawód, odpowiedział in-
troligator, kazali mu się odwrócić i za-
strzelili go. Moja mama i siostra zaczęły 
płakać, a wtedy również je zabili. We-
szli do naszego pokoju. Widząc mojego 
brata również jego zastrzelili. Mnie nie 
zauważyli. Spokojnie odeszli jak gdyby 
nic się nie stało… I tak zostałem sam w 
życiu. Tej nocy w sumie zabili prawie 
400 Żydów. Następnie dnia wszyst-
kich zmarłych razem z moją rodziną 

pochowaliśmy we wspólnym grobie. 
To była wielka tragedia, ale też trud-
no mi opisać jak jestem szczęśliwy, że 
ocalałem.
- To szczęście nie opuściło Pana, kiedy 
rozpoczęła się likwidacja sądeckiego get-
ta. W tym czasie Niemcy wysłali do obozu 
śmierci prawie 16 tysięcy Żydów z miasta i 
regionu, Panu udało się tego uniknąć.

- Jeszcze przed likwidacją getta 
myśmy wiedzieli, co się dzieje w Bełż-
cu, dlatego Ci, którzy nie byli kiero-
wani do pracy, szli na pewną śmierć. 
Ocalenie zawdzięczam mojemu wuj-
kowi, który nauczył mnie ślusarstwa. 
23 sierpnia zgromadzono nas wszyst-
kich nad Dunajcem. Przyjechał He-
inrich Hamann, szef sądeckiego Ge-
stapo. Wywołał fachowców. Wystą-
piłem, było nas w sumie około stu 
osób, którym, dzięki różnych prak-
tycznym umiejętnościom udało się 
uniknąć deportacji. W Bełżcu zginę-
li kolejni członkowie mojej rodziny, 
między innymi mój dziadek czy ciot-
ka z mężem.
- W tym roku obchodzimy 73 rocznicę li-
kwidacji sądeckiego getta. O takich tra-
gediach trzeba przypominać następnym 
pokoleniom… 

- Trzeba to za każdym razem upa-
miętniać. To wyraz hołdu dla tych, 
którzy zginęły w czasie II wojny świa-
towej. Dla mnie najtrudniejszym mo-
mentem była utrata najbliższej ro-
dziny. Ale teraz mogę z pełną świa-
domością powiedzieć, że życie było 
dla mnie bardzo łaskawe. Losy wo-
jenne zaprowadziły mnie do obo-
zów w Płaszowie, Mathausen i Eben-
se. Ale udało mi się ostatecznie prze-
żyć wojnę. Jestem teraz szczęśliwym 
mężem, ojcem i dziadkiem. Żyję bar-
dzo aktywnie. Mogę opowiadać na ca-
łym świecie o okrucieństwach tam-
tych czasów, o tych wszystkich cier-
pieniach, które były udziałem Żydów. 
To jest moja misja, aby o tym świad-
czyć. Mam nadzieję, że nie dojdzie do 
powtórki z historii.

ROZMAWIAŁA MONIKA CHROBAK 
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Gwiazdy kina i teatru na dwa tygodnie zawładną miastem

O programie festiwalu 
rozmawiamy 
z JANUSZEM MICHALIKIEM, 
kierownikiem 
artystycznym Miejskiego 
Ośrodka Kultury 
w Nowym Sączu.  

 - Tegoroczny festiwal, jako co roku, 
gości znanych i lubianych artystów. 
Na scenie wystąpią Piotr Polk, Piotr 
Szwedes, Cezary Żak, Artur Barciś…      

- Czyli ulubieńcy sądeckiej pu-
bliczności. To jest wręcz tak, że 
oni nie wyobrażają sobie, aby 
mogli nie przyjechać na nasz fe-
stiwal, a my nie wyobrażamy so-
bie festiwalu bez nich. Ci aktorzy 
często prezentują komedie i far-
sy, ale trzeba podkreślić, że nie 
są one dominującym gatunkiem 
festiwalu. Staramy się zapewniać 
różnorodny repertuar tak, aby 
każdy mógł znaleźć coś dla siebie. 
Nie brak klasycznej dramaturgii, 
monologów, monodramów. Mie-
liśmy balet Teatru Wielkiego, im-
ponującą pantomimę prezento-
wał Teatr Formy z Wrocławia. Po 
raz kolejny przyjeżdżają do nas 
Cezary Żak i Artuś Barciś, zna-
ni z małego ekranu dzięki seria-
lowi „Miodowe lata” i „Ranczo”. 
Na naszym festiwalu wystąpili ra-
zem w spektaklu „Dziwna para” 
w 2009 roku.  

- Ale w tym roku Żak i Barciś nie 
wystąpią wspólnie w jednym przed-
stawieniu, bowiem zaprezentują 
wyreżyserowane przez siebie spek-
takle. 

- Artur Barciś debiutuje reży-
sersko w komedii „Między łóżka-
mi” z udziałem Katarzyny Skrzy-
neckiej i Radosława Pazury, a Ce-
zary Żak pojawi się w „Złodzieju”. 
W tej genialnej komedii krymi-
nalnej wystąpią też Izabela Kuna, 

Renata Dancewicz, Jacek Braciak 
i Rafał Królikowski. Dwa znako-
mite przedstawienia przygotował 
również Teatr Polonia. Obejrzymy 
świetną groteskę „Zbrodnia z pre-
medytacją” na motywach opowia-
dania Witolda Gombrowicza oraz 
„Klaps! 50 twarzy Greya”. Trady-
cyjnie nie zabraknie warszawskie-
go teatru Kwadrat, który będzie u 
nas już po raz siedemnasty. Zoba-
czymy „Okno na parlament” Raya 
Conneya w reżyserii Marcina Sła-
wińskiego z udziałem Ewy Ziętek, 
Marka Siudyma czy Andrzeja Gra-
barczyka.

 - Spektakl dotyczący Graya może za-
intrygować publiczność …

- Tak, sądząc po tytule na pew-
no. Ale ci, którzy znają fabułę opo-
wieści Eriki Mitchell James oraz 
filmu, mogą poczuć się nieco roz-
czarowani. Nie będzie to odwzo-
rowanie treści, a jedynie opowieść 
o autorce, jak również i o samym 
Grayu. Fenomenalnie gra tam Ma-
ciej Damięcki. Pokazuje, że potra-
fi być na scenie nie tylko aman-
tem czy płaczliwym lalusiem, ale 
sprawdza się także w ostrzejszych 
rzeczach. Spektakl ma formę ka-
baretu z elementami rewii z pio-
senkami. Całość podlana jest so-
sem groteski. 

- Usłyszymy słynne „Kocham pana, 
panie Sułku” i jego nie mniej słynną 
odpowiedź: „Cicho, wiem”.

 - Marta Lipińska i Krzysztof Ko-
walewski to genialna para ze zna-
nego słuchowiska radiowego „Ko-
cham Pana, Panie Sułku”. Wraz z 
Adamem Ferencym zaprezentują 
jego teatralną wersję. Reżyserem 
jest Jacek Janczarski. Kultowe słu-
chowisko Jedynka i Trójka Polskie-
go Radia zaczęły nadawać w 1973 r. 
Dla starszych będzie to miłe wspo-
mnienie tego żartobliwego słucho-
wiska przed lat, dla młodszych – 
mam nadzieję - równie sympa-
tyczna rozrywka. 

- W programie znajdziemy także 
„Projekt Grechuta Plateau”. 

- Podczas tego koncertu usły-
szymy największe przeboje zna-
komitego artysty Marka Grechu-
ty. Zespół Plateau w 2011 roku na-
grał jego utwory w nowych aranża-
cjach. Znakomici wokaliści grupy 
oraz Martyna Jakubowicz i Krzysz-
tof Kiljański kochają Grechutę, jak 
chyba my  wszyscy. Śpiewacy za-
biorą nas w nastrojową krainę po-
ezji śpiewanej. Publiczność na 
pewno będzie zadowolona.

- Pojawia się spektakl inspirowany 
twórczością poetki doby międzywoj-
nia Marii Pawlikowskiej - Jasnorzew-
skiej, autorki wielu miłosnych wier-
szy, córki malarza Wojciecha Kossaka. 

- To będzie wyjątkowa pre-
miera! Piękny muzyczno-lirycz-
no-plastyczny spektakl pt. „Lil-
ka. Cud miłości” w reżyserii Wal-
demara Śmigasiewicza w opraco-
waniu Rafała Podrazy powstał w 
oparciu o twórczość artystki. Au-
torów inspirowały jej dzienniki, 
nastrojowe wiersze, wspomnienia. 
Wystąpią pięknie śpiewająca Kry-
styna Tkacz, Magdalena Zawadz-
ka i Joanna Żółkowska. Byłem na 
próbach. „Lilka” to poetycki por-
tret Marii Pawlikowskiej – Jasno-
rzewskiej, niesamowicie ujmująca 
opowieść o miłości. Dodatkiem do 
spektaklu będzie spotkanie autor-
skie z Rafałem Podrazą. Poprowa-
dzi je znany krakowski dziennikarz 
Wacław Krupiński. 

 - Nowosądecki Teatr Robotniczy sta-
wia na klasykę. 

- Wystawiamy „Damy i Huza-
ry” Aleksandra Fredry, najnow-
szą produkcję naszego teatru. Bę-
dzie także przedstawienie dla dzie-
ci. Grupa Teatralna „Cudoki-Szu-
roki” pokaże „O dwóch takich co 
ukradli księżyc” na podstawie po-
wieści Kornela Makuszyńskiego. 

ROZMAWIAŁA: AGNIESZKA MAŁECKA

Jedno z największych wydarzeń artystycznych w Nowym Sączu przyciąga tłumy miłośników 
sztuki teatralnej. W tym roku zapowiada się rekordowo długa, bo aż szesnastodniowa uczta 
kulturalna. Festiwal potrwa od 4 do 19 października. Sprzedaż biletów na XIX Jesienny Festiwal 
Teatralny rusza 2 września i jak co roku można spodziewać się, że miłośnicy teatru spędzą 
w kolejkach całą noc, by dostać bilety na wymarzony spektakl.
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Odbierz przekaz* 
pieniężny w domu
bez dodatkowych opłat!

* W przypadku zamówienia usługi przez stronę www.zamowprzekaz.pl, pracownik InPost Finanse skontaktuje się z odbiorcą jak najszybciej, ale nie pózniej niż w ciagu 24 godzin. Infolinia InPost Finanse pracuje 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00. Opłata za minutę połączenia zgodnie z cennikiem operatora. 
InPost Finanse doręcza przekazy pieniężne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00  do 16:00 pod wskazany przez odbiorcę adres. W przypadku przekazów Next Day (odbiór po 12 godzinach) wypłata i 
dostarczenie przekazu może nastąpić jedynie wtedy, gdy przekaz jest już dostępny do wypłaty w systemie Western Union.Przekazanie środków może być opóźnione lub usługi mogą być niedostępne w zależno-
ści od określonych warunków przekazu, w tym wysłanej kwoty, kraju przeznaczenia, dostępności waluty, kwestii regulacyjnych, wymogów dotyczących identyfikacji, godzin urzędowania placówek agencyjnych, 
różnic w strefach czasowych, wyboru opcji o późniejszym terminie odbioru. Zastosowanie mogą mieć również dodatkowe ograniczenia. Aby uzyskać więcej szczegółów, zapoznaj się z Regulaminem Usługi.

Odbiór przekazów pieniężnych w domu to najnowsza pozycja w 

ofercie Western Union. Jej adresatami są osoby odbierające prze-

kazy pieniężne w Polsce. Polega na dostarczeniu gotówki do domu 

odbiorcy. Usługa jest efektem współpracy Western Union z firmą 

InPost Finanse. To właśnie za pośrednictwem kurierów InPostu pie-

niądze trafiają pod wskazany adres.

Teraz gotówka sama puka do drzwi
O sposobie odbioru przekazu decyduje adresat. To zrozumiałe, 

chodzi przecież o Jego komfort. Dla nadawcy natomiast cała pro-

cedura pozostaje bez zmian: nadaje przekaz w placówce lub online, 

po czym otrzymuje potwierdzenie oraz numer kontrolny przekazu 

(MTCN), który udostępnia odbiorcy. Teraz odbiorca może zamówić 

usługę dostarczenia przekazu do domu.

To proste!
Wystarczy wejść na stronę www.zamowprzekaz.pl lub zadzwonić 

pod numer infolinii InPost Finanase +48 12 444 26 26. Operator 

InPost Finanse zweryfikuje dane osobowe odbiorcy i nadawacy, 

dane przekazu oraz uzgodni termin i adres dostarczenia pieniędzy.

Komfort w standardzie
Western Union od zawsze dba o komfortowe warunki dostarczania 

przekazów. Dotychczas adresat miał do wyboru: odbiór pieniędzy 

w placówce, otrzymanie środków bezpośredio na konto, wypłatę 

w bankomacie. Dostęp do pieniędzy w każdym z tych przypadków 

wiąże się jednak z potrzebą wyjścia z domu i udania się do placów-

ki, banku czy bankomatu. Nowa usługa dostarczenia do domu po-

zwala przekazać przesyłaną gotówkę pod wskazany adres. Na ko-

niec dobra wiadomość dla tych, którzy zastanawiali się, jaką cenę 

trzeba będzie zapłacić za tę wygodę: usługa nie wymaga żadnych 
dodatkowych opłat!

Tak! Teraz przekazy Western Union 
są dostarczane w Polsce prosto do domu.

REKLAMA

TYDZIEŃ W SKRÓCIE

Auta na obwodnicy
W poniedziałek 24 sierpnia Ob-

wodnica Północna z nowym mostem 
na Dunajcu została otwarta dla ruchu 
samochodowego. Jest to największa 
drogowa inwestycja w Nowym Są-
czu od wielu lat. Na jej budowę uda-
ło się pozyskać dodatkowe 15 mln zł, 
dzięki czemu finansowanie ze środ-
ków zewnętrznych wyniosło aż 83 
mln zł. Całkowity kosz inwestycji to 98 
mln zł. Prezydent Ryszard Nowak po-
wiedział: - Zgodnie z zapowiedzią, po 
uzyskaniu pozwolenia na użytkowa-
nie, dzisiaj w godzinach wieczornych 
Obwodnica Północna została otwarta. 
To wielka chwila, ale przede wszyst-
kim przyjemność widzieć jak, po 16 
miesiącach, inwestycja zaczęła służyć 
mieszkańcom.

Bezrobocie mniejsze choć większe
W lipcu sądecki Urząd Pracy odno-

tował spadek bezrobocia. Jak wynika z 
danych urzędu tak dobrze nie było od 
2008 r. W połowie wakacji w ewidencji 
SUP znajdowało się 3455 osób bez pra-
cy. - Ostatni raz porównywalną licz-
bę bezrobotnych zanotowano w paź-
dzierniku 2008 roku. W porównaniu 
do czerwca liczba bezrobotnych spa-
dła o 135 osób, a w stosunku rocznym 
o 942 osoby - czytamy w najnow-
szym wydaniu miesięcznika „Sądecki 
Rynek Pracy”. Na odtrąbienie sukce-
su jest za wcześnie, bo mimo ogólne-
go spadku bezrobocia, liczba nowo za-
rejestrowanych bezrobotnych w lipcu, 
w porównaniu do czerwca zwiększyła 
się o 130 osób.

Z rowu przed sąd
Pijany 15-latek wpadł autem do 

przydrożnego rowu. Do zdarzenia do-
szło w Powroźniku 18 sierpnia przed 
północą. Nastolatek bez wiedzy ro-
dziców zabrał ich samochód, wyje-
chał na drogę publiczną i nie zapano-
wał nad pojazdem. W wydychanym 
powietrzu miał ponad 1 promil alko-
holu. Teraz chłopak za swój czyn od-
powie przed sądem rodzinnym.

Proboszcz kapelanem prezydenta
Ksiądz Zbigniew Kras parafii św. 

Andrzeja Apostoła w Lipnicy Murowa-
nej został kapelanem nowo zaprzysię-
żonego prezydenta RP Andrzeja Dudy. 
Dotychczasowego proboszcza zastąpi 
ksiądz Mariusz Jachymczak pracujący 
kiedyś w parafii Limanowa Sowliny i 
św. Małgorzaty w Nowym Sączu. Ofi-
cjalne przejęcie parafii przez nowego 
proboszcza odbyło się w czasie uroczy-
stej mszy św. w niedzielę 23 sierpnia.

UTOPI po raz piąty
3 października rozpocznie się w 

Hotelu Litwiński w Tęgoborzy pią-
ta edycja turnieju brydża sportowego 
UTOPI. Jak co roku w zawodach weź-
mie udział wielu arcymistrzów bry-
dżowych. Organizatorzy zapraszają 
do udziału i kibicowania. Szczegóły na 
stronie turnieju, www.utopi.pl.  W po-
przednich latach turniej odniósł duży 
sukces sportowy i organizacyjny, który 
nie byłby możliwy bez udziału partne-
rów turnieju: Supermarketu Rafa, Bro-
waru Pilsweiser, Tłoczni Maurer i Ko-
ma-Gastro. „Dobry Tygodnik Sądec-
ki” jest po raz piąty patronem medial-
nym turnieju.

WIĘCEJ CZYTAJ NA 

4   - kilogramy tytoniu bez polskich znaków akcyzy zabezpieczyli sądeccy policjanci. Straty Skarbu Państwa z tytu-
łu niezapłaconego podatku akcyzowego oszacowano na kwotę prawie 3 tys. zł. Nielegalny tytoń został skonfisko-
wany w jednym sądeckich mieszkań, a jego właściciel zatrzymany.

13 – o tyle lat starsze od metrykalnego jest serce aż 70 procent z 275 osób przebadanych pod tym kątem w Kry-
nicy-Zdroju. Wiek serca można było bezpłatnie zbadać w ramach kampanii „Ciśnienie na życie”.

3395,96 – tyle złotych na budowę pomnika Józefa Piłsudskiego zebrali do puszek wolonta-
riusze Stowarzyszenia Nowosądecka Wspólnota, którzy kwestowali pod sądecką 
farą i kościołem Matki Boskiej Niepokalanej 15 i 16 sierpnia.

66666 - jeśli wypijemy tyle butelek piwa i wydamy na to 399 999 zł, to piłkarze Sande-
cji otrzymają z tego 20 tys. zł

SACZ.IN
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Na prawicy za dużo chętnych, na lewicy chętnych brak
Do wyborów parlamentarnych po-
zostały już tylko dwa miesiące, więc 
wraz z pierwszym szkolnym dzwon-
kiem można się spodziewać rozpo-
częcia przez partie kampanii w re-
gionie. No chyba, że większość kan-
dydatów pogodziła się z prognozą 
sądeckiego lidera PiS senatora 
Stanisława Koguta zapowiadającego, 
że jego partia zdobędzie 8 z 10 
mandatów, a dwoma pozostałymi 
podzielą się obecni koalicjanci. PO 
i PSL mają inne zdanie w tej sprawie.

25 października w okręgu nr 14 
wybierzemy 10 posłów i jednego 
senatora. Sprawdziliśmy, na ja-
kim etapie przygotowań są partie 
polityczne w naszym regionie. Li-
sta PSL jest już kompletna, PiS ma 
więcej kandydatów niż miejsc na 
liście (wywiad z senatorem Kogutem 
czytaj na www.sacz.pl ), SLD ma 
problem dokładnie przeciwny, 
czyli brak chętnych do reprezen-
towania lewicowych barw, a lista 
PO wciąż jest tworzona.

Doświadczona drużyna 
Platformy

- Jeszcze za wcześnie na ofi-
cjalne potwierdzanie czegokol-
wiek, lista jest domykana – mówi 
Leszek Zegzda członek Zarządu 
Województwa Małopolskiego. - 
Jak zawsze mamy silnych kan-
dydatów. Na pierwszym miejscu 
jest oczywiście minister skarbu 
Andrzej Czerwiński.

Do przewidzenia była również 
druga pozycja obecnego posła 
Andrzeja Gut-Mostowego. - To 
bardzo ważna postać dla całe-
go Podhala i nie ma tutaj zasko-
czenia, jeśli chodzi o jego kan-
dydaturę – dodaje Leszek Zegz-
da. Z trzeciej pozycji prawdopo-
dobnie wystartuje radna woje-
wódzka Barbara Dziwisz, bratani-
ca kardynała Stanisława Dziwisza. 
– Na razie trwają z nią rozmowy, 
nie wiadomo jaką decyzję podej-
mie, ale byłoby dobrze, gdyby się 
zdecydowała. To mocna kandy-
datura. Nad startem zastanawia 
się także były burmistrz Gorlic, 
Witold Kochan, w przeszłości  
poseł i wojewoda małopolski – 
mówi Leszek Zegzda.

Z Mszany Dolnej wystartu-
je były wójt Tadeusz Patalita 
(przez moment również poseł, 
kiedy objął mandat po Kocha-
nie) i przedsiębiorca Mirosław 
Kogutowicz, a z Nowego Targu 
były wiceburmistrz Eugeniusz 
Zajączkowski. Na start zdecy-
dował się były poseł i starosta 
tatrzański Andrzej  Tadeusz 
Gąsienica Makowski. Krynicę 
- Zdrój reprezentować będzie 
Agata Król – Mirek, była radna 

powiatowa, dyrektorka Gimna-
zjum Publicznego im. J. Dietla, 
a Biecz - zastępca burmistrza 
Janusz Gubernat. Na liście PO 
jest też sądecki politolog dr Mar-
cin Poręba, wykładowca Uni-
wersytetu Pedagogicznego, au-
tor przedwyborczych sondaży w 
ostatnich wyborach samorządo-
wych w Nowym Sączu. Na liście 
nie ma natomiast obecnego posła 
Mariana Cyconia, natomiast naj-
młodszą kandydatką będzie są-
deczanka Kinga Janowska.

Tłok wśród kandydatów
Nazwiska na listach Prawa 

i Sprawiedliwości nie zaskaku-
ją, bo o reelekcję planują ubiegać 
się wszyscy dotychczasowi par-
lamentarzyści, więc czołówkę li-
sty łatwo sobie wyobrazić. Senator 
Stanisław Kogut zapowiada jednak, 
że znajdzie się na niej aż 60 pro-
cent nowych nazwisk. Spekulo-
wano, że jedynką z naszego okręgu 
może zostać Leszek Langer, jednak 
Kogut stwierdził, że Langer to 

w tym momencie dopiero „kan-
dydat na kandydata”. Langer tym-
czasem rozpoczął pierwsze przed-
wyborcze starcie, które rozgrywa 
się głównie w przestrzeni medial-
nej, gdzie w liście otwartym Emilia 
Brown zarzuciła mu, iż jako pełno-
mocnik prezydenta ds. niepełno-
sprawnych słabo się z nimi iden-
tyfikuje, a zajęty wieloma inny-
mi sprawami nie ma dla nich cza-
su. Langer odparł zarzuty próbując 
wykazać, iż Emilia Brown związa-
na jest z Januszem Korwin-Mikke 

i podziela opinie swojego lidera, 
który niepełnosprawnych najchęt-
niej usunęłaby z przestrzeni pu-
blicznej.

Sam Kogut zaprzeczył plotkom, 
jakoby miał ubiegać się o mandat 
poselski i zapowiedział, że trady-
cyjnie wystartuje do Senatu. – Je-
żeli wyborcy mnie wybiorą, nadal 
będę senatorem, jeśli nie wybiorą 
to nie będę. Trzeba mieć trochę po-
kory – mówił.

Z list PiS-u wystartują do-
tychczasowi parlamentarzyści. - 
Chęć kandydowania wyrazili Anna 
Paluch z Nowego Targu, Barbara 
Bartuś z Gorlic, Piotr Naimski 
z Warszawy oraz Wiesław Janczyk 
z Limanowej – powiedział Kogut. 

W ramach porozumienia zjed-
noczonej prawicy na listach będą 
również prawdopodobnie posło-
wie Solidarnej Polski, Arkadiusz 
Mularczyk i Andrzej Romanek. 
Senator Kogut jest ich kandydatu-
rze, delikatnie mówiąc, niechętny. 
Jego zdaniem Mularczyk na pew-
no nie zajmie pierwszego miejsca 
na liście, a jeśli chodzi o jego pry-
watne zdanie, sam najchętniej nie 
brałby byłych członków PiS na li-
stę. Jednak: - Są umowy koalicyjne 
i musimy je respektować – uważa. 
Nieoficjalnie mówiło się również 
o kandydowaniu z listy PiS sądec-
kiego strongmana Tomasza Kowa-
la. Nikt jednak tego oficjalnie nie 
potwierdził, a najmniej sam zain-
teresowany.

Pierwszy raz bez Kiełbasy
 - Lista Polskiego Stronnic-

twa Ludowego jest mocna, mamy 
tu silne i sprawdzone nazwiska 
– mówi otwierający listę poseł 
Bronisław Dutka. - Do wzięcia są 
co najmniej dwa mandaty – uwa-
ża. Z drugiego miejsca startuje zna-
ny rolnik i przedsiębiorca z Mosz-
czenicy Stanisław Pasoń, z trzecie-
go emerytowany strażak, pracow-
nik Małopolskiego Ośrodka Ru-
chu Drogowego w Nowym Sączu, 
Stanisław Barnaś. Dalej Jerzy 
Nalepka, wicestarosta gorlicki, a 
w przeszłości m.in. wójt Bobowej 
i sądecki kurator oświaty. Z listy 
PSL-u nie wystartuje natomiast 
Mieczysław Kiełbasa „etatowy” 

reprezentant partii we władzach 
różnych szczebli. Od 1996 r. peł-
nił funkcję wicewojewody nowo-
sądeckiego. W 2002 r. został rad-
nym powiatu, a zaraz potem na kil-
kanaście lat wicestarostą sądec-
kim. Tym razem Kiełbasa nie wyra-
ził zainteresowania startem w wy-
borach. W partii komentuje się, że 
Kiełbasa – z zawodu nauczyciel z 
Lipnicy Wielkiej – jest rozgoryczo-
ny jesienną porażką samorządową 
i wypalony. Zresztą do parlamen-
tu kandydował wielokrotnie, każ-
dorazowo bez powodzenia. Z tego 
powodu październikowe wybory 
będę w pewnym sensie historycz-
ne – pierwszy raz w wolnej Polsce 
bez udziału Mieczysława Kiełbasy.

Na liście PSL jest także była bur-
mistrz Biecza Urszula Niemiec oraz 
Jan Potoczek, prawnik, pracow-
nik KRUS-u, potomek słynnych 
braci Stanisława i Jana Potoczków 
z Rdziostowa, którzy w XIX wieku 
byli założycielami pierwszej pol-
skiej partii ludowej. Z ramienia PSL 
wystartuje także wójt Gródka nad 
Dunajcem Józef Tobiasz.  

Animozje na lewicy
Niewesołe nastroje panują 

w Sojuszu Lewicy Demokratycz-
nej. Zdaniem lidera sądeckiej lewi-
cy radnego Kazimierza Sasa, rosza-
dy w centralnych strukturach nie 
wróżą nic dobrego.

- Nie tylko na Sądecczyźnie ale 
i w całym kraju powinna mieć miej-
sce zdrowa rywalizacja polityczna 
na linii prawica-lewica – uwa-
ża Sas. - Na razie nic konkretne-
go nie wiemy, czekamy na decyzje 
z Warszawy. Obserwuję na jedno-
czącej się lewicy spory, ale to wy-
nik osobistych zaszłości, zupełnie 
niepotrzebny ferment. Nie intere-
sują mnie prywatne animozje, bo 
jak rywalizować - to mądrze. Roz-
mawiamy z potencjalnymi kandy-
datami, ale generalnie rzecz biorąc 
nastroje nie są radosne – dodaje. 
Czy możliwe, aby SLD w ogóle nie 
wystawiło listy? – Osobiście jestem 
w rozterce, sytuacja jest dla mnie 
mocno niepokojąca. Trudno mi 
w tej chwili cokolwiek powiedzieć – 
dodaje nostalgicznie Kazimierz Sas.

AGNIESZKA MAŁECKA, (ICZ)
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Październikowe wybory będę 
w pewnym sensie historyczne – 
pierwszy raz w wolnej Polsce bez 
udziału Mieczysława Kiełbasy



 Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
MATERIAŁ PROMOCYJNY

Jest taka grupa młodych ludzi z Be-
skidu Sądeckiego, której tegorocz-
ne lato upływa pod znakiem 4D. 
Dla ciekawskich Czytelników roz-
szyfrujemy ten skrót, aby mogli 
spróbować wprowadzić go w ży-
cie, bo warto. Zatem do dzieła! Tak 
– to do Ciebie, który czytasz te sło-
wa. Nie czekaj na jutro, tylko już 
dziś przekonaj, że Działanie Daje 
Dużo Dobra. Działanie czyni szczę-
śliwym. Nawet wtedy, jeśli realizo-
wane jest małymi kroczkami. Małe 
kroki, które stawiasz do przodu są 
znacznie lepsze od dużych, które 
tylko planujesz

W ramach projektu pod ha-
słem "Działam, bo lubię" 48 mło-
dych ludzi, którzy mają apetyt 
aby odmienić na lepsze kawałek 
świata wokół siebie wzięła udział 
w zorganizowanych przez Stowa-
rzyszenie Sursum Corda szkole-
niach oraz w wakacyjnym obo-
zie nad morzem. Hasło inicjaty-
wy pięknie przełożyło się na co-
dzienność. Tak oto opisali ją dla 
czytelników Dobrego Tygodnika 
Sądeckiego uczestnicy wyprawy:

Ahoj, Ahoj ! 
Już tydzień temu przycumo-

waliśmy do naszego portu. Ja-
starnia przyjęła nas trochę 
chłodno: padało, wiało, grzmia-
ło, sztormowało (no dobra, pra-
wie…). Ten czas wykorzystali-
śmy, aby się czegoś nauczyć, 
a więc jesteśmy już przeszko-
leni i nieustraszeni. Uczciwie 
przyznajemy, że sami siebie tak 
nazwaliśmy, bo nikt komple-
mentów nam nie prawił:-) Nasi 
kapitanowie (wychowawcy) są 
dla nas baaaardzo surowi i już 
od pierwszego dnia wprowa-
dzili ogromny rygor. Pobudka 
o wschodzie słońca, rozgrzew-
ka, szybkie śniadanie, przymu-
sowe wycieczki, niedobry obiad, 
beznadziejna atmosfera i ogól-
nie wszystko bez sensu. Wierzy-
cie nam? Jeśli tak, to błąd;) Było 
suuuper, naprawdę! Już od mo-
mentu przyjazdu! 

Pierwsze trzy dni spędzili-
śmy na odpoczynku po podróży. 
Było też oczywiście trochę szko-
leń. Dzięki tym szkoleniom zdo-
byliśmy wiedzę, którą będziemy 
mogli niedługo wykorzystywać 
w realizacji naszych projektów. 
Poznaliśmy podstawy komunika-
cji, zasady pracy w grupie. Mie-
liśmy zajęcia dotyczące pełnie-
nia roli lidera w zespole. Wie-
my jak rozwiązywać konflik-
ty i wzajemnie się motywować. 
Nasi wykładowcy przekazywali 
nam również wiedzę potrzebną 

do realizacji inicjatyw lokalnych. 
Nowe umiejętności wykorzysta-
liśmy na dobry początek do zor-
ganizowania chrztu morskie-
go, olimpiady sportowej i wie-
czoru talentów dla kolonistów. 
Nie wspomnieliśmy jeszcze dla-
czego odbywaliśmy te szkolenia. 
Otóż dlatego, że lubimy działać! 
Dostaliśmy pieniądze, bo Sur-
sum Corda napisało projekt (któ-
ry wygrał) „Działam, bo lubię!”, 
a my teraz mamy frajdę, bo bie-
rzemy w nim udział.

Pewnego słonecznego dnia 
wybraliśmy się do Władysła-
wowa. Główną atrakcją dnia był 

LUNAPARK! Mieliśmy niby za-
chować powagę, ale myślicie, 
że się nam udało?! Wydaje nam 
się, że wolontariusze opanowali 
to miejsce, a nie dzieci, których 
było 8,0625 razy więcej. Podbili-
śmy każdą atrakcję w lunaparku, 
począwszy od kręcących się ka-
czuszek, a skończywszy na naj-
bardziej ekstremalnych karuze-
lach. Nawet najbardziej ekstre-
malna karuzela wypada jednak 
blado w zestawieniu z wyzwa-
niem czytania bajek dzieciom 
na dobranoc. Ale kto jak nie my 
ma dać radę?!  Dzieciaki idą spać 
z uśmiechami na twarzy. Kto wie 

czy przypadkiem ten uśmiech nie 
pojawia się dlatego, że skończy-
liśmy im właśnie czytać…

Wielkim przeżyciem dla całej 
naszej grupy była także organi-
zacja zawodów w rzucaniu balo-
nami. Tak naprawdę nasza rola 
skończyła się na napełnieniu ba-
lonów wodą. Gdy tylko to się 
dokonało, spokojni z pozoru ko-
loniści i wychowawcy pokazali 
swoje prawdziwe oblicze - wia-
dro wody za wiadro wody. Nikt 
z nas nie wyszedł suchy. 

Znamy każdy zakama-
rek Jastarni, która jest na-
szym tymczasowym domem, 

odwiedziliśmy również Hel. Aha! 
Zapomnieliśmy dodać, że w mię-
dzyczasie zorganizowaliśmy na-
szym młodszym kolegom dzień 
sportu. Z uporem maniaka ska-
kali na skakankach, przeciąga-
li liny, rzucali piłkami do kosza 
– mieli furę radości oczywiście 
dzięki nam - skromnym wolon-
tariuszom:-)  No, ale wróćmy do 
Helu. Wpadliśmy z wizytą do fo-
karium, a potem mimo niepo-
gody pokonaliśmy 197 schodów 
latarni morskiej, aby popatrzeć 
na świat z góry. Co równie war-
te uwagi, a o czym prawie zapo-
mnieliśmy wspomnieć, to mor-
ski chrzest! Zorganizowany przez 
nas, pierwotnie przeznaczony dla 
kolonistów, wymknął się trochę 
spod kontroli. Sami musieliśmy 
przejść przez wszystkie wymy-
ślone przez nas udręki, abyśmy 
i stali się wilkami morskimi. Wy-
chowawcy też:-) Oj działo się 
działo i będzie się jeszcze działo, 
ale o tym innym razem… 

Mateusz Marszałek i Marty-
na Lipińska

Garść wspomnień z bardzo 
twórczej wyprawy nad morze 
świetnie odzwierciedla klimat 
spotkań odbywających się w ra-
mach projektu „Działam, bo lu-
bię”. Dużo dobrego wciąż przed 
nami. W planach na najbliższą 
przyszłość mamy między innymi 
konkurs na Młodzieżowy Budżet 
Obywatelski. Ideą tego pomysłu 
jest stworzenie dla młodych są-
deczan warunków ku temu, aby 
mogli realizować własne pomy-
sły. Każda z grup młodzieży za-
interesowana otrzymaniem fun-
duszy na realizację swoich autor-
skich projektów będzie miała za 
zadanie przygotować krótką pre-
zentację w której opowie co za-
mierza zrobić i dlaczego. Gotowe 
prezentacje zamieścimy na stro-
nie internetowej i na Facebooku, 
gdzie każdy mieszkaniec regio-
nu będzie mógł oddać głos na tę 
inicjatywę, która jego zdaniem 
jest najciekawsza i najcenniej-
sza. Zwycięskie projekty otrzy-
mają wsparcie finansowe z puli 
6000 zł, które mamy do rozdy-
sponowania.  

Jesienią 2015 akcja „Działam, 
bo lubię” wejdzie  w etap  pod 
hasłem „Obywatel z klasą” re-
alizowany w szkołach ponadgim-
nazjalnych i na terenie uczelni, 
ale na szczegóły przyjdzie czas 
później…

Zanim nastanie jesień będzie 
jeszcze dużo bardzo gorącego 
i bardzo emocjonującego lata

DZIAŁAJ WIĘC! PRZECIEŻ LUBISZ!

Małymi krokami do przodu

Wieczór talentów przygotowany przez uczestników obozu szkoleniowego w Jastarnii

Uczestnicy obozu szkoleniowego w Jastarnii
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Wolontariusze do zadań specjalnych

Pierwsze skojarzenia z pojęciami „wolonta-
riat”,  „non profit”, „stowarzyszenie”, „funda-
cja” dotyczą zwykle zbiórek funduszy na roz-
maite piękne cele. Trzy, dwa, jeden – start! 
Wybiegnij myślą daleko poza ten stereotyp. 
Nie ma w tych skojarzeniach nic złego poza 
uproszczeniem prowadzącym do zapomnienia, 
że są takie organizacje non profit których ideą 
jest czynne ratowanie ludzkiego życia w sytu-
acjach nagłego zagrożenia.  Do osobistego ze-
stawu skojarzeń z hasłem „wolontariusz” war-
to więc dorzucić słowo: ratownik. Może to być 
ratownik wodny, górski, może to być strażak 
– ochotnik, który ratuje ludzki dobytek i ży-
cie przed żywiołem ognia i wody, może to być 
harcerz,  lub ktoś, kto zaangażował się w misję 
Polskiego Czerwonego Krzyża. Każdy z nich go-
dzi się dobrowolnie i bezinteresownie narażać 
życie dla ratowania życia innego człowieka.

Co by było, gdyby ich nie było…
31 stycznia tego roku ratownicy Gru-

py Krynickiej GOPR  wybawili z tarapatów 
13-osobową grupę licealistów, którzy utknę-
li w bardzo trudnych warunkach na szlaku 
wiodącym z Rytra do schroniska na Hali Ła-
bowskiej. Turyści byli zmęczeni, przemok-
nięci i zmarznięci. Na ratunek pospieszy-
ła ekipa GOPR. Młodzi ludzie zostali prze-
wiezieni do schroniska skuterami.  Wyszli 
z przygody bez szwanku. 

O bardzo trudnych akcjach kolegów kry-
nickich ratowników z grupy beskidzkiej gło-
śno było w mediach przez całą minioną zimę. 
Kilka razy w jednym sezonie poszukiwali tu-
rystów zagubionych na stokach Babiej Góry. 
Zwana również Diablakiem piękna „Babia” 
słynie z pogodowych niespodzianek. U jej 
stóp bywa pięknie, a pod szczytem w tym sa-
mym czasie szaleje śnieżyca. Najpoważniej-
szą akcję w jej rejonie goprowcy przeprowa-
dzili w nocy z 29 na 30 grudnia minionego 

roku. Zaginęło wówczas trzech mężczyzn ze 
Śląska. Ich wyprawa omal nie skończyła się 
tragicznie. Nieprzytomny 28-letni mężczy-
zna trafił do Centrum Leczenia Hipotermii 
Głębokiej. Dwaj jego towarzysze - do szpi-
tala w Suchej Beskidzkiej. W kwietniu  spod 
szczytu góry trzeba było sprowadzać 25-let-
nią kobietę i 40-letniego mężczyznę z Kato-
wic. Turyści zgubili się wieczorem w bardzo 
trudnych warunkach mrozu, silnego wiatru 
i intensywnych opadów śniegu. Zaspy sięgały 

dwóch metrów, widoczność nie przekraczała 
dziesięciu.  Taka „wiosna” to częste zjawisko 
na Babiej Górze. Pomoc wezwana przez te-
lefon komórkowy okazała się wybawieniem. 
Mocno wyziębieni ludzie uszli z tej przygo-
dy z życiem.

Społecznym ratownikom zawdzięcza tak-
że życie pływak, który w lipcu tego roku 
przecenił swoje siły podczas próby dwukrot-
nego przepłynięcia jeziora Pogoria w Dąbro-
wie Górniczej. Gdy patrol WOPR dostrzegł 

płynącego środkiem jeziora młodego męż-
czyznę i dotarł do niego na skuterze wod-
nym z platformą ratowniczą, młody czło-
wiek był  już skrajnie wyczerpany.  

Ilu z nas ma dług wdzięczności wobec 
strażaków – ochotników? Tego nie sposób 
policzyć, tym bardziej, że strażacy spieszą 
z pomocą nie tylko wtedy, gdy trzeba wal-
czyć z ogniem. Świetnie radzą sobie także 
z żywiołem wody. Mieszkańcy Libuszy w po-
wiecie gorlickim doskonale pamiętają  ubie-
głoroczną majową nocną akcję powodziową 
podczas której druh Tomasz Grądalski za-
uważył, jak 67-letnia kobieta nagle pośli-
zgnęła się, wpadła do przydrożnego rowu 
i zniknęła pod wodą. Niezwłocznie wsko-
czył do wody, wyciągnął ją na powierzch-
nię i udzielił niezbędnej pomocy. Ta historia 
nie jest wcale wyjątkiem. Strażaków - wo-
lontariuszy, którym ktoś zawdzięcza życie 
są w Polsce setki.

Człowiek i pies na służbie
W Nowym Sączu działa strażacka orga-

nizacja, w której  ręka w łapę, łapa w rękę 
ludzie i psy uczestniczą w akcjach ratow-
niczych.  Ochotnicza Straż Pożarna Grupa 
Ratownictwa Specjalnego z sądeckich 
Biegonic to drużyna powołana po to, aby 
wykorzystać pasję ludzi i talenty czworo-
nogów do poszukiwania osób uwięzionych 
w gruzach,  zagubionych w lesie, w gó-
rach.  Każdy strażak  pełniący służbę w tej 
jednostce jest wolontariuszem. Każdy pies 
– partnerem człowieka w akcjach, w któ-
rych stawką jest życie.  Jednostka ma także 
swój zespół medyczny składający się z le-
karzy i ratowników.

Druhowie ochotnicy - ratownicy z Bie-
gonic  wzywani są na pomoc w przypadku 
katastrof budowlanych, są też niezastąpieni 
gdy trzeba znaleźć kogoś, kto zaginął, dla-
tego policjanci i ratownicy górscy skwapli-
wie korzystają z ich umiejętności. Wspólna 
misja oraz porozumienie o współpracy łączy 
też sądeckich strażaków z Fundacją Itaka 
powołaną po to, aby wszystkimi możliwymi 
sposobami poszukiwać ludzi zaginionych. 

O tym jak bardzo potrzebna jest społecz-
na praca ratowników z psami – przekonali 

Grupa Poszukiwawcza z Limanowej ma na swoim koncie odnalezienie kilku zaginionych
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W górę serca! My też ratujemy życie
W nowosądeckim stowarzysze-

niu Sursum Corda także realizowa-
na jest misja, której celem jest rato-
wanie zdrowia i życia ludzi. Pierw-
sze skrzypce grają w niej oczywi-
ście wolontariusze. Choć ich ak-
cje mają inny charakter niż te pro-
wadzone przez ratowników gór-
skich, wodnych czy przez straża-
ków – chodzi o to samo: aby ktoś, 
kto walczy ze śmiertelnym zagro-
żeniem mógł żyć, lub odzyskać 
zdrowie czy sprawność po wypad-
ku albo po chorobie. Realizujemy tę 
misję w programie „na ratunek”. 
Kilkudziesięciu  podopiecznych 
programu może skutecznie leczyć 
się i rehabilitować dzięki temu, że 
sztab wolontariuszy robi wszystko 
aby zapewnić  konieczne do osią-
gnięcia tego celu fundusze i warun-
ki.  Fundusze udaje się zgromadzić 
dzięki ogromnej rzeszy życzliwych 
ludzi wrażliwych na ludzkie cier-
pienie. Warunków trzeba czasem 
szukać daleko poza Polską, więc 
misja nie jest łatwa. Każda poko-
nana przeszkoda, każda przezwy-
ciężona trudność jest jednak powo-
dem do dumy i radości. 

Z ratunku Sursum Corda sko-
rzystało już około 200 osób w tym 
kilkanaście dzieciaków, dla któ-
rych jedyną szansą na życie była 
kosztowna operacja serca prze-
prowadzona w niemieckiej kli-
nice. Taka operacja odmieniła los 
wdzięcznej Emilki Klimczak z No-
wego Sącza, dzielnego Bartka Świ-
derskiego ze Starego Sącza, uroczej 
Wiktorii ze  Żbikowic. Dzięki ak-
cji „na ratunek” Konradek Tokar-
czyk z Barcic  chory na wrodzoną 
łamliwość kości wbrew rokowa-
niom lekarzy próbuje samodzielnie 

chodzić, a chory na białaczkę Da-
rek Malec może skutecznie wal-
czyć z chorobą.  

Radość Emilki, Bartka, Wiktorii,  
Darka, Konradka i mnóstwa innych 

dzieciaków oraz dorosłych  jest dla 
wolontariuszy jedyną zapłatą. Każ-
dy z nich zapytany czy jest z ta-
kiego „wynagrodzenia” zadowo-
lony, zapewnia z entuzjazmem, 

że to najlepsza zapłata jaką można 
otrzymać. Na ratunek podopiecz-
nym Sursum Corda spieszy tak-
że piosenkarka Monika Kuszyń-
ska, która kilka lat temu dołączyła 

do grona bezinteresownych „ra-
towników” nowosądeckiego sto-
warzyszenia. Pomaga najpiękniej 
jak potrafi – muzyką i serdecznym 
słowem.  

Mika z przewodniczką, która odnalazła zagubioną dziewczynkę

Monika Kuszyńska wolontariuszka Programu Na Ratunek

się w 2012r.  rodzice trzyletniej dziewczyn-
ki, którzy przyjechali wypocząć z dzieć-
mi w Dolinie Popradu. Nikt z dorosłych nie 
zauważył kiedy dziewczynka oddaliła się  
z miejsca, w którym bawiła się z rodzeń-
stwem. Gdy poszukiwania prowadzone na 
własną rękę nie odniosły skutku, zrozpa-
czona rodzina zaalarmowała policję i straż 
pożarną. Nocna akcja do której zaangażo-
wano ponad stu ludzi zakończyła się szczę-
śliwie – dziewczynkę śpiącą w zaroślach 
w okolicach mostu kolejowego odnalazł pies 
tropiący – Mika. Wyłowił zapach dziecka 
w powietrzu. W okolicznościach, w któ-
rych zwierzę okazało się skuteczne, czło-
wiek słabo widzący w ciemnościach  prak-
tycznie był bez szans. 

Psy przeszukują teren w znacznie krót-
szym czasie niż człowiek, ich praca jest bar-
dziej dokładna. W sprzyjających warunkach 
atmosferycznych potrafią wyłapać  czą-
steczki zapachu człowieka nawet z odległo-
ści kilkuset metrów, jednak aby potrafiły 
dotrzeć do zaginionej lub zasypanej oso-
by i skutecznie poinformować o tym swo-
ich opiekunów, trzeba zapewnić im wie-
loletnie treningi i bardzo troskliwą opiekę. 
W nagrodę za czas bezinteresownie po-
święcony na wyszkolenie i wychowanie psa 
tropiącego,  druhowie otrzymują bezcenne 
chwile szczęścia gdy uda się kogoś odnaleźć, 
albo uratować. To jedyna, ale w pełni satys-
fakcjonująca dla nich zapłata.

Nie trzeba być strażakiem, aby poszuki-
wać zaginionych z wykorzystaniem psich 
talentów. Wyzwanie podjęła również gru-
pa pasjonatów z Limanowej i okolic, którzy 
w 2014r. powołali do życia Małopolską 
Cywilną Grupę Poszukiwawczo Ratowniczą. 
Grupa wolontariuszy z psami współpracuje 
ze służbami ratowniczymi w akcjach poszu-
kiwań osób zaginionych.

- Przygotowujemy psy do pracy tzw. 
górnym wiatrem. Oznacza to, że nie muszą 
otrzymać żadnych przedmiotów do nawę-
szenia, ani nie muszą znać początku śladu.  
Jest to ważne, gdyż w większości przypad-
ków zaginięć nie ma możliwości wprowa-
dzenia psa na ślad, który został zniszczony, 
zadeptany, lub po prostu nie ma możliwo-
ści ustalenia skąd zaginiony wyruszył. Rów-
nież w gruzowiskach nie da się pracować na 
śladzie. Pies ma za zadanie wskazać wszyst-
kie żywe osoby znajdujące się pod gruzem. 
W czasie akcji psy pracują wiele godzin, 
przeszukując dziesiątki hektarów. Skutecz-
ność psa ratowniczego sięga 80%, podczas 
gdy wyniki pracy ludzkiej tyraliery to zaled-
wie 15 %  - tłumaczą Anna Grocholska, Bar-
bara Grel, Justyna Drużkowska i Agata Job-
s-Repelewicz – panie przewodniczki psów.

Tylko w lipcu tego roku członkowie grupy 
odnaleźli  dwie osoby - w Niepołomicach 
zaginionego 13- latka, a na krakowskich 
ogródkach działkowych – 90-letnią ko-
bietę. 
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MAS-owa zmiana myślenia o sądeckiej młodzieży
To nieprawda, że młodzi ludzie nie potra-

fią już dziś bawić się inaczej niż przed kom-
puterem. To bzdura, że są mało kreatywni 
i obojętni. Ktokolwiek jeszcze ma w głowie 
podobne stereotypy, powinien odnaleźć w 
sieci albo w realnym świecie MAS. MAS to 
Młodzi Aktywni Sądeczanie - do niedawna 
grupa nieformalna, od niedawna -  stowa-
rzyszenie. Działają w nim młodzi ludzie, któ-
rych łączy jedna zasadnicza właściwość: chce 
im się zmieniać na lepsze kawałeczek świata 
i starać się, aby  tam, gdzie są  nie było nud-
no. A, że pochodzą z serca Beskidu – padło 
na Nowy Sącz.

Wszystko zaczęło się od Bartka, który kilka 
lat temu podczas wakacji  spędzając całkiem 
zwyczajny dzień na plaży trafił na informa-
cję o  Free Hugs  - „darmowym przytulaniu” 
czyli  ulicznej akcji, której ideą jest promowa-
nie spontanicznej serdeczności objawiającej 
się obdarowywaniem przechodniów przyja-
cielskim uściskiem. Historia Free Hugs roz-
poczęła się w 2004 r w Australii. Film z au-
stralijskim Free Hugs obiegł świat i zachwy-
cił prostą ideą i pięknym przesłaniem. Pręd-
ko znaleźli się naśladowcy pomysłu – rów-
nież w Polsce.

- Pomyślałem: „czemu nie w Nowym Są-
czu?” i założyłem wydarzenie na Facebooku. 
Zaczęli zgłaszać się ludzie zainteresowani 
udziałem w akcji, między innymi Ania…  - 
opowiada Bartosz Jawor. 

Efektem współpracy Bartka i Ani  było 
przejście od pomysłu do realizacji. Sądec-
kie „Darmowe Przytulanie” zostało przyjęte 
życzliwie  i stało się jednocześnie inaugura-
cją działalności MAS.

Po miłym początku grupa rozrosła się (li-
czy 20 osób) i rozkręciła w działaniu. Mło-
dzi Aktywni zadziwili sądeczan organizując 
happening „Sleeping Time”, którego uczest-
nicy w pełni dnia kładli się do snu na sądec-
kim rynku,  sprowokowali do myślenia ak-
cją pod hasłem „Nie bądź obojętny, reaguj”  
przeprowadzoną wspólnie z Grupą Ratow-
nictwa Medycznego, rozbawili organizując  
w Tłusty czwartek zawody w jedzeniu pącz-
ków na czas. 

Piękną nowosądecką tradycją zaczyna-
ją być MAS-owe pikniki i plenerowe kino 
realizowane dzięki współpracy z Małopol-
skim Centrum Kultury Sokół. Młodzi aktyw-
ni porywają się na coraz trudniejsze przed-
sięwzięcia. 

29 sierpnia tego roku w  samo południe 
zapraszają na Festiwal Młodych, który od-
będzie się na Miasteczku Rowerowym. Prócz 
kolejnej odsłony plenerowego kina i widowi-
skowego Festiwalu Kolorów będzie podczas 
tej imprezy także dużo muzyki w wykona-
niu sądeckich zespołów, będą też warsztaty 
fotograficzne, zawody w siatkówce plażowej 
i sfera chillout-u z klasycznym piknikiem.

W grupie Młodych Aktywnych Sądeczan 
są ludzie o bardzo różnorodnych zaintereso-
waniach, w różnym wieku – od gimnazjali-
stów po absolwentów studiów.

Ania Kmiecik wiąże swoją przyszłość 
z psychologią – wybrała stosowne studia na 
krakowskim UJ.  Plany Łukasza Opoki, stu-
denta PWSZ  dotyczą działki „kulturalno – 
oświatowej”. Adrian Maraś jest pasjonatem 
fotografii, Paweł  Cempa to informatyk, a Ja-
kub Góra jest MAS-owym specjalistą od fil-
mowania. Pasją Vanessy Pieretti jest muzy-
ka, ma duszę artystki.

- Chcielibyśmy po troszkę zmieniać men-
talność Polaków, przekonywać do tego, że 
wcale nie jesteśmy smutnym narodem, że 
nie potrafimy się spontanicznie bawić – 
mówi Łukasz.

- I mamy ambicję zmieniać stereotyp 
negatywnego myślenia o młodzieży – do-
daje Ania. 

Młodzi Aktywni Sądeczanie są patriota-
mi. W Święto Flagi na Miasteczku Galicyj-
skim mieli swoje własne stoisko na którym 
można było sobie zrobić pamiątkowe zdję-
cie z napisem „Kocham Polskę”. W rocznicę 
wybuchu Powstania Warszawskiego wspól-
nie z Ośrodkiem Studiów o Mieście obda-
rowywali sądeczanom biało – czerwony-
mi wstążkami wiązanymi na nadgarstkach. 
Kochają swój kraj i swoje miasto. Od poli-
tyki wolą trzymać się z daleka. Chcą być jak 
najbliżej ludzi.

Młodzi Aktywni, kreatywni

Festiwal kolorów organizowany przez MAS

Darmowe przytulanie w Nowym Sączu
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Z historii pomnika i Teatru Robotniczego
W swoim felietonie „Ostatnia 

diagnoza – poziom histerii opadł” 
z DTS nr 28 z dnia 16.07.2015 r. 
kolega Jerzy Wideł był uprzej-
my umieścić mnie w gronie osób, 
których nazwiska powinny zna-
leźć się w księdze zasłużonych bo-
jowników o sumienie (?) pomnika 
i grobowca Armii Czerwonej. 
Dziękuję, bardzo to miłe znaleźć 
się w gronie tak zacnych postaci 
jak Jerzy Bukowski, Piotr Naimski 
czy Leszek Zakrzewski, bo rozu-
miem, że chodzi autorowi w tym 
wypadku o osoby, dzięki którym 
pomnik zniknął z pejzażu naszego 
Miasta. Zaszczyt to dla mnie wiel-
ki, ale doprawdy niezasłużony, 
choć nigdy nie ukrywałem swoje-
go negatywnego zdania na temat 
tego monumentu, jednocześnie 
fotografując dość systematycznie 
to, co wokół pomnika działo się 
w ostatnim czasie.

Jedna rzecz wymaga jednak-
że poważnego sprostowania. Ko-
lega Jurek wspomniał o mnie jako 
o emerytowanym aktorze Teatru 
Robotniczego w Nowym Sączu. 
Jurku, pokpiwając ze znajomych 
dobrze byłoby nie wprowadzać 
czytelników w błąd i trzymać się 
prawdy. A ta jest następująca i do-
brze ją znasz. Nie jestem emery-
towanym aktorem Teatru Robot-
niczego     w Nowym Sączu. Te-
atr nasz, jeden z najstarszych tego 
rodzaju w Polsce, na przestrze-
ni całej swojej już ponad 90-let-
niej historii miał i ma formułę te-
atru amatorskiego, gdzie aktorzy 
za swoje występy nigdy nie pobie-
rali i nie pobierają wynagrodzenia, 
a w ślad za tym nie nabywali żad-
nych praw emerytalnych.

Poza Teatrem, w którym gra-
łem ponad 20 lat, współtwo-
rząc również razem z Andrzejem 

Horoszkiewiczem i Maciejem Rop-
kiem teatralną wizytówkę Nowe-
go Sącza jaką jest Jesienny Festiwal 
Teatralny, znalazłem się wbrew 
własnej woli. Podobnie jak wie-
le koleżanek i kolegów z teatral-
nej sceny. Aktor, twórca poświę-
cający Teatrowi bezinteresownie 
swój czas, a nierzadko i środki 
materialne, zasługuje na chociaż-
by elementarny szacunek i god-
ne traktowanie ze strony kierow-
nictwa placówki, której powie-
rzono pieczę nad Teatrem. Za-
sługuje także na to, aby być choć 
trochę podmiotem pracy placów-
ki, a nie zaś przedmiotem, który 
ma tylko wyjść na scenę, zagrać, 
wypić herbatę i iść do domu o nic 
nie pytając. Mowa tu oczywiście 
o Miejskim Ośrodku Kultury 
w Nowym Sączu, w którym nasz 
Teatr funkcjonuje i jego dyrek-
torce Marcie Jakubowskiej, która 

swoje stanowisko zawdzięcza nie 
tyle predyspozycjom i przygoto-
waniu merytorycznemu, co dość 
szczęśliwemu dla niej zbiegowi 
okoliczności. Nie przypominam 
sobie, aby kiedykolwiek odbył się 
konkurs na stanowisko dyrektora 
Miejskiego Ośrodka Kultury.

Upominaliśmy się o tę odrobi-
nę podmiotowości i godne trakto-
wanie cierpliwie prze lata. Długa, 
osobna historia… Efekt był taki, że 
brakło dla nas, osób mających wła-
sne zdanie              i mających odwa-
gę je publicznie przedstawić, miej-
sca w Teatrze i MOK-u. W Miejskim 
Ośrodku Kultury zarządzanym na 
wzór prywatnego folwarku wyra-
żanie własnego zdanie nie jest, de-
likatnie mówiąc, dobrze przyjmo-
wane przez kierownictwo. Choć to 
przecież placówka miejska, czyli 
teoretycznie nas wszystkich. Teorią 
okazał się także prawidłowy nadzór 

nad MOK ze strony Wydziału Kul-
tury i Sportu Urzędu Miasta. Wy-
działem tym kieruje Józef Kantor, 
który to tylko z sobie znanych po-
wodów zdawał się nie zauważać 
złych rzeczy dziejących się w bez-
pośrednio podległej mu placówce, 
choć w MOK-u i gabinecie pani dy-
rektor bywał i bywa bardzo często. 
Dziwny to swego rodzaju „układ 
zamknięty”, który trwa już bardzo 
długo i póki trwał będzie dla wie-
lu aktorów, w tym i mojej skrom-
nej osoby drogi powrotu do Teatru 
raczej nie ma. Mam jednak nadzie-
ję, że ta moja wymuszona „emery-
tura” teatralna kiedyś się jednak 
skończy i będziesz Jurku pierw-
szą osobą, której zaniosę zaprosze-
nie na spektakl, w który zagram, 
bądź który wyreżyseruję, licząc na 
obiektywną recenzję.

Z POWAŻANIEM
SYLWESTER ADAMCZYK

ŚLADEM NASZYCH PUBLIKACJI

Jerzy Wideł
Z kapelusza

Żegiestów Zdrój – Cechinówek

Gdyby dzisiaj z grobu wstał 
Franco Cechini i ujrzał co pora-
biają jego prawnuki Stanisław 
i Józef -  oniemiałby z wrażenia. 
Pochodzący z ubogiej, wiejskiej 
rodziny sycylijskiejwyruszył za 
pracą do Mediolanu, bo nie stać 
go było nawet na bilet do Ame-
ryki, gdzie emigrowały miliony 
jego rodaków. Zatrudnił się 
w firmie budującej mosty i drą-
żącej tunele. Kiedy jego firma 
wygrała przetarg w 1873 r. na 
budowę tunelu kolejowego 

w Żegiestowie 25-letni Franco 
został tutaj brygadzistą. Wkrót-
ce żeniąc się z Polką Michaliną 
stworzył polską gałąź Cechinich. 
Jego syn Karol, potem wnuk, 
czyli ojciec Stanisława i Józefa 
również parali się budownic-
twem. Teraz oprócz budownic-
twa bracia Cechini stali się hote-
larzami. Ba, nie tylko hotelarza-
mi, ale właściwie właściciela-
mi Uzdrowiska Żegiestów Zdrój. 
Nie tak dawno po kilkunastu la-
tach starań spadkobiercy spółki 

„Uzdrowisko-Żegiestów” od-
zyskali od Ministerstwa Skarbu 
zrujnowany Nowy Dom Zdrojo-
wy i sprzedali holdingowi 
Cechini. Tym samym, jak to lubi 
podkreślać Stanisław Cechini 
oprócz kościoła i stacji kolejowej 
wszystko teraz do nich 
w Żegiestowie należy. Trochę 
pobrzmiewa w tych słowach 
przesada, wszak na Łopacie Pol-
skiej są też inni właściciele pen-
sjonatów, ale ta przesada nie jest 
zbyt wielka. Proponuję zatem, 
żeby pójść jeszcze dalej i nazwać 
Żegiestów Zdrój – Cechinów-
kiem! Bo przecież Stanisław za-
powiada, że ma w planach od-
kupić od PKP zabytkowy budy-
nek kolejowy.

Ktoś może powiedzieć, że 
Cechini jest szalony, bo prze-
cież nie ma go nawet na liście 

100 najbogatszych Polaków. Ale 
Stanisław to bogaty człowiek 
z duszą marzyciela, wizjonera. 
Od kilkudziesięciu lat systema-
tycznie i skutecznie od różnych 
instytucji kupował domy wy-
poczynkowe, sanatoria w Że-
giestowie. Uzdrowisko w latach 
PRL pękało w szwach, bo więk-
szość obiektów to były budynki 
zakładów przemysłowych. Kie-
dy nastał dziki kapitalizm li-
kwidowano zakłady, bądź le-
dwo dyszące pozbywały się 

uzdrowiskowego majątku. 
Z uporem godnym lepszej spra-
wy jedynie państwowa spółka 
Uzdrowisko Krynica Żegiestów 
sukcesywnie rujnowała Nowy 
Dom Zdrojowy, o którego zwrot 
wystąpili spadkobiercy daw-
nych właścicieli przedwojennej 
prywatnej spółki „Uzdrowisko 
Żegiestów” powstałej w 1920 r. 
Upór kolejnych prezesów za-
rządu Uzdrowiska Krynica Że-
giestów był zupełnie niezrozu-
miały nawet po decyzji ministra 
zdrowia z 2005 r. uchylającej 
decyzję o nacjonalizacji Żegie-
stowa w 1948 r. Cechini cierpli-
wie czekał na ostateczne roz-
strzygnięcie tego sporu nie mo-
gąc patrzeć, jak najważniejszy 
budynek w uzdrowisku Sanato-
rium Nowy Dom Zdrojowy ginie 
w oczach, bo jest bezpańskie, 
czy państwowej spółki. Zatem 
karygodny w swojej istocie po-
stępek, za który ktoś powinien 
odpowiedzieć przed sądem. Ale 
jak to bywa w naszym pięknym 
kraju nie ma osoby odpowie-
dzialnej, bo to państwowe, czy-
li niczyje! Aż wreszcie ktoś po-
szedł po rozum do głowy i prze-
ciął sprawę. Spadkobiercy od-
zyskali własność dziadków i oj-
ców. Teraz przejął ją holding 
Cechini – czytaj Stanisław 
Cechini.

Ten absolwent Technikum 
Budowlanego w Nowym Sączu 
i muzyk amator z optymizmem 
patrzy w przyszłość. Wierzy 
głęboko, że za 10–15 lat Żegie-
stów Zdrój zmartwychwstanie. 
Życzymy mu spełnienia tych 
marzeń i oby się zapisał dobrze 
w historii Sądecczyzny, bo to 
doprawdy jest wydarzenie hi-
storyczne, chociaż zawistni 
i zazdrośnicy będą mieli w tym 
miejscu odmienne zdanie.

Jak lubi podkreślać Stanisław 
Cechini, oprócz kościoła i stacji 
kolejowej, wszystko teraz do 
nich w Żegiestowie należy

Spocona koszulka Ronaldo

W szkole, na pierwszej po waka-
cjach lekcji, niecierpliwie czekałem, 
kiedy pani każe w zeszytach napi-
sać, co najbardziej podobało nam 
się tego lata. Wówczas miałem jedy-
nie problem, co wybrać, bo podoba-
ło mi się prawie wszystko, z wyjąt-
kiem Julity z trzeciego piętra z dru-
giej klatki.  Teraz z wypracowaniem 
miałbym problem przeciwny, bo nie 
podoba mi się prawie nic. Spróbuj-
my jednak. Podoba mi się naiwny la-
ment, jaki podniosły władze Sopotu 
w upalne dni narzekając, że po re-
prezentacyjnym deptaku chodzą fa-
ceci, którzy ulice pomylili z plażą 
i straszą przechodniów gołymi tor-
sami. W cywilizowanym świecie 
przyjęte jest, że poza plażą, basenem 
i własnym kiblem, raczej bez koszul-
ki się nie pokazujemy, bo nie każ-
dy ma ochotę oglądać nasze wątpli-
we wdzięki. Poza tym ludzie na na-
szej szerokości geograficznej dawno 
temu umówili się, że zasłaniamy to 
i owo. Ale władze Sopotu nie radzą 
sobie z golasami na ulicach i trąbią o 
tym na całą Polskę. To o tyle dziw-
ne, że w pobliskim Gdańsku uczy-
li kiedyś podstaw dobrego wycho-
wania. Jakieś 35 lat temu na kolonij-
nej stołówce, wychowawca podszedł 
do kolegi Sławka i grzecznie poin-
formował go, że do obiadu nie siada-
my bez ubrania, nawet jeśli pięć mi-
nut wcześniej skończyliśmy grać w 
nogę i wymieniliśmy się spocony-
mi koszulkami z Ronaldo. Tak więc 
szum jaki władze Sopotu zrobiły wo-
kół bezkoszulkowców, uznać należy 
za zabieg marketingowy – krzyczmy 

o tym głośno, może ktoś przyjedzie 
zjawisko pooglądać, albo w zagra-
nicznej telewizji pokażą. Tymczasem 
w pobliskiej Biedronce widywałem 
tego lata całe stada facetów świecą-
cych spoconymi klatami i brzucha-
mi, ale na sali akurat nie było pana 
wychowawcy, który kazałby im coś 
założyć, żeby nie obrzydzali innyym 
zakupów. Widocznie ci panowie nie 
byli nigdy na kolonii letniej.

Z wakacyjnych przygód jesz-
cze dziwniejsza wydała mi się akcja, 
polegająca na tym, że jeśli wypije-
my 66666 butelek jakiegoś tam piwa 
i wydamy na to 399 999 zł, to piłka-
rze Sandecji dostaną z tego 20 tys. zł. 
Osobiście nie dałbym rady wypić ani 
jednej butelki wspomnianego piwa, 
ale ten, kto wymyślił kapslowy ab-
surd musiał być już po 6 albo i 66 bu-
telce, bo na trzeźwo raczej takie rze-
czy nie przychodzą do głowy. To tak, 
jakby nawoływać wszystkich byśmy 
pluli z mostu do Dunajca, dzięki cze-
mu w czasie suszy podniesie się po-
ziom wody w Jeziorze Rożnowskim.

Najbardziej jednak podobał mi się 
Tour de Pologne! „Przyjechaliśmy w 
tym roku do Nowego Sącza i to było 
objawienie” – powiedział w wywia-
dzie dla Onetu Czesław Lang. Lang, 
człowiek bywały w świecie widział 
przeróżne rzeczy, ale to, co zoba-
czył na naszych ulicach wydało mu 
się prawdziwym cudem. Miasto za-
kochało się w Tourze od pierwsze-
go wejrzenia. Dla tysięcy ludzi było 
to ciekawe doświadczenie oglądać 
na żywo ściganie kolarzy, które w 
tym samym czasie w telewizji oglą-
dał cały świat, a wszystko to na zna-
jomych ulicach. Myśmy to na szczę-
ście przewidzieli i poprzednie wy-
danie DTS poświęcili w całości TdP. 
Dzięki wyścigowi 5 sierpnia zapi-
sał się w naszych kalendarzach, jako 
dodatkowy świąteczny dzień, a jeśli 
nie wyjechaliśmy na urlop do wiel-
kiego świata, to wielki świat w tym 
roku przyjechał do nas.

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej
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Wybudujemy podziemny parking na 500 aut
Rozmowa 
z Ryszardem Nowakiem, 
prezydentem  
Nowego Sącza

 - Przez całe lato wszyscy czekali na 
otwarcie obwodnicy północnej, aż tu 
nagle… 

-  W poniedziałek późnym wie-
czorem uzyskaliśmy ostateczną de-
cyzję dopuszczającą do użytkowania 
i puściliśmy ruch. 
- Po emocjach i miesiącach oczekiwania 
nie miał Pan pokusy, żeby zagrała orkie-
stra i strzeliły korki od szampana?

- Będzie na to czas. To chyba naj-
większa inwestycja w historii miasta i 
będzie uroczyste otwarcie, ale nieko-
niecznie teraz. Ważne było, żeby nie 
czekać. Dosłownie po kilku minutach 
od zdjęcia szlabanów i oznakowań po-
jawiły się pierwsze samochody.
- Pan przejechał pierwszy?

- Nie, ja byłem pierwszy już wcze-
śniej. Staliśmy obok ronda i obserwo-
waliśmy, co się będzie działo. Pierw-
szy samochód przyjechał od strony 
Marcinkowic, bardzo szybko pojawi-
ły się kolejne. Jestem zaskoczony, jak 
duży jest już ruch. Widać, że obwod-
nica ułatwiła komunikację.
- Skoro jest oddana do użytku, to teraz 
czas na obwodnicę zachodnią, Węgierską 
Bis, most heleński. 

- Nad tymi przedsięwzięciami pra-
cujemy w sposób ciągły. Jeśli chodzi 
o obwodnicę zachodnią, znajduje się 
ona po stronie gminy Chełmiec. Pra-
ce trwają i bardzo możliwe, że część 
obwodnicy zachodniej zostanie zre-
alizowana w tym roku. Zostaje tylko 
tysiąc sześćset metrów, żeby połą-
czyć obwodnicę północną z obwod-
nicą zachodnią. To jest bardzo łatwa 
inwestycja i można ją szybko zreali-
zować. W tej chwili pracuje się nad 
decyzją środowiskową, przygotowa-
ny projekt należy tylko zaktualizować 
i zrealizować.  
- Pilniejsza jest Węgierska Bis czy most 
heleński?

- Obserwując ruch w mieście i 
utrudnienia, zdecydowanie bardziej 
potrzebna jest Węgierska Bis. Stara 
Węgierska jest w złym stanie, a to je-
dyna droga wylotowa z Nowego Są-
cza na południe. Często powstają tam 
korki. Jeżeli uda się zrealizować Wę-
gierską Bis, ruch zostanie podzielo-
ny. Problem komunikacyjny zosta-
nie zlikwidowany. Idziemy równo-
legle z przygotowaniami zarówno do 
Węgierskiej Bis jak i do nowego mo-
stu heleńskiego. W tym roku będzie-
my mieli gotowy projekt, będziemy 
starać się o środki finansowe z nowe-
go Programu Operacyjnego.
- Czy w tym roku będzie rozstrzygnięty 
projekt zagospodarowania rejonu Maśla-
nego Rynku?

- Mówimy o zagospodarowaniu 
całego rejonu w ścisłym centrum 
miasta w tym o podziemnym par-
kingu na kilkaset samochodów. To 
pionierskie przedsięwzięcie. Zapro-
szę do współpracy najlepszych spe-
cjalistów w dziedzinie architektury, 
przygotują oni założenia do projek-
tu, które chcielibyśmy, aby zostały 

uwzględnione. Ogłosimy konkurs. 
W pierwszym etapie zostanie wy-
różnionych pięć najlepszych prac. 
Ścisłe centrum miasta jest jednym z 
najbardziej atrakcyjnych miejsc, ale 
charakter Maślanego Rynku trzeba 
zachować.
- Nadal będzie tak wyglądał?

- Mówię o samym charakterze. 
Chcę aby Maślany Rynek funkcjono-
wał jak do tej pory, czyli owoce, kwia-
ty, warzywa, tego typu asortyment.  
- Hala targowa pod dachem?

- To byłoby niedopuszczalne, od 
tego są specjaliści. Budynki po Stra-
ży Pożarnej trzeba będzie wyburzyć. 
- A wieża strażacka górująca nad okolicą 
nie może stać się wieżą widokową?

- Nie nadaje się do korzystania w 
obecnej formie. Służyła do ćwiczeń 
dla strażaków. Jednak na stałe wpi-
sała się w krajobraz sądecki. Ale wieża 
widokowa w tym miejscu powstanie. 
 - Ile pieniędzy na całe przedsięwzięcie 
potrzeba i skąd je wziąć?

- Wszystko zależy do tego, jaki 
projekt zostanie przyjęty do realiza-
cji. To strategiczne miejsce, więc nie 
powinniśmy szczególnie oszczędzać. 
To po nas pozostanie na dziesiątki lat.
- Podziemny parking to przedsięwzięcie 

komercyjne czy miejskie? A może part-
nerstwo publiczno-prywatne?

- Procedury partnerstwa pu-
bliczno-prywatnego są skompli-
kowane. W Nowym Sączu jest oko-
ło ośmiuset miejsc parkingowych. 
Gdyby w ścisłym centrum udało się 
wybudować 500-600 podziemnych 
miejsc parkingowych, to problem 
parkowania w centrum byłby roz-
wiązany na długie lata. 
- Przeznaczył Pan do dyspozycji miesz-
kańców dwa miliony złotych w ramach 
budżetu obywatelskiego. Na co wydałby 
Pan przynajmniej część tych pieniędzy, 
jako obywatel Nowego Sącza?

- Niczego nie sugeruję. Dyspo-
nuję budżetem i to nie dwumilio-
nowym a 400-milionowym i staram 
się racjonalnie wydawać pieniądze 
na rzeczy, które z punktu widzenia 
miasta są najważniejsze. Odnośnie 
inwestycji miejskich, zostawiam 
mieszkańcom wolną rękę. Dwa mi-
liony złotych na budżet miejski to 
dużo. Dużo większy Kraków wyda-
je na niego sześć milionów.
- Będzie Pan co roku dokładał po mi-
lionie?

- Bez przesady. Zobaczymy, jakie 
będą projekty. Każdy z mieszkań-
ców może złożyć wniosek do pięt-
nastego września. Funkcjonuje ak-
cja propagandowa. Jest duże zain-
teresowanie, ale sporo będzie zale-
żało od mobilizacji środowisk i grup 
społecznych.
- Czy sądeczanie pokłócą się o te pie-
niądze? Inni mówią - place zabaw, inni 
– siłownia pod chmurką albo ścieżki ro-
werowe.

- Siłownie pod chmurką sukce-
sywnie realizuję. Co roku kilka będzie 
przybywało, więc nie ma sensu w to 
wchodzić z budżetu obywatelskiego.
- Czyli sądeczanie nie głosujcie na siłow-
nie pod chmurką, bo prezydent i tak wy-
buduje je z innych pieniędzy?

- Intensywnie pracujemy też nad 
ścieżkami rowerowymi. Jest wiele 
projektów, nie wszystkie jesteśmy 
w stanie zrealizować ze względu na 
koszty. Nie jest to temat, który po-
winien być w centrum zainteresowa-
nia w ramach budżetu obywatelskie-
go. Niech swoje pomysły przedstawią 
grupy społeczne. Sam byłem scep-
tyczny co do budżetu obywatelskiego.
- Przekonał Pana nacisk społeczny?

- Jeżeli budżet obywatelski się 
sprawdzi, będzie na stałe wpisany do 
działań i być może zwiększany. 
- Plotka głosi, że kiedy wrócił Pan z 
Cmentarza Komunalnego po powtórnym 
pochówku ekshumowanych szczątków 
żołnierzy radzieckich, kamień spadł panu 
z serca tak głośno, że było słychać na są-
deckim rynku.

- Nie miał powodu spadać mi ka-
mień z serca. Po prostu jestem zado-
wolony z tego, że udało się to przepro-
wadzić w sposób kulturalny, cywili-

zowany i bez ekscesów. 
- Nie przeszkadzało Panu, że ktoś ciągle 
kierował do Pana uwagi w tej sprawie?

- Te uwagi nie miały na celu zała-
twienia sprawy, tylko uderzenie w 
Nowaka. Doliczyłbym się może trzech 
osób, które w Nowym Sączu w tej 
sprawie działały. Reszta to przyjezd-
ni, którzy robili nieprzyjemne zady-
my. Jesteśmy narodem, który szanu-
je tradycję, zmarłych i groby. Mówiąc 
krótko: nie jesteśmy barbarzyńcami. 
Nie równamy grobów z ziemią, nicze-
go nie niszczymy. A ja działałem zgod-
nie z obowiązującym prawem. 
- Cała procedura od podjęcia uchwa-
ły Rady Miasta trwała ponad dwadzie-
ścia lat. 

- Ale nie jest pan w stanie w tym 
czasie wykazać podobnej sytuacji. 
Przez dwadzieścia lat nic nikomu nie 
przeszkadzało. Kiedy prezydentem 
byli panowie Gwiżdż, Czerwiński, 
Krawiński i Wiktor, nikt nie zacho-
wywał się w ten sposób w sprawie 
pomnika.
- Duża część tych demonstracji była już 
po wyborach. 

- I przed i po, wszystko jedno. Bli-
sko dwadzieścia lat nikt się pomni-
kiem nie zajmował, a teraz nagle ktoś 
się obudził.
- Jaki interes mieli działacze niepodległo-
ściowi z Krakowa albo Katowic, by ude-
rzyć w Nowaka?

- Mieli i nadal będą jechać na tym 
koniku. Powtarzam: działałem zgod-
nie z prawem i ostatecznie udało się 
porozumieć ze stroną rosyjską.
- Wrzucił Pan coś do puszki na pomnik 
Józefa Piłsudskiego?

- W pewnym sensie temu pa-
tronuję i wrzucę nie parę groszy, a 
więcej. 
- Potrzeba 300 tys.  zł, a na razie zebra-
no trzy…

- Uprzedziłem inicjatorów przed-
sięwzięcia, że z budżetu nie damy ani 
złotówki na ten cel. Natomiast nie wi-
dzę w tej idei nic złego, wprost prze-
ciwnie. Jeżeli grupa będzie na tyle 
sprawna i uzbiera pieniądze, pomnik 
może powstać. Ostateczną decyzję 
podejmie Rada Miasta. Wyda zgodę 
na jego postawienie i wskaże miejsce.  
- Dlaczego Józef Piłsudski zasługuje na 
pomnik w Nowym Sączu?

- Zasługuje zarówno on jak i inni 
znaczący obywatele. Nie zapominaj-
my także o sądeczanach.  
- Z bliższej czy dalszej historii?

- Jestem zwolennikiem stawiania 
pomników osobom z dalszej historii, 
żeby się nie rozczarować.
- Józef Oleksy jest Honorowym Obywa-
telem Nowego Sącza? Na razie skończyło 
się na uchwale Rady Miasta. Może powi-
nien być jakiś ciąg dalszy sprawy?

- Ciągiem dalszym jest wręczenie 
symboli honorowego obywatelstwa. 
Pozostaje kwestia ustaleń z najbliższą 
rodziną. Niebawem to nastąpi.
- Padają rekordy ciepła, a w Nowym Są-
czu kolejny sezon bez odkrytego basenu 
kąpielowego. Nie irytuje to Pana?

- Basen przy Łubince, wybudowa-
ny w 1974 r., funkcjonował przez kil-
ka pierwszych lat. Potem był zapo-
mniany. Okazało się, że ma pęknię-
te dno i wycieka z niego woda. Nale-
żałoby ją na bieżąco uzupełniać, a to 
bardzo duże koszty. Funkcjonowanie 
basenu to byłby dobry interes, trud-
no jednak sobie wyobrazić, że ktoś 
odkręci hydrant, będzie puszczał bez 
końca wodę do basenu i za nią płacił.
- Basen zostanie zrównany z ziemią?

- W to miejsce będzie inwestowało 
miasto albo pozwolimy na inwesty-
cje prywatne.
- Odkryte kąpieliska pojawiają się rów-
nież w pomysłach budżetu obywatel-
skiego.

- Basen, który miałby funkcjono-
wać sezonowo, to kwota rzędu kliku 
milionów. W projekcie Sądeckiej We-
necji uwzględniałem miejsca, gdzie 
sądeczanie mogliby spędzać czas, 
wykorzystując odkryte bezpiecz-
ne kąpieliska z obsługą ratowniczą. 
Decyzje zapadają w Krakowie, gdzie 
nie ma dla naszych spraw przychyl-
ności. Jest problem, aby przebrnąć 
przez kwestie formalne.
- Powinien Pan wyciągnąć telefon i za-
dzwonić w tej sprawie do wicemarszał-
ka Zegzdy. 

- Wicemarszałek Zegzda czy kto-
kolwiek z boku nie jest w stanie zmu-
sić urzędnika do tego, by podjął taką, 
a nie inną decyzję. Dostałem wytycz-
ne z Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska. Posługuje się ona takimi 
sformułowaniami: „może mieć miej-
sce”, „zachodzi podejrzenie, że może 
wystąpić to”. Z biurokracją krakow-
ską jest ciężko.
- Podpisał się Pan pod rekomendacją dla 
Leszka Langera, jednego ze swoich dy-
rektorów, na posła, a mówiło się, że tej 
jesieni to raczej Ryszard Nowak wystar-
tuje do Sejmu.

- Pewnie nie miałbym z tym żad-
nym problemów, ale nie po to rok 
temu startowałem na prezydenta, 
żeby teraz startować do Sejmu. Byłem 
w nim dwa razy: pierwszy i ostatni.
- Ale pod rekomendacją Langera podpi-
sał się Pan.

- Z czystym sumieniem. Mam na-
dzieję, że Leszek Langer tym kandy-
datem będzie, ale jest więcej chęt-
nych, niż miejsc. Ostateczne decyzje 
w tej sprawie nie zapadają w Nowym 
Sączu i nie wiem, jaki będzie ostatecz-
ny kształt listy.
- Brakuje jedynki. Senator Kogut w wy-
wiadzie powiedział nam dużo o liście PiS, 
ale nie wszystko.

- Ja senatorowi Kogutowi reko-
mendacji bym nie udzielił. Nie będę 
na ten temat dyskutował, odciąłem 
się od polityki warszawskiej. Intere-
suje mnie Nowy Sącz, a nie Warszawa. 
- Czy elementem polityki lokalnej są kon-
trowersje, które zgłosiła pod adresem 
Leszka Langera pani Emilia Brown? Za-
rzuciła mu nierzetelność w wykonywaniu 
obowiązków służbowych.

- To ja jej zarzucam nierzetelność. 
Najlepiej, gdyby pan porozmawiał z 
panią Emilią Brown o jej działalności. 
Pamiętam ją sprzed kilku lat. Zawsze 
sobie znajdowała jakąś osobę, w sto-
sunku do której prowadziła niewy-
bredną kampanię.
- Z Nowego Sącza odjechał Tour de Polo-
gne. Ma Pan jakiś pomysł na spożytkowa-
nie tego sukcesu?

- To był bardzo duży sukces, któ-
ry owocuje dla Nowego Sącza nawet 
bez mojego udziału i bardzo mnie to 
cieszy. W opinii sądeczan wyścig był 
wysoko oceniony, mimo wielu utrud-
nień. Spotkałem się z naciskami, żeby 
ta impreza wpisała się w kalendarz 
wydarzeń sportowych w Nowym Są-
czu. Byłem bardzo miło zaskoczony 
słowami Czesława Langa, który po-
wiedział, że Nowy Sącz to było obja-
wienie dla wyścigu.
- Przy jakiej okazji widział pan ostatni raz 
takie tłumy sądeczan na ulicach?

- Pamiętam Wyścig Pokoju, któ-
ry wiele lat temu kończył się chyba 
na stadionie Sandecji. Wówczas było 
podobnie. Już w tym roku możemy 
myśleć, jak jeszcze bardziej uatrakcyj-
nić Tour de Pologne dla sądeczan. Gdy 
próbowałem namówić do tego przed-
sięwzięcia przedsiębiorców, pojawiła 
się rezerwa.  Ale niektórzy zainwesto-
wali i nie żałują. Mam nadzieję, że w 
przyszłym roku także będą partnera-
mi Tour de Pologne. 
- Padła deklaracja z Pana strony o budo-
wie nowych ścieżek rowerowych.

- Nie tylko. Buduje się największy 
w Polsce pumptrack, również dla ro-
werów, tylko nie mam dla niego ja-
kiejś lepszej nazwy. Trzeba przeło-
żyć ją na język polski. Chcę, aby ta-
kich miejsc powstało wiele, nie tylko 
dla rowerzystów. Mamy także pro-
jekt pięknej ścieżki rowerowej wzdłuż 
rzeki Kamienica do Kamionki i z po-
wrotem drugą stroną rzeki. 

ROZMAWIAŁ: WOJCIECH MOLENDOWICZ
(OPRACOWANIE AM)

WYKORZYSTANO FRAGMENTY 
WYWIADU DLA REGIONALNEJ 

TELEWIZJI KABLOWEJ

Gdyby w ścisłym centrum udało się wybudować 
500-600 podziemnych miejsc parkingowych, to 
problem parkowania w centrum byłby rozwiązany 
na długie lata
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Już dzisiaj prezentujemy inspirujący 
wywiad z Prezesem Firmy DR Irena 
Eris Panem Henrykiem Orfingerem. 
W nim o początkach firmy, konkuro-
waniu na rynku polskim oraz zagra-
nicznym, a także o tym,  jak wyglądało 
życie Państwa Orfingerów przez po-
nad 41 lat prowadzenia  firmy rodzin-
nej. Jak sam twierdzi, skromność, do-
bry pomysł, upór w dążeniu do celu i 
szczęście – to czynniki, które powin-
ny zagwarantować sukces w biznesie.
 STR. 16

Cały świat kładzie nacisk na rozwój gospodar-
czy kraju. Państwa, w których funkcjonuje dużo 
globalnych firm, znacznie szybciej się rozwijają, 
a ludziom żyje się dostatniej. Musimy pamiętać, 
że eksportując swoje towary i usługi podbijamy 
gospodarczo inne kraje. Do tego potrzebna jest 
współpraca całego społeczeństwa, by wspierać 
rodzimych przedsiębiorców. Dlaczego tak wie-
le rodzimych firm międzynarodowych jest cho-
ciażby w Niemczech, czy Korei Południowej? Za-
chęcamy do zapoznania się z kolejnym powo-
dem dotyczącym rodzimych firm globalnych.
 STR. 18

T.
J.

W Polsce jest za mało firm rodzimych działających na rynku globalnym
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Polskie kosmetyki podbijają świat!
– Jak wyglądały początki firmy Dr 
Irena Eris. Jak wtedy prowadziło się 
działalność gospodarczą?

To były zupełnie inne 
czasy. Trudno jedno-
znacznie stwierdzić, 
czy były gorsze niż te-
raz. Ciężko to porów-
nywać. Wtedy przed-
siębiorczość w ogó-
le nie istniała. Za-
czynaliśmy z żoną  w 
1983 roku i zdecydo-
waliśmy się na pro-
wadzenie działalności 
tylko dlatego, że byli-
śmy młodzi, nieświado-
mi konsekwencji tej de-
cyzji.  Moja żona, Irena, jest 
doktorem farmacji. Wówczas 
pracowała w Zakładzie Badaw-
czo – Wdrożeniowym warszaw-
skiej Polfy. Ja natomiast byłem 
inżynierem, budowałem drogi w 
PRL.  Wydawało nam się, że sze-
fowie nas nie rozumieją, nie mo-
żemy robić tego, co byśmy chcieli 
i to głównie skłoniło nas do pod-
jęcia takiej decyzji. Zupełnie nie 
mieliśmy pojęcia o własnej dzia-
łalności, przedsiębiorczości, czy 
też rzemiośle. Co więcej, nie zna-
liśmy w ogóle prawa, które regu-
lowało kwestie podatkowe i or-
ganizacyjne. W tamtych czasach 
w Polsce słowo marketing w biz-
nesie nie istniało. 

– Jak wyglądało Państwa życie wte-
dy, gdy powstawała  firma?

Początki były dosyć trudne, 
żyliśmy skromnie. Radziliśmy 
sobie tylko dlatego, że  często 
wyjeżdżałem do pracy za granicę: 
Szwecja, Francja.  To były bardzo 
skomplikowane czasy i trudno 
było uzyskać wizę.  Pamiętam, 
jak w 1989 roku pojechaliśmy na 
miesięczną wycieczkę po Skan-
dynawii.  Był to jedyny, tak dłu-
gi urlop w moim życiu. Właści-
wie do dzisiaj się zastanawiam, 
jak mogłem sobie na to pozwo-
lić, ponieważ nie było wtedy te-
lefonów komórkowych, kompu-
terów, a ja na miesiąc zostawi-
łem firmę. Tak jak wspomniałem, 
uzyskanie wizy na wyjazd trwa-
ło kilka miesięcy. Aby otrzymać 
szwedzką, najpierw musiałem 
dostać fińską. Na miejscu oka-
zało się, że między krajami nikt 
nie sprawdza dokumentów, a ja 
uważałem, że potrzebuję w pasz-
porcie pieczątki  z przekroczenia 
granicy. Bałem się, że kiedy wró-
cę do Polski, zostaną wobec mnie  
wyciągnięte konsekwencje. Dzi-
siaj to wszystko wydaje się za-
bawne.  Wtedy jednak, do koń-
ca  nie było wiadomo, co czło-
wieka spotka.

– Zaczynał Pan w trudnym okresie 
politycznym i społecznym, jak Pan 
wspomina ten okres?

T o b a r d z o 
ważny, ciekawy i przede wszyst-
kim pionierski, okres w życiu, 
gdyż przypadał na czas założenia 
i rozwoju naszej firmy. W szcze-
gólności rok 1989, był wyjątko-
wym dla naszej rodziny. Działa-
liśmy na rynku już 6 lat. Bardzo 
szybko się rozwijaliśmy, zatrud-
nialiśmy już kilkanaście osób. 
Mieliśmy dość spore obroty i zda-
waliśmy sobie doskonale spra-
wę z tego, że sięgnęliśmy sufitu, 
gdyż nasza firma staje się za duża. 
W każdej chwili mógł przyjść 
urzędnik z Urzędu Skarbowego i 
pomimo, że nie było w tym ob-
szarze żadnych regulacji praw-
nych, zamknąć naszą działalność. 
Natomiast zmiany, jakie doko-
nały się w roku 1989, zupełnie 
zmieniły sposób naszego funk-
cjonowania. Praktycznie z dnia 
na dzień zmieniło się postrzega-
nie prywatnego biznesu. Z „pry-
waciarzy” staliśmy się przedsię-
biorcami, którzy płacą podatki, 
dają zatrudnienie. Była to rady-
klana zmiana, która dodała nam 
również wiary w to, że możemy 
coś zmienić, iść do przodu. 

– Wracając jeszcze do czasów PRL, 
jakie perspektywy miała Pańska 
firma?

Przede wszystkim w tym 
okresie obowiązywał zupełnie 
inny system podatkowy.  Nie 
było VAT-u, tylko podatek ob-
rotowy. Istniały natomiast za-
sady, które nie wynikały z żad-
nych przepisów, tylko z faktu, 
że w PRL-u rzemiosło nie mogło 
rozwijać się na dużą skalę. Jeże-
li wówczas wykazałbym, że osią-
gany zysk jest zbyt duży, to za-
równo ja, jak i nasze przedsię-
biorstwo mielibyśmy spore kło-
poty. Takie paradoksalne sytu-
acje wynikały przede wszystkim 
ze specyfiki naszego ustroju po-
litycznego. Urzędnik nie był kon-
trolowany, mógł zrobić co chciał. 
Wszystko zależało od człowieka i 
to był główny problem tamtych 

czasów. Ponadto, mało kto wtedy 
wiedział, jak założyć swoją dzia-

łalność. My przygotowywali-
śmy się ponad rok i naraże-

ni byliśmy na nieustan-
ne kontrole. Praktycz-

nie przez pierwszy rok 
mieliśmy nieustannie 
na karku urzędników. 
Takie były czasy… Na 
szczęście my byliśmy 
młodzi, pełni entuzja-
zmu i to przykrywa-
ło wszystkie inne pro-

blemy.

– Przejdźmy do kwestii  
współpracy, która ma miej-

sce na co dzień  z żoną, czy 
wspólne prowadzenie działalności 

przełożyło się na życie prywatne?
Udało nam się umiejętnie roz-

dzielić role zawodowe od pry-
watnych. Od początku podzieli-
liśmy zakres obowiązków w spo-
sób naturalny. Moja żona zwią-
zana była - i wciąż jest - z two-
rzeniem i kreacją produktu, a ja 
do dziś zajmuję się sprawami do-
tyczącymi całej organizacji. W 
związku z tym nie wchodzimy 
sobie w drogę, choć oczywiście 
rozmawiamy o wszystkim i dys-
kutujemy na różne tematy - na-
wet na takie, w których nie je-
stem fachowcem. Zawsze stara-
my się wypracować jakiś kom-
promis. Mamy do siebie zaufa-
nie i, do podejmowanych w swo-
ich obszarach, decyzji. 

– Czy uważa Pan że łatwiej zarządza 
się firmą rodzinną?

Trudne pytanie. Zależy w ja-
kim aspekcie. Z jednej strony, 
dobrze mieć kogoś bliskiego, 
kto cię rozumie i poprze lub kto 

szczerze powie, że nie tędy dro-
ga. Szczerość jest niezwykle waż-
na. Uważam, że pomimo wielu 
niedogodności, łatwiej zarządza 
się firmą rodzinną. Na szczęście 
dość szybko zauważyłem, że nie 
można wszystkiego robić same-
mu. Rozwój firmy należy oprzeć 
na potencjale ludzi,  którzy mają 
wiedzę, doświadczenie i są fa-
chowcami w różnych obszarach.  
U nas taki właśnie model dosko-
nale funkcjonuje. Oczywiście na-
leży trzymać pieczę nad wszyst-
kim i nie zapominać o intuicji. 
Prowadząc biznes przez ponad 30 
lat zdobyłem duże doświadczenie 
i mam dobre wyczucie rynku jak 
i intuicję, które to umiejętności 
z pewnością pozwalają mi prze-
widzieć i ustosunkować się do 
niektórych rozwiązań sugero-
wanych przez nasz zespół. Jako 
prezes firmy muszę płynnie po-
ruszać się w różnych obszarach. 
Umiejętność ta wynika z poczu-
cia odpowiedzialności nie tylko 
za własny biznes, ale i za ludzi, 
którzy z nami pracują. 

– Skoro jesteśmy przy temacie fir-
my rodzinnej i zarządzania, to czy 
Dr Irena Eris jest przygotowana na 
sukcesję? 

Od kilku lat w Polsce ten te-
mat zrobił się bardzo modny. 
Dużo mówi się o prowadzeniu 
firmy rodzinnej oraz na temat 
sukcesji. Jest to dosyć trudne, 
dlatego, że jesteśmy pierwszym 
pokoleniem, którego to dotyczy. 
Gdy zakładaliśmy firmę zupełnie 
nie myśleliśmy o tym, że kiedyś 
przejmą ją nasze dzieci. Dopie-
ro kilkanaście lat temu okazało 
się, że zbudowaliśmy dużą or-
ganizację, którą ktoś powinien 

po nas prowadzić. Swoich synów 
nie przygotowywaliśmy do tego 
w jakiś szczególny sposób. Na-
tomiast mając świadomość ska-
li naszego przedsięwzięcia uwa-
żam, że powinniśmy byli zacząć 
myśleć o tym wcześniej. Oczy-
wiście nie za wszelką cenę. Bo 
człowiek powinien mieć wol-
ny wybór. Często, w przypad-
ku firm rodzinnych,  zdarza się, 
że dzieci  chcą iść własną dro-
gą, mieć własne życie. I co wte-
dy? Niektóre zaś zostają w firmie, 
ale nie mają predyspozycji, by ją 
rozwijać. Problem sukcesji do-
tyczy dziś wszystkich przedsię-
biorców, którzy mają prywatne 
firmy rodzinne. 

– Statystyki pokazują, że dużo firm 
zwłaszcza na zachodzie takiej suk-
cesji nie wytrzymuje. Czy firma Dr 
Irena Eris jest pod tym kątem za-
bezpieczona? Nie obawia się Pan 
podobnego scenariusza?

Nasza firma jest podwójnie 
zabezpieczona. Z jednej stro-
ny trzeba zadbać tak o przed-
siębiorstwo, by było w stanie 
funkcjonować samodzielnie. U 
nas tak jest. Mógłbym spokoj-
nie wyjechać na pół roku i firma 
będzie działała. Z drugiej stro-
ny, częścią organizacji są mój 
syn i synowa i myślę, że jeste-
śmy przygotowani na to, żeby 
sukcesja przebiegała we właści-
wy sposób.

– Na co się Pan zdecyduje, jeśli fir-
mę przejmą dzieci?

Pewnie będę podróżował, bo 
to rzeczywiście lubię. Bizneso-
wo, na pewno nie będę próbo-
wał podejmować żadnych no-
wych wyzwań.

Rozmowa z Henrykiem Orfingerem - prezesem firmy Dr Irena Eris.
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– Na rynku polskim w branży ko-
smetycznej jest dosyć tłoczno, jak 
konkuruje się na rynku polskim? 

Bardzo dobrze. Mam pozytyw-
ne doświadczenia. To jest jeden 
z niewielu rynków na świecie, 
jak nie jedyny, w którym pol-
ska branża kosmetyczna obro-
niła się przed zachodnią kon-
kurencją i korporacjami. Pol-
skie firmy z rodzimym kapita-
łem mają wciąż około 50% ryn-
ku. I choć walka o najmniejszy 
kawałek tego „tortu” nieustan-
na trwa, to zachodnie koncerny 
przegrały już bój. Duże zachod-
nie firmy liczyły na to, że po wej-
ściu do Polski po 89. roku uda im 
się od razu przejąć na wyłączność 
około 80% rynku. Nie udało się. 
Co więcej, dzisiaj mamy do czy-
nienia z taką sytuacją, że rodzi-
mi producenci coraz lepiej so-
bie radzą i rosną, a ich zachod-
ni konkurenci praktycznie stoją 
w miejscu. Ta przewaga polskich 
firm jest bardzo budująca. 

– Skoro w Polsce jest duża gru-
pa producentów kosmetyków, jak 
układa się współpraca pomiędzy 
nimi?

 Pomimo dużej konkurencji, 
wszyscy w miarę dobrze sobie 
radzą. W 2002 roku, kiedy było 
wiadomo, że wejdziemy do UE, 
zaangażowałem się w tworze-
nie stowarzyszenia, które mia-
ło za zadanie dbać o interesy 

polskich producentów kosme-
tyków. Przystąpienie do UE wy-
mogło na nas wiele zmian zarów-
no z obszaru prawodawstwa, jak i 
tych mentalnych.  Aby móc mieć 
wpływ na, dokonujące się na na-
szych oczach, zmiany i kontro-
lować sytuację, musieliśmy się 
zjednoczyć i zacząć działać w 
imieniu całej branży, a nie jed-
nostkowych interesów. Gdyby 
do tego nie doszło, nasza dzia-
łalność skończyłaby się total-
ną katastrofą. Dodatkowo, uda-
ło mi się doprowadzić do sytu-
acji, w której przy jednym sto-
le zasiedli przedstawiciele tych 
małych, krajowych firm oraz re-
prezentanci światowych koncer-
nów.  Dziś wspólnie pracujemy 
nad ustawodawstwem, regula-
cjami prawnymi, implementa-
cją dyrektyw unijnych. Podsta-
wową zasadą jest to że nie roz-
mawiamy o rynku, gdzie prze-
cież jesteśmy konkurentami. Je-
steśmy chyba jedyną organizacją 
w Polsce, która zrzesza niemal 
całą branżę. Dziś tworzy ją oko-
ło 130 dużych firm kosmetycz-
nych, które z dużym powodze-
niem pilnują wspólnego intere-
su branży kosmetycznej. 

– Czy ta współpraca przekłada się 
na mocne stanowisko w UE?

Dzięki silnemu lobby naszej 
organizacji mamy wpływ na to, 
co dzieje się w Brukseli. Jesteśmy 

członkiem Cosmetics Europe- 
organizacji europejskiej, która 
zrzesza te krajowe w ramach 
branży kosmetycznej i repre-
zentuje je w Brukseli w stosun-
ku do Parlamentu Europejskie-
go. Niestety wciąż jest za dużo 
zmian, często nieprzemyślanych 
i czuć wyraźnie brak stabilizacji. 
Mimo to, musimy sobie jakoś ra-
dzić i wypracowywać nowe zasa-
dy działania w zgodzie z unijny-
mi standardami. 
– Dlaczego Pańska firma wyszła ze 
swoimi produktami na rynki zagra-
niczne?

Na polskim rynku mamy już 
ugruntowaną pozycję, podobnie 
jak pozostałe firmy, funkcjonu-
jące w jego ramach. Trudno tu 
coś zmienić. Stąd właśnie eks-
port jest naturalnym kierunkiem 
rozwoju dla przedsiębiorstwa. 
Dla nas jest on niezwykle istot-
nym czynnikiem rozwojowym 
i punktem realnych wzrostów. 
Rocznie kształtują się one na po-
ziomie ponad 22% i sukcesywnie 
udaje się zdobywać nowe rynki. 

– A jak są postrzegane Pańskie pro-
dukty na rynkach zagranicznych?

Dla naszej branży największą 
barierą jest napis Made in Poland. 
Myślenie Europy Zachodniej o 
naszych produktach jest dość 
stereotypowe. Zmiana w sposo-
bie takiego myślenia to kwestia 
dziesięcioleci. Z tego względu 

budujemy sprzedaż w krajach, 
gdzie konotacje z Polską są neu-
tralne.  Takim obszarem – z du-
żym dla nas potencjałem -  są 
dziś  kraje Bliskiego Wschodu: 
Katar, Izrael, Turcja, Arabia Sau-
dyjska. Bardzo dobrze się tam 
rozwijamy, odnotowując spo-
re wzrosty.  Oczywiście chcieli-
byśmy zwiększać eksport w kra-
jach Europy Zachodniej. Nieste-
ty tam rynek nie jest dla nas ła-
skawy. Niemcy nie chcą kupować 
polskich produktów, konkuren-
cja wypycha nas z rynku, stosu-
jąc często mało etyczne rozwią-
zania. Mimo rozlicznych trudno-
ści, udało się nam już zaistnieć w 
Czechach, Słowacji czy Austrii. 

– Co w Państwa branży jest naj-
ważniejsze?

Trudne pytanie. Na pew-
no musi być zachowana syner-
gia działań. Niewątpliwie bar-
dzo istotnym punktem są bada-
nia, rozwój oraz innowacyjność. 
Jesteśmy jedyną firmą w Polsce 
i jedną z nielicznych w Euro-
pie, która posiada własne Cen-
trum Naukowo-Badawcze. Pro-
wadzimy tam własne, zaawan-
sowane badania.  To ich efekty 
sprawiają, że możemy propono-
wać nowe technologie i innowa-
cyjne rozwiązania. Mamy własne 
patenty i wiele autorskich zgło-
szeń patentowych. To wyróżnia 
nas na tle konkurencji i jest dla 

nas wartością dodaną.  Badania to 
jednak nie wszystko. Bardzo waż-
ny w firmie jest skutecznie zarzą-
dzany marketing, który odpowia-
da za właściwą komunikację pro-
duktu. Profesjonalnie zorganizo-
wana sprzedaż także przekłada się 
na sukcesy rynkowe. Wszystkie 
te elementy są ważne, gdyż jeden 
czynnik pracuje na drugi.
– A Co Pan uważa za wyjątkowego w 
swojej branży?

To, że udało nam się stworzyć 
silną organizację, która potrafi 
zająć wspólne stanowisko, dys-
kutować i działać razem. Tego ży-
czę innym branżom, a wiem, że 
nierzadko tego wspólnego gło-
su i jedności brakuje. Wspólno-
ta, jednolite stanowisko i jasna, 
sprecyzowana strategia to klucz 
do zdrowego państwa, firmy, in-
stytucji oraz każdej rodziny.
– Czy w dzisiejszych czasach jest 
możliwe stworzyć taką markę jak Dr 
Irena Eris?

Uważam, że zawsze jest taka 
możliwość. Obecnie działa w Pol-
sce z sukcesem sporo firm, po-
wstałych całkiem niedawno. Je-
śli ma się tylko dobry pomysł, to 
on zawsze wygra.

ROZMAWIALI BOŻENA 
DAMASIEWICZ I JAKUB ZAPAŁA 

DRUGA CZĘŚĆ WYWIADU 
W KOLEJNYM DOBRYM DODATKU 

WIEDZY O GOSPODARCE
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Polska posiada znikomą ilość rodzimych firm 
globalnych, czyli firm z grupy biznesu podstawowego

Dlaczego w krajach, które posia-
dają dużą ilość rodzimych firm glo-
balnych, zarabia się więcej? 

Warto wiedzieć, że firma 
globalna posiada trzystopniowe 
dodawanie wartości:

•  centrum zarządzania, które 
zawsze pozostaje w kraju po-
chodzenia firmy globalnej; 

•  zakłady produkcyjne zlokali-
zowane w krajach, w których 
są ku temu sprzyjające wa-
runki (ulgi podatkowe, tania 
siła robocza, dostęp do surow-
ców, duży rynek zbytu);

•  centra dystrybucyjne w kra-
jach, w których istnieje zapo-
trzebowanie na ich produkty.

W centrach zarządzania zlokali-
zowane są specjalistyczne, dobrze 
płatne miejsca pracy dla ludzi wy-
kształconych, zajmujących się two-
rzeniem nowych rozwiązań i pro-
duktów (dział badań i rozwoju), 
nadzorem technologicznym i jako-
ściowym, finansami, controllin-
giem, dystrybucją, marketingiem 
oraz IT. Wartość tej pracy zawarta 
jest w cenie produktu, którą pła-
ci klient (tzw. koszty korporacyj-
ne), kupując importowany lub je-
dynie zmontowany w swoim kra-
ju produkt. Wartość ta może wy-
nosić 5-30% ceny jednostkowej 
produktu. 

W ten sposób pracownicy z cen-
trum zarządzania firm globalnych 
eksportują za granicę, do swoich 
firm produkcyjnych i dystrybucyj-
nych, swoją pracę i wiedzę w posta-
ci wyżej wymienionych usług, a do 
ich rodzimego kraju napływają za 
to pieniądze. To z kolei sprzyja po-
jawieniu się przestrzeni gospodar-
czej dla biznesu wtórnego, który na 
danym rynku o te pieniądze między 
sobą konkuruje. 

Rodzime firmy globalne są też 
dostawcami zleceń dla małych firm 
i średnich podmiotów, które z nimi 
kooperują. Można przyjąć, że firmy 
globalne, oprócz tych miejsc pra-
cy, które generują we własnych od-
działach, drugie tyle tworzą u swo-
ich dostawców. 

W naszym kraju ilość rodzi-
mych firm globalnych jest niewiel-
ka. Z kolei zagraniczni inwestorzy 
często kooperują z podmiotami z 
własnych krajów. W konsekwencji 
ilość zleceń dla małych i średnich 

przedsiębiorstw w Polsce jest ogra-
niczona i wraz z globalizacją stale się 
zmniejsza. Dlatego też warunkiem 
rozwoju MSP (małych i średnich 
przedsiębiorstw) w naszym kra-
ju jest rozwój polskich dużych firm 
globalnych i związana z tym popra-
wa konkurencyjności Polski w Unii 
Europejskiej i na świecie.

Trzeba również podkreślić, że 
polska wartość dodana w produk-
cie zaprojektowanym i wytworzo-
nym w Polsce przez rodzimą firmę 
jest większa niż w produkcie jedy-
nie zmontowanym w Polsce przez 
zagraniczny koncern. 

Działalność firm rodzimych po-
prawia także konkurencyjność w 
danej branży na krajowym rynku. 
Jak to działa? Jeżeli na rynku pol-
skim swoje produkty sprzedaje za-
graniczny koncern, który posiada 
lokalnego rodzimego konkurenta, 
to swoje produkty oferuje w dużo 
niższych cenach niż na innych ryn-
kach. Wymusza to na nim konku-
rencja. Jeżeli takiego lokalnego pro-
ducenta nie ma, często zdarza się, 
że zagraniczne koncerny sprzeda-
ją swoje produkty w Polsce po ce-
nach wyższych niż w Europie Za-
chodniej. 

Warto zwrócić uwagę na fakt, 
że charakter, wymagania i konku-
rencja w wielu branżach powodu-
ją, iż trwała działalność międzyna-
rodowa może być prowadzona tyl-
ko i wyłącznie przez firmy global-
ne, które posiadają wystarczająco 
duży efekt skali i siłę marki. Tylko 
firmy o takim zasięgu generują naj-
większe zys¬ki i sprawiają, że jest 
możliwy rozwój mniejszych firm. 
Likwidacja barier celnych mię-
dzy państwami sprawia, że glo-
balnie zaczynają wygrywać firmy 
z dużych państw, które osiągnęły 
efekt skali na rodzimych rynkach 
i z tego efektu skali odnoszą ko-
rzyści. Potwierdzają to dane sta-
tystyczne, które pokazują, że 147 
koncernów kontroluje dzisiaj 40% 
PKB świata a 737 koncernów kon-
troluje 80% PKB świata9. Duże fir-
my mogą bezpośrednio docierać do 
końcowego konsumenta. Jeżeli na-
sza wspólnota nie będzie posiada-
ła własnych firm globalnych to au-
tomatycznie niektóre branże staną 
się dla niej niedostępne. 

W krajach rozwiniętych gospo-
darczo firmy z grupy biznesu pod-
stawowego (firmy międzynarodo-
we) korzystają z ulg podatkowych, 
mają łatwiejszy dostęp do terenów 
inwestycyjnych oraz infrastruktury 
niezbędnej do prowadzenia działal-
ności gospodarczej. Jeżeli np. firma 
chce nadal poszerzać swoją dzia-
łalność, inwestując w rozwój swo-
jej firmy, to wówczas zostaje zwol-
niona z płacenia podatków, dzię-
ki temu może swobodniej i bez-
pieczniej dążyć do ulepszania swo-
jego biznesu. Rządy krajów rodzi-
mych roztaczają nad nimi szcze-
gólną opiekę, wspierając ich roz-
wój, zarówno na terenie własnego 
państwa, jak i poza jego granicami. 

Przykład
Były premier Włodzimierz Ci-

moszewicz wspomina  historię ze 
spotkania z prezydentem Francji 
Jacques’em Chirakiem.  W Warsza-
wie, po kilku minutach kurtuazji, 
prezydent Francji wyciągnął i od-
czytał listę firm francuskich dzia-
łających na terenie Polski. Dodał, 
że liczy na wsparcie polskiego rzą-

du i pomoc dla  firm pochodzących 
z jego kraju10. Wszystko dlatego, że 
ten rodzaj biznesu może skutecznie 
dokonywać gospodarczego podbo-
ju międzynarodowego rynku, z po-
żytkiem dla własnego kraju.

Znakomitym przykładem i po-
twierdzeniem na to, że gospodar-
czo rozwijają się te kraje, które po-
stawiły na rozwój rodzimych firm, 
jest gospodarka koreańska i nie-
miecka (wykres 15). 

Korea Południowa w ciągu za-
ledwie jednego pokolenia awan-
sowała z grupy najbiedniejszych 
krajów świata do grona najbar-
dziej rozwiniętych i najbardziej 
zaawansowanych technologicznie 
gospodarek. Na wykresie 15 wy-
raźnie widać, że w roku 1985 PKB/
os. Korei Południowej kształto-
wał się na poziomie PKB/os. Pol-
ski. Dziś, po 25 latach, PKB/os. 
w Korei jest prawie 2 razy więk-
sze niż PKB/os. Polski i zachowuje 

– w odróżnieniu od naszego kraju – 
tendencję wzrostową. Ten ogrom-
ny postęp, jaki dokonał się na prze-
strzeni ostatnich dziesięcioleci w 
gospodarce koreańskiej, był moż-
liwy m.in. dzięki konsekwentnej 
polityce gospodarczej ukierunko-
wanej na rozwój rodzimego prze-
mysłu oraz eksportu. 

Jeszcze lepiej rozwija się gospo-
darka niemiecka. Wzrost PKB  w 
ostatnich latach, przypadający na 
jedną osobę w tym kraju, obrazuje 
nam wykres 15. Państwo niemiec-
kie, znając korzyści, jakie dla go-
spodarki przynoszą rodzime firmy 
niemieckie, zaraz po wojnie po-
zwoliło im się szybko rozwijać po-
przez przyjazne prawo podatkowe. 
Umożliwiło im naliczony podatek 
CIT zainwestować w swoje firmy.

Przykład
Jeżeli niemiecka firma wyge-

nerowała w danym roku 1 milion 
DM zysku, to zgodnie z prawem 
podatkowym został jej naliczony 
40-procentowy podatek docho-
dowy (CIT), czyli 400 000 DM. Je-
śli firma ta zdecydowała się za-

inwestować wartość tego podat-
ku w rozwój swojej działalności, 
to wówczas nie musiała tego po-
datku odprowadzać do niemiec-
kiego budżetu. W ten sposób każ-
da niemiecka firma, która cały 
czas rozwijała się, nie musiała 
płacić podatku CIT. Państwo nie-
mieckie, wprowadzając takie pra-
wo, motywowało rodzime firmy do 

rozwoju swojej działalności. Decy-
zje te sprawiły, że niemiecka go-
spodarka dużo szybciej i prężniej 
mogła się rozwijać. Obecnie jest 
jedną z najsilniejszych gospoda-
rek świata.

Dlaczego firmy decydują się 
na inwestowanie za granicą i 
jaki to ma wpływ na rodzimą 
gospodarkę?

Jest wiele powodów, dla których 
przedsiębiorstwa podejmują zagra-
niczną ekspansję. Często musi wy-
stąpić kilka przesłanek, aby dana 
firma zdecydowała się na taki krok. 
Najczęstsze powody to:

1.  Uzyskanie efektu skali w za-
kresie badań i rozwoju, pro-
dukcji podzespołów, zakupów 
surowców, zakupu towarów 
handlowych.

2.  Obniżenie kosztów wytwo-
rzenia produktów i usług, je-
żeli w danym kraju są ko-
rzystniejsze warunki do pro-
dukcji. Nierzadko przenie-
sienie produkcji do tańszych 
lokalizacji jest warunkiem 
przetrwania danej firmy lub 
warunkiem jej obecności na 
danym rynku zbytu. Warto 
tutaj podkreślić, że zazwy-
czaj za granicą przenoszone 
są najprostsze czynności pro-
dukcyjne, tzw. montaż osta-
teczny. Produkcja  skompli-
kowanych, innowacyjnych i 
zaawansowanych technolo-
gicznie produktów – za które 
klienci są skłonni więcej za-
płacić, a przez to więcej się 
na nich zarabia – pozosta-
wiana jest w kraju, w któ-
rym znajduje się siedziba fir-
my. Za granicę „eksportowa-
ne” są więc stanowiska pra-
cy niewymagające wysokich 
kwalifikacji, a przez to mniej 
płatne. 

3.  Ograniczenie rozwoju lokal-
nego konkurenta w danym 
kraju.

4.  Uzyskanie lepszego dostępu 
do surowców.

5.  Ominięcie barier celnych i 
transportowych. 

6.  Podążanie za głównym od-
biorcą, jeśli jest się koope-
rantem.

7.  Nacisk ze strony konkurencji 
globalnej.

8.  Chęć zarabiania na sprzedaży 
opłat franczyzowych i szkole-
niowych.

Jednak bez względu na powód 
poszerzania działalności ekspan-
sja firmy na rynki zagraniczne za-
wsze odbywa się  z korzyścią dla 
rodzimej gospodarki i zamożno-
ści obywateli. 

Z analizy danych statystycznych 
wynika, że o wysokości naszych 
wynagrodzeń nie decyduje licz-
ba firm prowadzących dzia-
łalność gospodarczą w danym 
kraju, lecz ich wielkość i zakres 
działalności.

e 

h b dk l

Polskie firmy globalne, sprzeda-
jąc wytworzone przez siebie do-
bra i usługi za granicę, powo-
dują, że do Polski napływa ka-
pitał, który stwarza przestrzeń 
do powstawania małych i śred-
nich przedsiębiorstw. Te z ko-
lei zaspokoją potrzeby lokalnego 
społeczeństwa.

Należy pamiętać o tym, że eks-
pansja firm rodzimych na mię-
dzynarodowe rynki zaczyna się 
w ich własnym kraju. Firmy mu-
szą najpierw na własnym ryn-
ku zdobyć doświadczenie, za-
robić środki, uzyskać efekt ska-
li, a dopiero potem mogą pro-
wadzić skuteczną i trwałą dzia-
łalność międzynarodową i stop-
niowo przekształcać się w firmy 
globalne.

POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI– Gospodarczy dodatek „Dobrego Tygodnika Sądeckiego”

Wydawca: Wydawnictwo DOBRE oraz Fundacja „POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI”.  Kontakt: ul. Węgierska 146 c, 
33-300 Nowy Sącz, tel. 18 4140165, biuro@pomysloprzyszlosci.org, www.pomysloprzyszlosci.org
Redaguje zespół: Bożena Damasiewicz (redaktor odpowiedzialna), Katarzyna Tomoń, Anna Korczyk, Bożena Zagórowska, Jakub Zapała, Wojciech Molendowicz.
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Krowa nie jest fioletowa, a mleka 
nie produkuje się w fabryce
Rozmowa 
z BRONISŁAWEM 
DUTKĄ, dyrektorem 
Małopolskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego 
w Karniowicach.

- Czy na tydzień przed otwarciem 
Agropromocji, największej w Mało-
polsce wystawy nie tylko rolniczej, 
czuje Pan już na plecach dreszczyk 
emocji?

- Proszę się nie gniewać, ale 
chyba muszę tu wprowadzić małą 
poprawkę. Jeśli nie liczyć Targów 
Poznańskich - choć to inny wy-
miar przedsięwzięcia - to Agro-
promocja jest największą w Pol-
sce, a nie tylko w Małopolsce, im-
prezą targową. No i jak mam w tej 
sytuacji nie odczuwać dreszczy-
ku emocji, kiedy spodziewamy 
się około 50 tysięcy gości? Więcej 
ludzi przychodzi chyba tylko na 
mecze reprezentacji piłkarskiej na 
Stadion Narodowy.
- Czym ich w tym roku przyciągnie-
cie do Nawojowej, bo reprezenta-
cja piłkarska będzie akurat w tym 
terminie zajęta meczem z Niemca-
mi, więc musicie pomyśleć o innych 
atrakcjach.

- Pożartowaliśmy, a teraz już 
całkiem poważnie: mówiąc naj-
krócej przyciągamy gości różno-
rodnością oferty! Na Agropromo-
cji każdy znajdzie coś dla siebie. 
Gdybym szukał nowości, to wska-
zał bym na poszerzoną od tego 
roku wersję wystawy zwierząt. 
To atrakcja nie tylko dla rolników 
i hodowców. To również gratka 
dla tych, którzy chcą przyprowa-
dzić tam dziecko i pokazać mu jak 
wygląda owca albo krowa. Ma to 
również swój walor edukacyjny, 
bo okaże się, że krowa wcale nie 
jest fioletowa, ale najczęściej czer-
wona albo czarna. Przy okazji bę-
dzie można najmłodszym wyja-
śnić, że mleko pochodzi właśnie 
od krowy, a nie produkuje się go 
w fabryce. Trochę żartuję, ale dla 
wielu młodych ludzi to, co dla nas 
było oczywiste, dzisiaj może za-
skakiwać. Do tego dołóżmy, ogól-
nopolskie zawody w strzyżeniu 
owiec, pokazy pucenia oscypka, 
degustacja jagnięciny, rozstrzy-
gnięcie wielu konkursów m.in. 
Agroligi.
- Dlaczego Agropromocja jest taka 
ważna dla branży?

- Ponieważ w jednym miejscu i 
czasie gromadzi się ogromna ilość 

klientów. Wystawienie się tutaj 
jest dla firmy gwarancją, że w cią-
gu dwóch dni zobaczy ich rekor-
dowa ilość potencjalnych nabyw-
ców. Nigdzie indziej tego nie do-
staną. To od strony wystawcy. Z 
kolei z punktu widzenia klienta to 
świetna forma spędzania wolne-
go czasu dla całej rodziny – każdy 

tu znajdzie coś interesującego dla 
siebie, a po intensywnym zwie-
dzaniu jest czas i miejsce na ro-
dzinny posiłek, albo relaks przy 
występach artystycznych. Dodam, 
że na tydzień przed zamknięciem 
zgłoszeń mieliśmy na liście ponad 
300 wystawców, w tym 200 ko-
mercyjnych. Od wystawców jed-
noosobowych – rzemiosło, ręko-
dzieło, mikrogastronomia – nie 
pobieramy opłat. Obecność takich 
producentów i ich oferty na wy-
stawie ma dla nich znaczenie pro-
mocyjne, a dla nas to wartość sama 
w sobie. Generalnie nie chcemy, 
by Agropromocja była wystawą 

wyłącznie branżową, bo w takiej 
formule zawężałaby swoich od-
biorców tylko do rolników zain-
teresowanych w pierwszej kolej-
ności maszynami rolniczymi, albo 
środkami ochrony roślin. My ro-
bimy to tak: kiedy rolnik będzie 
oglądał najnowsze maszyny, jego 
żona kupi sobie krzewy potrzebne 

jej do ogrodu, a dzieci będą pod-
glądać szynszyle albo kolorowe 
kury. Albo właśnie dowiedzą się, 
że krowa nie jest fioletowa. 
- W jakich nastrojach przyjadą w tym 
roku rolnicy na Agropromocję?

- Największa bolączka, na któ-
rą mogą w tym roku narzekać to 
susza. Kolejny rok z rzędu zresz-
tą. To faktycznie powtarzający się 
problem, w którego obliczu pol-
ski rolnik powoli chyba powinien 
myśleć o przestawianiu swoje-
go gospodarstwa na styl rolnic-
twa włoskiego albo hiszpańskiego. 
Tam też jest gorąco, brakuje wody 
i trzeba sobie z tym radzić. Nie 

przypadkiem Małopolska Izba Rol-
nicza zorganizowała w tym roku 
wyjazd studyjny do Izraela, gdzie 
jest ogromny deficyt wody, a oni 
sobie jakoś z nim radzą. Taki był 
temat tego wyjazdu i być może 
coraz częstsze u nas susze są pró-
bą poszukiwania rozwiązań i ra-
dzenia sobie z tą sytuacją. Trady-
cyjne podlewanie, czyli wylewanie 
wody na glebę jest bardzo nieeko-
nomiczne. Ogromna ilość wody 
ucieka. Izraelskie rozwiązania to 
podziemne podlewanie, nawad-
nianie od dołu, by woda nie od-
parowywała, ale poszła w korze-
nie. W naszych sadach i gospo-
darstwach ogrodniczych bardzo 
by się takie systemy nawadniania 
przydały. To przyszłość jednak. Na 
dziś z powodu suszy rolnicy mogą 
zgłaszać swoje szkody do gminy. 
W uzasadnionych przypadkach 
jest szansa na pomoc państwa lub 
ze środków unijnych. Pogoda za-
wsze była wpisana w ryzyko za-
wodowe rolnika, ale z problemem 
coś trzeba zrobić. Dlatego niedaw-
no Ministerstwo Rolnictwa wysła-
ło sygnał, iż rozpoczyna pracę nad 
systemem powszechnego ubezpie-
czenia dla rolników. Ma to na celu 
rozłożenie ryzyka i zmniejszenie 
kwoty ubezpieczenia.
- Ten rok miał upłynąć pod znakiem 
kłopotów sadowników ze zbytem ja-
błek z powodu rosyjskiego embar-
ga i trudnych do wyobrażenia kon-
sekwencji dla tej gałęzi polskiej go-
spodarki.

- Na szczęście okazało się, że 
dużej chmury spadł mały deszcz. 
Szybkie działania Unii sprawiły, 
że produkt – czego się najbardziej 
obawiano – zamiast gnić w prze-
chowalniach, sprawnie się roz-
szedł. Jednocześnie nasze władze 
ruszyły w świat w poszukiwaniu 
rynków zbytu innych niż rosyj-
ski. Zrobiono to skutecznie i na-
gle wiosną okazało się, że jabłka 
podrożały! Niespodziewanie dla 
wszystkich trzeba było zapłacić za 
kilogram 2,10 zł, a przecież nieco 
wcześniej producenci byli zado-
woleni sprzedając kilogram o zło-
tówkę taniej.
- Rosja wprowadzając embargo 
chciała zaszkodzić polskim sadow-
nikom, a niespodziewanie wyświad-
czyła im przysługę?

- Trochę tak się stało, a wszyst-
ko w myśl zasady „co cię nie zabi-
je, to cię wzmocni”. Dzisiaj mamy 
dla polskich jabłek otwarte nowe 
rynki zbytu, więc jeśli kiedyś em-
bargo zostanie cofnięte, to tyl-
ko wrośnie cena jabłka. Jesteśmy 

największym na świecie produ-
centem jabłek, jednym z najwięk-
szych producentów borówki ame-
rykańskiej, którą uprawia się rów-
nież w naszym regionie. Mamy tu 
bardzo nowoczesne gospodarstwa, 
dzieje się w nich dużo pozytyw-
nych rzeczy, widać sporo powo-
dów do optymizmu i satysfakcji.
- Jak wygląda sądeckie rolnictwo na 
tle Polski?

- Jest specyficzne. U nas nie ma 
dużych obszarowo gospodarstw, 
dominuje produkcja mleka i mię-
sa wołowego, a w ostatnich latach 
mocny akcent kładziony jest na 
rozwój owczarstwa. Kiedyś wy-
pędzono owce z pastwisk na te-
renie parków narodowych, po-
nieważ zjadały tam cenne rośli-
ny. Potem okazało się, że kie-
dy nie ma owiec, nie ma również 
ważnych roślin. Pasterskie użyt-
kowanie górskich łąk powoduje, 
że są one bogatsze w roślinność. 
Taka prosta zależność, jak to czę-
sto bywa w przyrodzie. Wszyst-
ko wskazuje na to, że wypas wró-
ci przynajmniej na część hal, czy-
li tradycyjnych pastwisk.
- Perspektywy dla polskiego i sądec-
kiego rolnictwa na najbliższe lata?

- Jestem związany z doradz-
twem rolniczym od 1983 r. Przez 
wiele lat, jako doradca odwiedza-
łem gospodarzy i czego ja się od 
nich nie nasłuchałem! Wtedy też 
rolnicy narzekali. Ale tak dobrze w 
rolnictwie jak wówczas, to dzisiaj 
już nie jest. Nie ma co ukrywać, że 
wtedy było dużo lepiej, co jednak 
nie znaczy, że dzisiaj jest źle. Naj-
większą wartością w naszym rol-
nictwie jest zapewniony zbyt na 
produkty. Produkujemy zdrowo, 
smacznie, ekologicznie, polskie 
produkty mają na świcie swoją re-
nomę i prawdziwych miłośników. 
Co ważne, od stycznia będziemy 
mogli kupować wyroby bezpo-
średnio od producenta, a nie tylko 
w supermarkecie. Teraz wystar-
czy, że producent zgłosi w wete-
rynarii chęć sprzedaży bezpośred-
niej mięsa albo mleka. To nie tyl-
ko uprości procedury. Jeśli wśród 
polskich konsumentów rośnie tę-
sknota za ekologicznymi, smacz-
nymi – na Zachodzie nazywany-
mi organicznymi – produktami 
wprost od producenta, bez super-
marketowych sztuczek przedłuża-
jących trwałość i powiększających 
wagę – to pod tym względem cze-
ka nas prawdziwa rewolucja.

ROZMAWIAŁ 
WOJCIECH MOLENDOWICZ

Dyr. B.Dutka otwiera wystawę Agropromocja

XXV Międzynarodowa Wystawa Rolnicza 5–6 września, Nawojowa

Od stycznia będziemy mogli 
kupować m.in. wędliny i mięso 
bezpośrednio od producenta, 
a nie tylko w supermarkecie
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100% SOK 
JABŁKOWY 

(NFC) 
TŁOCZONY 

ZE 
ŚWIEŻYCH 
OWOCÓW

Sok produkowany jest 
ze świeżych owoców, 
bez dodatku 
konserwantów, cukru 
i wody. Poddawany 
jest procesowi paste-
ryzacji. Barwa, smak 
i aromat pochodzi 
bezpośrednio z owo-
ców wykorzystanych 
do produkcji soku. 
Sposób produkcji soku 
przez bezpośrednie 
tłoczenie gwarantuje, 
że zachowane są 
wszystkie wartości 
odżywcze i zdrowotne 
występujące w owocach. 
Sok rozlewany jest do 
 worków „bag-in-box”, 
które następnie 
umieszczane są 
w kartonie. Opakowanie 
3 litry, 5 litrów

(KANIA)

Zapraszamy do nowo otwartego Sklepu Firmowego          
„OWOC ŁĄCKI” w siedzibie firmy:

Godziny otwarcia:
Poniedziałek-Piątek 7:00 – 18:00

Sobota 7:00 – 15:00

Oferujemy:
- jabłka i gruszki konsumpcyjne oraz owoce sezonowe,

- soki nfc naturalnie tłoczone
- soki zagęszczone

TABLET GOCLEVER QUANTUM 700

1099,-

Dwurdzeniowy procesor

4 GB RAM

Dysk twardy 500 GB

Windows 8

Ekran 7” 800x480

Karta bezprzewodowa (WiFi)

Dwurdzeniowy procesor Cortex A7

Pamięć wbudowana 4 GB

Pamięć RAM 512

Etui z klawiaturą  

w komplecie

MIX ELECTRONICS NOWY SĄCZ, C.H. Merkury, ul. Wiśniowieckiego 129

NOTEBOOK ASUS X551MAV-SX386B

sor Cortex A7

4 GB

199,-

Dwurdzenio

Dysk tw

15”

7”
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Sądecka Grupa Producentów Owoców 
i Warzyw „Owoc Łącki” Sp. z o.o. 
działa na rynku od 2003 roku. 
Zrzesza 91 gospodarstw sadow-
niczych zajmujących powierzch-
nię około 350 ha. W 39. komorach 
chłodniczych z kontrolowaną at-
mosferą mieści się około 7 tysięcy 
ton owoców. Potencjał Grupy to 12 
tys. ton jabłek. Ich odbiorcami są 
głównie supermarkety Biedronka 
i Tesco, jak również rynki zagra-
niczne.

Wysoka jakość
W naszej ofercie są jabłka 

w pełnej gamie odmianowej 
m.in.: Szampion, Jonica, Rubin, 
Gala, Jonagold, Jonagored, Li-
gol, Idared, Boskoop, Golden Elise 
i gruszki m.in. Konferencja, Bon-
kreta, Concorde, Lukasówka, Ge-
neral Leclerc oraz soki natural-
nie tłoczone. Sezonowo oferujemy 
również: śliwki, wiśnie, truskaw-
ki, maliny. Jesteśmy też głównym 
dystrybutorem „Jabłka Łąckiego”, 
które trzy lata temu zostało wpisane 
na unijną listę chronionych geogra-
ficznie produktów rolnych i środ-
ków spożywczych. Nasze sady poło-
żone są w terenie czystym przyrod-
niczo, w sercu Sądecczyzny. Dzię-
ki temu oferowane przez nas owoce 
zachowują wszystkie walory zdro-
wotne, są świeże, jędrne i soczyste.

Priorytetami naszego działa-
nia jest wysoka jakość dostarcza-
nych owoców, szybka realizacja 
zamówienia oraz towar zapako-
wany zgodnie z życzeniem klien-
ta. To, co charakteryzuje Grupę, to 
wysokiej jakości produkt – głów-
nie jabłka i gruszki. Wysoką jakość 
potwierdzają regularne badania 
prowadzone przez niezależne in-
stytucje oraz certyfikat Global G.A-
.P. I HACCP – mówi prezes Zarządu 
Jan Golonka.

Profesjonalny sprzęt
Grupa „Owoc Łącki” posia-

da bazę maszynową wyposażo-
ną w nowoczesną linię sortowni-
czą, sortującą owoce pod wzglę-
dem wielkości i koloru oraz linię 
do pakowania jabłek w worecz-
ki foliowe. Dysponujemy też linią 
z rozładunkiem wodnym do wstęp-
nego sortowania owoców (wy-
dajność ok. 7 ton na godz.), któ-
ra umożliwia przesortowanie du-
żej ilości towaru w krótkim czasie.

Teraz możemy więcej
Siedem lat temu, Grupa „Owoc 

Łącki” wspólnie z Sądecką Gru-
pą Producentów Owoców i Wa-
rzyw OLSAD Sp. z o.o. połączyła 
siły tworząc Zrzeszenie Sądeckich 
Sadowników „Jabłko Sądeckie” Sp. z o.o. 
Liczy ono 135 gospodarstw sadow-
niczych o powierzchni ok. 750 ha 
i potencjale produkcyjnym na oko-
ło 16000 ton owoców, co daje spo-
re możliwości zaprezentowania się 
na większych rynkach krajowych 
i europejskich. Priorytetem było 
utworzenie wspólnego działu han-
dlowego. Została stworzona oferta 
handlowa, dzięki której nasze pro-
dukty trafiły do sieci najpopular-
niejszych sklepów. Naszymi głów-
nymi odbiorcami na rynku krajo-
wym są supermarkety i dyskonty. 
Eksportujemy również owo-
ce na rynki europejskie, zarówno 
w kierunku wschodnim, jak i za-
chodnim.

Nowy zakład
Sądecka Grupa Producentów 

Owoców i warzyw cały czas się 
rozwija. Przed laty otwarto w Ol-
szanie Zakład Przetwórstwa Owo-
ców, który został wybudowany ze 
środków pochodzących częściowo z 
dofinansowania z programu unijne-
go PROW 2007-2013.

Zakład wyposażony jest w naj-
nowocześniejsze dostępne urzą-
dzenia do produkcji koncentra-
tów, co pozwala na uzyskanie 
zdolności produkcyjnej na pozio-
mie 500 ton jabłek na dobę i 200 
ton owoców miękkich na dobę. 
Koncentraty to obecnie najlep-
szy i najbezpieczniejszy kieru-
nek produkcji – są niezbędne do 
wytwarzania soków, jogurtów, 
itp. Trafiają bez przeszkód na ry-
nek krajowy i zagraniczny. Dzięki 
nowemu Zakładowi okoliczni plan-
tatorzy mają na miejscu rynek zby-
tu dla produkowanych przez sie-
bie owoców.

Razem możemy więcej i lepiej

ŁĄCKO 761
33-390 ŁĄCKO

Tel: 18 444 69 86
email: biuro@owoclacki.pl

OLSZANA 270
33-386 PODEGRODZIE

Tel: 18 447 03 81
email: koncentraty@owoclacki.pl
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organizator Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego  
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USŁUGI BRUKARSKIE – SKŁAD MATERIAŁU
o kamieniu wiemy wszystko...

                       GRANIT Andrzej Pawlik - Świniarsko,
                                         gmina Chełmiec 330-395
                                                        tel. 503-320-159
                                   e-mail: biuro@mpgranit.pl

Tradycja Fabryka Okien, to firma o ugruntowanej pozycji na rynku okiennym. 
Od siedmiu lat prowadzi działalność zarówno na terenie Polski jak i w innych krajach 

Unii Europejskiej, m.in. w Niemczech, Czechach, Słowacji, Szwecji.
Obecnie poszukuje osób na stanowisko:

Specjalista ds. exportu
Kraj: Niemcy

Zakres obowiązków:
- przygotowywanie ofert handlowych w oparciu o standardy firmy oraz potrzeby klienta

- utrzymywanie trwałych relacji handlowych z dotychczasowymi klientami firmy
- wspieranie sprzedaży produktów znajdujących się w ofercie handlowej firmy 

- aktywny wkład w tworzenie dobrego wizerunku firmy

Wymagania:
- wykształcenie wyższe, preferowane wyższe techniczne lub ekonomiczne

- biegła znajomość języka niemieckiego
-komunikatywność

- samodzielność w działaniu

Oferujemy:
- atrakcyjne warunki zatrudnienia w dynamicznie rozwijającej się firmie

-możliwość rozwoju zawodowego
-wynagrodzenie stałe oraz motywacyjne, uzależnione od efektów pracy

Osoby zainteresowane prosimy przesłać CV oraz list motywacyjny na adres: praca@tradycja.biz.  
Prosimy o dopisanie klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 

29.08.97 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 1 33 poz. 833 z późn. zm.)”.

O G Ł O S Z E N I E
Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu 

ogłasza, przetarg na sprzedaż  

lokali mieszkalnych - wolnych

Nowy Sącz ul. I Lwowska 77/6 Ip. do remontu, pow. 35,90 
m2, 2 pokoje, kuchnia, p.pokój, łazienka, Cena wywoławcza: 

86.500,- zł,  wadium: 4.500,- zł.

Nowy Sącz ul. I Brygady 26/38 IIIp do remontu, pow. 47,72 
m2, 2 pokoje, kuchnia, p.pokój, łazienka, Cena wywoławcza: 

122.740- zł,  wadium: 6.500,- zł.

lokali mieszkalnych - zamieszkałych 

Nowy Sącz ul. I Brygady 12/6 IIp. (zameldowane są 2 osoby),  
do remontu, pow. 35,58 m2, 2 pokoje, kuchnia, p.pokój, 

łazienka, Cena wywoławcza: 53,000,- zł,  wadium: 3.000,- zł.

Nowy Sącz ul. I Brygady 28/23 Ip. (zameldowana jest 1 
osoba),  do remontu, pow. 48,07 m2, 2 pokoje, kuchnia, 

p.pokój, wc, łazienka, Cena wywoławcza: 80 000,- zł,  
wadium: 5.000,- zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 08 wrzesień 2015. o godź. 10-tej 
w siedzibie GSM w Nowym Sączu przy ul. Grodzkiej 30 .

Szczegółowych informacji udziela dział członkowsko-
mieszkaniowy GSMtel. 18 443 53 56 w. 31 lub 32
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 do wyczerpania zapasów

 pralka BOSCH WAE 20166PL 
cena: 1099 zł

odkurzacz ZELMER ZVC 305 ST 
cena: 299 zł

żelazko ZELMER ZIR 08750 
cena: 89 zł

 sokowirówka ZJE 1200W 
cena: 189 zł

NOWO OTWARTY SKLEP MUSZYNA RYNEK 8

Pożyczka  szybko i uczciwie Tel. 662 286 703

Do 25.000 zł na dowolny cel Tel. 662 286 703

Gotówka nawet do 25.000 zł! Tel. 662 286 703

Pożyczka z dojazdem do klienta. Tel. 662 286 703

Ale pożyczka nawet w 24 godziny. Tel. 883 306 198

Dojazd do klienta! Pożyczka do 25.000 zł! Tel. 883 306 198

Pożyczka nawet do 25 000 zł. Zadzwoń Tel. 883 306 198

Ale szybka gotówka do 25.000 zł!!! Sprawdź Tel. 883 306 198

KASA  Potrzebujesz pieniędzy? ZADZWOŃ Tel. 668 681 931

LEKKA POŻYCZKA do 25 tys. Zadzwoń Tel.668 681 931

Ale szybka i elastyczna pożyczka do 25000 zł. Tel. 668 681 931

A masz FIRMĘ! Pożyczymy nawet do 20.000 zł. Tel. 668 681 931

Atrakcyjna pożyczka do 25000 zł na dowolny cel 
Tel. 696 782 323

POŻYCZKA, SZYBKO I UCZCIWIE Zadzwoń Tel. 696 782 323

GOTÓWKA NA DOWOLNY CEL ZADZWOŃ Tel. 696 782 323

Atrakcyjna pożyczka minimum formalności Tel. 696 782 323

OGŁOSZENIA DROBNE
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P R O M O C J A 
OKNA 7 KOMOROWE 

W  C E N I E 
5 KOMOROWYCH 

TYLKO U NAS

OKNA DRZWI BRAMYOKNA DRZWI BRAMY

REKLAMA

P R O M O C J A 
OKNA 7 KOMOROWE 

W  C E N I E 
5 KOMOROWYCH 

TYLKO U NAS

OKNA DRZWI BRAMY

www. tomexokna .p l 

Paszyn 478
tel. 18 440 20 14, 
e-mail: biuro@tomexokna.pl

Nowy Sącz
ul. Zielona 45, tel: 018 444 11 27, 
e-mail: zielona@tomexokna.pl
ul. Jagiellońska 57, tel: 018 444 11 01, 
e-mail: jagiellonska@tomexokna.pl

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

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

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

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

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

z  tym KUPONEM –  20% RABATU NA PRODUKTY Z FIRMY PORTA KOLEKCJA PASSIVE
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Konkurs

Ramex-Sprzedaż Hurtowa

Nowy Sącz, ul. Wiśniowieckiego 123C 
tel: 18 444 14 04 w. 50

hurt@ramex.pl

pon-pt: 7-17, sob: 8-16

Ramex-Market Budowlany 

Nowy Sącz, ul. Wiśniowieckiego 123C 
tel: 18 444 14 04 w. 53

ramex@ramex.pl

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

Ramex-Salon Łazienek 

Nowy Sącz, ul. Wiśniowieckiego 123C 
tel: 18 444 14 04 w. 52

projekty@ramex.pl

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

Ramex-Oddział 

Piwniczna, ul. Węgierska 2A 
tel/fax: 18 446 41 23

piwniczna@ramex.pl

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

PROJEKTOWANIE

SZYCIE FIRAN
 I ZASŁON

MIESZANIE TYNKÓW
I FARB

TRANSPORT STALI TRANSPORT
I SPEDYCJA

 HURT - DETAL - INWESTYCJE

www.ramex.pl
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KUP  SYSTEM  
DOCIEPLEŃ 

OTRZYMASZ 

KLEJ GRATIS !!!*
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Z rokiem szkolnym rusza nowy 
sezon Akademii Wodnika   

Jeszcze więcej doświadczeń 
i ciekawostek, zwiedzanie 
obiektów Spółki Sądeckie 
Wodociągi oraz montaż 
zdrojów wody pitnej 
w szkołach. Tak zapowiada 
się trzeci sezon edukacyjnej 
inicjatywy Akademia Wodnika. 
Zajęcia dla uczniów prowadzą 
pracownicy Spółki Sądeckie 
Wodociągi. 

Zostań ekobadaczem 
Podczas zajęć w szkole dzie-

ci wyruszają w podróż szlakiem 
wody. Wyprawa prowadzi przez 
stację uzdatniania wody, kilome-
try sieci wodociągowej i w końcu 
trafia do naszych domów, a dalej 
do sieci kanalizacyjnej i oczysz-
czalni ścieków.

– Dzieci chętnie słuchają i 
chłoną wiedzę. Często lepiej niż 
dorośli rozumieją potrzebę po-
dejmowania ekologicznych dzia-
łań. A te ostatnie mają kluczo-
wy wpływ na ochronę środowi-
ska – mówi Janusz Adamek, pre-
zes Spółki Sądeckie Wodociągi. 
– Któż z nas nie chce korzystać z 
bezpiecznej i zdrowej wody oraz 
kąpać się w czystych rzekach? A 
to jak wygląda nasze najbliższe 
otoczenie w dużej mierze zależy 
od nas. Wzmocnienie świado-
mości ekologicznej to dziś jed-

no z wyzwań, przed którym staje 
społeczeństwo. 

Podczas zajęć dzieci zamieniają się 
w badaczy. Sprawdzają jakość wody, 
jej twardość oraz kwasowość (pH). 
Dowiadują się, jakie sole mineralne 
są w niej zawarte i dlaczego właśnie 
tych składników potrzebuje do ży-
cia nasz organizm. W łatwy i przy-
stępny sposób uczą się o przewodno-
ści wody, siłach międzycząsteczko-
wych w cieczach, czy napięciu po-
wierzchniowym, które służy m.in. 
pająkom do chodzenia po wodzie. 

Oni zdali egzamin z ekologii
140 uczniów wzięło udział w 

pierwszym konkursie plastycz-
nym i fotograficznym zorgani-
zowanym w ramach Akademii 
Wodnika. Przed uczestnikami 
postawiono do wyboru dwa za-
dania. Pokazanie wody w czte-
rech porach roku lub wskazanie 
na najlepsze metody jej oszczę-
dzania i ochrony. Jury oceniają-
ce prace debatowało kilka godzin 
zanim podjęło decyzję. 

– Byliśmy zaskoczeni tak wy-
sokim poziomem. To niezwykle 
budujące, że dzieci są tak bar-
dzo świadome wpływu otocze-
nia na ich codzienne życie. Ko-
misja miała twardy orzech do 
zgryzienia, dlatego po burzliwej 
dyskusji wyłoniono nie tylko 12 

laureatów, ale i dwóch wyróż-
nionych – zaznacza prezes Spół-
ki Sądeckie Wodociągi. 

Do oceniania prac konkurso-
wych Spółka Sądeckie Wodociągi 
zaprosiła przedstawicieli: Kura-
torium Oświaty, Wojewódzkie-
go Inspektoratu Ochrony Śro-
dowiska, Powiatowej Stacji Sa-
nitarno-Epidemiologicznej oraz 
Urzędu Miasta.

Zwycięskie prace zostaną za-
mieszczone w kalendarzu przed-
siębiorstwa na 2016 rok.  

W „siódemce” piją wodę 
ze zdroju 

Mariusz 
Horowski, 
dyrek-
tor Szko-
ły Podsta-
wowej nr 7 w 
Nowym Sączu:

Akademia Wodnika poza nie-
zwykle istotną dla uczniów 
edukacją, przynosi określone 
korzyści. Dzieci, a za ich przy-
czyną także rodzice, dokonu-
ją świadomego wyboru po-
między gazowanymi napoja-
mi a wodą. Niemałym zasko-
czeniem dla rodziców była in-
formacja, że wodę z kranu 
można pić bez przegotowania. 
Mieliśmy w tej sprawie zapy-
tania. W szkole oczywiście zo-
stały przeprowadzone badania 
jakości wody ze zdroju. Zrobi-
liśmy też swoje doświadczenia 
podczas lekcji przyrody. Byli-
śmy mile zaskoczeni, że woda 
z kranu jest tak dobrej jakości. 
W naszej szkole pijemy „kra-
nówkę”. 

W ramach Akademii Wodnika uczniowie zwiedzają obiekty Spółki Sądeckie 
Wodociągi

Dzieci z półkolonii Sursum Corda chętnie odpowidały na pytana dotyczące uzdatniania wody.  Na zdjęciu podczas 
zwiedzania hali filtrów węglowych

Dzięki wsparciu środków z 
Unii Europejskiej Spółka Są-
deckie Wodociągi prowa-
dzi projekt pn. „Rozbudo-
wa wodociągów i kanaliza-
cji w Gminie Nowy Sącz i Sta-
ry Sącz”, który zapewni do-
stęp do czystej i bezpiecznej 
wody dla 3,5 tys. mieszkań-
ców Sądecczyzny. W ramach 
prowadzonych prac zosta-
nie wybudowana także kana-
lizacja, dzięki której poprawi 
się jakość życia mieszkańców 
oraz środowiska naturalnego, 
bo ścieki trafią tam, gdzie ich 
miejsce – do oczyszczalni. 
Wartość zadań to 81 mln zł.  

Jak wziąć udział w akcji 
„Akademia Wodnika?

Wystarczy napisać na ad-
res katarzyna.budzyn@swns.
pl lub zadzwonić pod numer 
telefonu 18 41 41 253. Warsz-
taty są bezpłatne. Podobnie 
jak zwiedzanie Stacji Uzdat-
niania Wody i oczyszczalni 
ścieków. 

Projekt pn. „Rozbudowa 
wodociągów i kanalizacji w 
Gminie Nowy Sącz i Stary 
Sącz” jest współfinansowany 
ze środków Funduszu Spój-
ności w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko. Dofinansowa-
nie to ponad 42 mln zł.

O inicjatywach Spółki Są-
deckie Wodociągi można 
przeczytać na stronach swns.
pl oraz akademiawodnika.pl 
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NOWY SĄCZ / ul. Dojazdowa 20 • tel. 18 444 11 44 • pon-pt: 10-19, sob: 10-15

Sprawdź wszystkie produkty objęte promocją w salonie Sony Centre: sony.pl/SonyCentre

Promocja „Zwycięzca bierze wszystko” obowiązuje w dniach 18.08-13.09.2015 r. na wybrane modele.  
Regulamin dostępny w salonach Sony Centre.
Informacje zawarte w reklamie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 K.C.    
„Sony”, „ ”, „BRAVIA”, „Cyber-shot”  są zastrzeżonymi znakami handlowymi Sony Corporation.  

Zwycięzca bierze wszystko!

My zdobywamy nagrody EISA, a Ty zdobywasz

 cashback do 1600 zł    na kolejny zakup!

Najlepszy europejski  
telewizor o innowacyjnym  
wzornictwie 2015–2016

Najlepsza europejska  
podstawka dźwiękowa  
2015–2016

Najlepszy europejski  
podróżny aparat  
kompaktowy 2015–2016

Najlepszy europejski  
profesjonalny systemowy  
aparat kompaktowy 2015–2016

Najlepszy europejski obiektyw  
do systemowych aparatów  
kompaktowych 2015–2016

200

150

500

750

HT-XT3 1 999  zł

65” 14 999  złX9005C

1 799  złDSC-HX90

7 499  złILCE-7M2

4 799  zł
SEL90M28G

FE 90 mm F2,8 Macro G OSS
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Z roku na rok rośnie lawinowo popular-
ność samochodów hybrydowych – mówi 
Adam Bulzak, kierownik Działu Sprzeda-
ży Samochodów Nowych TOYOTA KOBOS 
w Nowym Sączu. - Hybryda nie ma sobie 
równych pod względem niskich kosztów 
eksploatacji i jest rekordowo oszczędna. 
Wyróżnia się nadzwyczajną płynnością 
jazdy i wielką wygodą w jej prowadze-
niu. W tym roku w marcu padł rekord w 
historii TOYOTY w Polsce. Samochody o 
napędzie hybrydowym były najczęściej 
wybieraną wersją popularnego mode-
lu Aurisa. Na świecie dostępnych jest już 
ponad 25 modeli hybrydowych TOYO-
TY. Sześć z nich firma oferuje w Europie 
w tym w Polsce. Klienci mogą wybierać 
spośród najpopularniejszych segmentów 
i typów nadwozi – hatchback, kombi, van 
i liftback. W polskich salonach pojawiła 
się ostatnio nowa wersja kompaktowego 
Aurisa Hybrid oraz Aurisa Touring Sports 
Hybrid. Pod koniec roku spodziewamy się 
także premiery hybrydowej wersji ikony 
segmentu SUV-RAV4. Na szczycie drabiny 
napędowej Aurisa stoi hybryda, czyli po-
łączenie silnika benzynowego z elektrycz-
nym. Jest nie tylko najbardziej wyrafino-
wanym systemem pod maską pojazdu, ale 
także najbardziej oszczędnym i – jak wy-
nika z raportów jakości – absolutnie bez-
problemowym w eksploatacji. Nieprzy-
padkowo samochody hybrydowe Toyoty 
zajmują najwyższe miejsca w rankingach 
niezawodności. W konstrukcji tego na-
pędu nie ma części potencjalnie awaryj-
nych, takich jak tradycyjne sprzęgło, al-
ternator, filtry DPF itp. Z punktu widzenia 
kierowcy, zasadę działania hybrydy moż-
na ująć w jednym zdaniu – im więcej ha-
mujesz, tym więcej oszczędzasz. Zupełnie 

odwrotnie niż w zwykłym samochodzie. 
Dlatego najwięcej oszczędności przyno-
si jazda hybrydą po mieście. Czerwone 
światło co 2 minuty, korki, przejścia dla 
pieszych – skąd my to znamy? Dla zwy-
kłego samochodu benzynowego może to 
oznaczać zużycie nawet kilkunastu litrów 
paliwa na każde 100 km, dla diesla (obok 
większego spalania) także ciągłe awarie 
filtra cząstek stałych i innych części. Hy-
bryda tylko korzysta na częstym hamo-
waniu, a wraz z nią – portfel kierowcy.

Napęd hybrydowy składa się z niewy-
silonego silnika benzynowego oraz sil-
nika elektrycznego, który zastępuje lub 
wspiera jednostkę benzynową podczas 
ruszania, przyspieszania i jazdy z niewiel-
ką prędkością. Dzięki temu mniej się zu-
żywa silnik spalinowy. Silnik elektrycz-
ny czerpie energię z zestawu baterii niklo-
wo – metalowo – wodorkowych, spraw-
dzonych i trwałych. Oryginalnych bate-
rii używa jeszcze wiele najstarszych Priu-
sów z końca lat 90.

Silnik elektryczny ma wiele zalet. Jest 
prosty w budowie i bezawaryjny, bo nie 
ma w nim żadnych ruchomych części. 
Dzięki niemu auto pracuje bardzo cicho i 
płynnie. Komfort kierowcy zwiększa au-
tomatyczna przekładnia, montowana w 
każdej hybrydzie.

Auris z napędem hybrydowym to naj-
mocniejsza, a zarazem najoszczędniejsza 
wersja tego modelu. 136 KM mocy pozwa-
la rozpędzić się do setki w 10,9 s. Samo-
chód zużywa 3,5 l benzyny na 100 km w 
cyklu mieszanym i emituje tylko 79 g CO2 
na km, dzięki czemu spełnia najnowszą 
normę Euro 6. Napęd hybrydowy nie emi-
tuje także cząstek stałych i Nox. Kierow-
cy mogą wybrać pomiędzy oszczędnym 

trybem Eco, który sprzyja płynnej jeździe 
oraz dynamicznym trybem Power, w któ-
rym można w pełni wykorzystać podwój-
ną moc silnika.

Samochody hybrydowe – fakty
W tym roku mija 18 lat od startu sprze-

daży pierwszej seryjnie produkowanej 
hybrydy na świecie – modelu Prius. Dziś 
jest to najszybciej rozwijająca się techno-
logia, która przebojem zdobywa rynki. 
Niekwestionowanym liderem na tym polu 
jest Toyota, która jako jedyna firma już 
dawno postawiła na hybrydy, dziś mając 
najwięcej takich modeli w ofercie i realnie 
je sprzedając. Inni producenci nadrabia-
ją obecnie straty. Dla wszystkich stało się 
jasne, że prosta i niezawodna technologia, 
rekordowo niskie zużycie paliwa w ruchu 
miejskim, wysoki komfort jazdy i ceny 
porównywalne z innymi napędami, wy-
wołały lawinowy wzrost zainteresowania 
autami hybrydowymi. Po drogach świata 
jeździ już ponad 7 mln tych aut, a ostat-
ni milion został sprzedany zaledwie w 8 
miesięcy. Trudno się dziwić, że co druga 
Toyota Auris sprzedawana obecnie w Eu-
ropie, to właśnie hybryda. W Polsce także 
zainteresowanie hybrydami gwałtownie 
rośnie – w 2014 r. aż o 65 proc. w stosun-
ku do roku poprzedniego. Hybrydy wy-
grywają niemal wszystkie rankingi, takie 
jak TUV, GTU czy Consumer Reports. Wy-
nika to z ich wyjątkowej konstrukcji. Kla-
syczny, długowieczny silnik benzynowy o 
niewysilonej mocy połączono z mocnym i 
bezobsługowym silnikiem elektrycznym. 
Budowa takiego układu hybrydowego nie 
wymaga stosowania wielu awaryjnych 
komponentów, takich jak klasyczny roz-
rusznik, alternator, sprzęgło, turbina czy 

pasek klinowy. Dodatkowo system odzy-
skiwania energii z hamowania oszczędza 
tarcze i klocki hamulcowe, wydłużając ich 
żywotność nawet dwukrotnie.

Najczęściej spotykanych samocho-
dów hybrydowych w ogóle się nie ładuje 
– mówi Adam Bulzak. - Ich akumulatory 
ładują się automatycznie dzięki odzyski-
waniu energii podczas hamowania oraz 
optymalnemu wykorzystaniu mocy sil-
nika benzynowego. Na rynku można co 
prawda znaleźć doładowywane z gniazd-
ka hybrydy plug-in oraz samochody, w 
których silnik spalinowy służy jedynie 
do produkcji prądu, zaś koła napędzane 
są wyłącznie silnikiem elektrycznym, ale 
są to niszowe, mało popularne modele.

Hybrydy tankuje się tak samo jak kon-
wencjonalne auta, prowadzi się je bar-
dzo łatwo, dzięki automatycznej skrzyni 
biegów w standardzie. Do tego są ciche i 
przyjemne w prowadzeniu, nie szarpią, 
nie terkoczą, a komputer sam optymalnie 
zarządza mocą obu silników, bez udzia-
łu kierowcy. Dlatego właściciele hybry-
dy zazwyczaj uwielbiają swoje samocho-
dy. Niemal wszyscy wybierają ten napęd 
ponownie przy zmianie auta.

Baterie stosowane w hybrydach To-
yoty udowodniły swoją niezwykłą trwa-
łość przez 18 lat pojawienia się na drogach 
pierwszych Priusów. Po tych latach na-
dal zachowują ponad 90 proc. fabrycznej 
sprawności. Swoją trwałość zawdzięczają 
nie tylko niezawodnej, sprawdzonej kon-
strukcji, ale też precyzyjnemu chłodzeniu 
oraz systemowi eksploatacji, który dba 
o ich optymalne naładowanie w spraw-
dzonej konstrukcji, ale też precyzyjnemu 
chłodzeniu oraz systemowi eksploatacji, 
który dba o ich optymalne naładowanie 

w granicach 20 proc. - 80 proc. pojem-
ności. Oznacza to, że w hybrydach Toyo-
ty bateria nigdy się nie rozładuje, ani też 
nie będzie ładowana do maksymalne-
go poziomu, przez co będzie służyć przez 
cały okres życia pojazdu. Do tego możliwe 
jest wymontowanie tylko jednego ogniwa 
i wstawienie nowego, bez wymiany całego 
akumulatora. Z tych powodów gwaran-
cje na akumulatory do hybrydy są zwy-
kle dłuższe niż na cały samochód i mogą 
trwać nawet 10 lat. Tak długiej gwaran-
cji na akumulatory układu hybrydowego 
udziela tylko Toyota.

Aby porównać rzeczywiste ceny po-
szczególnych modeli, warto od razu za-
stanowić się, jakie wyposażenie nas inte-
resuje. Wersje podstawowe hybrydy są za-
zwyczaj lepiej wyposażone. Jeśli porów-
nać je z samochodami o podobnej mocy, 
z automatyczną skrzynią biegów, sys-
temem multimedialnym, automatyczną 
klimatyzacją i nowoczesnymi systema-
mi bezpieczeństwa, często okazuje się, że 
auto z silnikiem diesla kosztuje tyle samo 
co hybryda, a z silnikiem benzynowym 
niewiele mniej. Warto jednak pamiętać 
o kosztach, które pojawiają się po zaku-
pie. To one decydują, ile naprawdę wyda-
my na samochód. Hybrydy dzięki rekor-
dowo niskiemu zużyciu paliwa, wzorco-
wej bezawaryjności najwyższej długo-
wieczności, pozwalają oszczędzać już 
po zakupie. Jeśli do tego dodać wyso-
ką cenę odsprzedaży w porównaniu z 
autami innych marek, całkowity koszt 
posiadania samochodu okazuje się bar-
dzo korzystny.

(K)
UMÓW SIĘ NA JAZDĘ PRÓBNĄ – POZNAJ 

KOMFORT JAZDY. ZAPRASZAMY

TOYOTA hybrydowy mistrz świata
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