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Z okazji piątych urodzin tygodnika, na naszych łamach jest
dzisiaj odrobinę inaczej niż zwykle. Ale tylko odrobię, bo
trzeba umieć świętować z umiarem. Wszystkim Czytelnikom
i Reklamodawcom dziękujmy, że jesteście z nami!
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TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

Wszyscy ludzie DTS-u
Czyli to oni przez minione pięć lat
w różnej formie przyczynili się do funkcjonowania gazety:

W domu, w biurze i na spacerze. Przy grillu, przy kawie i na sianie. W wersji papierowej i internetowej. Jak
najszybciej, jak z nut i jak komu wygodnie. Tak nasi Czytelnicy czytają „Dobry Tygodnik Sądecki”. Pierwszą
stronę tego numeru zdobią wybrane zdjęcia nadesłane przez Państwa na nasz konkurs „Czytam DTS i
wygrywam”. Autorów opublikowanych prac zapraszamy po odbiór niespodzianek.
A wszyscy bawimy się dalej, aż do końca października.
Wychodząc naprzeciw Państwa prośbom, modyfikujemy nieco zasady konkursu. Fotografie można
nadsyłać także drogą mailową na adres redakcji: redakcja@dts24.pl. Można również zrobić tradycyjną
odbitkę i przesłać ją na adres siedziby redakcji (ul. Żywiecka 25, 33-300 Nowy Sącz).
Wszystkie zdjęcia będą na bieżąco zamieszczane na profilu DTS na FB. Jedna nagroda główna przypadnie
autorowi fotografii, która zdobędzie najwięcej polubień. Dwoma nagrodami głównymi jury uhonoruje
zdjęcia najzabawniejsze i wykonane w najoryginalniejszych miejscach.
Oprócz tego przewidziano mnóstwo innych, niemniej atrakcyjnych nagród!
Regulamin konkursu można znaleźć na naszym profilu na FB: https://www.facebook.com/
DobryTygodnikSadecki oraz na stronie: www.sacz.in.
Czytajcie „Dobry Tygodnik Sądecki”! Przesyłajcie zdjęcia! I wygrywajcie nagrody!
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SCOOBY-DOO: TM & (C) HB. (s15)

Czytam „Dobry Tygodnik Sądecki” i wygrywam!
Świętujcie z nami 5. urodziny

Waldemar Bałda, Angelika
Baran, Bożena Baran, Maria Baran,
Ernest Bąk, Arnold Berezowski,
Małgorzata Bernady, Fabian
Błaszkiewicz, Tomasz Bocheński,
Mariusz Bocheński, Leszek
Bolanowski, Anna Bugajska,
Jolanta Bugajska, Jacek Bugajski,
Beata Bulanda, Jakub Bulzak,
Irena Cepielik, Elżbieta Cholewa,
Monika Chrobak, Jerzy Cierpiatka,
Małgorzata Cygnarowicz,
Czesław Czernecki, Bożena
Damasiewicz, Andrzej Dybowicz,
Aniela Gajdosz, Katarzyna
Gajdosz, Barbara Gieroń,
Zygmunt Górowski, Halina
Hejmej, Michał Janus, Krzysztof
Jurkowski, Andrzej Kadzik, Filip
Kałużny, Marcin Kałużny, Iwona
Kamieńska, Rafał Kamieński,
Arkadiusz Kogut, Anna Korczyk,
Marcin Korczyk, Rozalia Kulasik,
Maciej Kurp, Irena Legutko,
Wiktor Łężniak, Magdalena
Leszczyńska (potem Magdalena
Węglowska-Król), Szymon
Leszczyński, Jerzy Leśniak,
Paweł Leśniak, Marek Lubaś,
Stanisław Majcher o. SJ, Wiktoria

Majerska, Agnieszka Małecka,
Emma Marciniak, Rafał Matyja,
Agnieszka Michalik, Justyna
Migacz, Leszek Migrała, Anna
Mika, Wojciech Molendowicz,
Ewa Mordarska, Rafał Mróz,
Julia Mrzygłód, Krystyna Nosal,
Grażyna Oracz, Krystyna Pasek,
Anna Pierzchała, Magdalena Pis,
Mateusz Pis, Iwona Plata, Piotr
Płachta, Joanna Polańska, Maria
Reuter, Jarosław Rola, Sylwia
Siwulska, Krystyna Słaby, Michał
Słowik, Katarzyna Sosińska, Ewa
Stachura, Krzysztof Stachura,
Mirosław Stanek, Halina Starzyk,
Marek Stawowczyk, Robert
Stefanowski, Alicja Stolarczyk,
Krzysztof Stopka, Kinga
Studzińska (Durańska), Joanna
Surówka, Sylwia Szczepaniak,
Justyna Szczypuła, Bogusława
Śliwa, Katarzyna Tomoń, Kuba
Toporkiewicz, Marta Tyka,
Bernadeta Waszkielewicz,
Wiesław Wcześny, Sławomir
Wcześny, Grzegorz WęglowskiKról, Mateusz Węglowski-Król,
Tadeusz Węglowski-Król, Jerzy
Wideł, Marek Winiarski, Anna
Wrona-Kowalska,Sławomir
Wrona, Bożena Zagórowska,
Jakub Zapała, Marek Zając, Beata
Ziemba, Julia Ziemba.
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Ważny temat

Przecież to wczoraj przyszliśmy na Żywiecką
W

łaśnie minęło 5 lat (słownie pięć) od dnia, kiedy wypuściliśmy na rynek pierwszy numer „Dobrego Tygodnika Sądeckiego”. No i co można napisać w taki dzień? Jubileusze
są fantastyczne, przemiłe, napawają dumą i wszystkim innym po trochu, ale jubileusze zawsze mają drugie dno. Takie mianowicie, że oto
w życiu człowieka 5 lat przeleciało z prędkością pociągu Impuls rodem z Newagu, a 260 tygodni wydawniczych zlewa się w jeden dzień.
Przyznajemy - czujemy się tak, jakbyśmy zaledwie wczoraj przyszli
do redakcji na Żywiecką, usiedli
w pustych ścianach, przy pożyczonym oraz równie pustym biurku,
a w celu wysłania zwykłego faksu
jechali na drugi koniec miasta do
zaprzyjaźnionej firmy, bo własnego jeszcze nie mieliśmy.
koro od faksu zaczął mi się ten
tekst, to z technologicznego
punktu widzenia wspomniane
5 lat, czyli za czasów istnienia DTS,
faks praktycznie wyszedł z użycia,
a na pewno u nas został wyłączony
z eksploatacji i prezentuje się wyłącznie jako eksponat minionej
epoki, z którego nikt nie korzysta.
Co ciekawe, pamiętam ten dzień
w redakcji krakowskiego „Tempa”, kiedy cały zespół obowiązkowo uczył się obsługi faksu właśnie,
jako szczytu techniki usprawniającego pracę. To było ledwie 20 lat
temu z małym hakiem. Ale kiedy
w 1993 r. wspomniane „Tempo”
wysłało mnie do Paryża obsługiwać
Tour de France, to w biurze prasowym stało 20 faksów, z których nie
korzystał nikt oprócz mnie, bo cały
medialny świat słał już teksty i zdjęcia modemem. A co to jest modem
– zapyta ktoś przytomnie? Dobre
pytanie! Niedługo potem do muzeum oddano linotypy, czyli wielkie i pokraczne maszyny do pisania,
które odlewały każdą literę (dzisiaj
zwaną znakiem) do gazety. Pewnie
długo jeszcze można by wymieniać,
co się w mediach zmieniło w ciągu
ostatniego ćwierć wieku. A piszę
o tym tylko dlatego, żeby
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uświadomić Czytelnikom (i sobie
też), że 5 lat DTS-u, to ledwie kropla w oceanie historii prasy. Ale w
historii prasy sądeckiej, to już całkiem wyraźna plama i nie jest to bynajmniej plama biała.
akoś tak się dziwnie złożyło, że
w ciągu tygodnia zamówiono
u mnie dwa teksty jubileuszowe – jeden na 25-lecie „Przełomu”
- tygodnika ziemi chrzanowskiej,
który ćwierć wieku temu miał zaszczyt współtworzyć - a drugi właśnie czytacie. No więc co się tyczy „Przełomu”, to w jego pierwszej redakcji o faksie mogli pomarzyć wyłącznie technologiczni fantaści, ale tam początkowo nie było
nawet maszyn do pisania, a dopiero po jakimś czasie pojawiła się jedna wyrzucona z Komitetu Miejskiego PZPR w Chrzanowie, na której maszynistka Beata przepisywała
wszystkie teksty oddawane w rękopisie. Nie przeszkodziło to „Przełomowi” wskoczyć do czołówki największych tygodników lokalnych w
Polsce. To taka ciekawostka dla miłośników historii.
sobiście uwielbiam dyskusje prasoznawców – albo
choćby domorosłych ekspertów – o tym, czy prasa papierowa przetrwa, czy też zostanie wyparta przez media elektroniczne, a namiastkę dawnej gazety każdy będzie nosił przy sobie
w smartfonie albo innym tablecie.
I choć dosłownie na wyciągnięcie
ręki mamy przykłady, iż papierowa prasa dogorywa, to generalnie
zaliczam się do wyznawców szkoły, że papier jednak przetrwa. Jak
mam w to nie wierzyć, skoro nasi
kolporterzy opowiadają o kolejkach czytelników czekających na
świeży DTS w różnych miejscach.
Ludzie potrzebują gazety i to dobrze wiemy. W szczególności potrzebują gazety lokalnej, bo każda
szanująca się lokalna społeczność
powinna mieć własną gazetę, która informuje, integruje ludzi wokół ważnych spraw i pozwala im
się lepiej poznać. Lokalna gazeta
jest również – ojej, jak to poważnie
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brzmi – ważnym elementem lokalnej demokracji.
oczuliśmy to na własnej skórze. Choćby podczas ubiegłorocznych wyborów samorządowych, kiedy to właśnie na
naszych łamach prezentowali się
elektoratowi kandydaci wszystkich
możliwych opcji politycznych walczących w tamtej kampanii! Tłoczno było. Odczytaliśmy to, jako mocny sygnał zaufania i doceniania naszej bezstronności. No bo skoro
obok kandydatów PiS drukowaliśmy wyborcze plakaty kandydatów
PO, to znaczy, że ci ludzie nam ufają – obojętne jakie poglądy wyznają. Prezentowanie różnych punktów widzenia, wywiady na każdy
temat - nie tylko z politykami i samorządowcami - uważamy zresztą
w ciągu tych 5 lat za jedną ze swoich
najmocniejszych stron. Bo wywiad,
czyli mówiąc prościej, rozmowa
z drugim człowiekiem, jest chyba
najbardziej naturalną formą dziennikarskiego przekazu, najbardziej
zbliżoną do codziennej międzyludzkiej komunikacji. I tacy chcielibyśmy być: pokazywać ludzi, ich problemy, ale też ich pomysły, idee,
dokonania, pisać o czym myślą,
z czego się cieszą i co ich martwi. Bo
co może być ciekawszego dla czytelnika niż lepsze poznawanie innych ludzi? Szczególnie tych z najbliższego sąsiedztwa.
iemal od początku jesteśmy gazetą bezpłatną. Iluż
złośliwych komentarzy nasłuchaliśmy się (i naczytali), kiedy podjęliśmy decyzję, by DTS został gazetą bezpłatną. Ba, sami byliśmy własną decyzją zaskoczeni! Dziś
– a nawet dużo wcześniej – możemy powiedzieć, że była to najlepsza
i jedynie słuszna droga. No i cóż, że
za darmo – kochani złośliwcy? Rozejrzyjcie się uważnie – dzisiaj informacja jest powszechnie dostępna za darmo, nie tylko w internecie
na niezliczonych portalach. Czytelnik, konsument mediów od dawna
uważa, że informacja należy mu się
bezpłatnie, bo w zamian cierpliwie
znosi duże nasycenie reklamami.
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Kto sądzi inaczej, tego odsyłamy do
bezwzględnych wyników sprzedaży prasy płatnej, w których wiele
tytułów gazet codziennych w ciągu ostatnich 10 lat straciło niemal
wszystko ze swojej dawnej świetności sprzedażowej. Ale żeby była
jasność – w prasie papierowej przetrwają najlepsi. Czyli tacy, którzy
zaproponują najlepsze materiały,
najrzetelniej opisujące otaczający
nas świat.
y od pięciu lat najrzetelniej jak potrafimy próbujemy opisywać to, co wokół.
I to jest ciągle fascynujące zajęcie, bo

M

nieustannie odkrywamy wielu fantastycznych ludzi, potrafiących robić
niebanalne rzeczy i swoim działaniem
udowadniać, iż nie żyjemy na pustyni
z dala od najciekawszych wydarzeń
i frapujących bohaterów. Bo przecież każdy jest potencjalnym bohaterem tekstu. Dowodów na to, że świat
wokół nas jest niezmiennie ciekawy,
mamy w redakcji pięć grubych zszywek, w których oprawiliśmy ponad
250 numerów pełnych dobrych historii. Bo tak się jakoś złożyło – trochę przypadkiem – że nazywamy się
„Dobry Tygodnik Sądecki”.
WOJCIECH MOLENDOWICZ

LICZBA TYGODNIA

75 000 000
stron " Dobrego Tygodnika Sądeckiego"
trafiło w ciągu 5 lat do rąk czytelników.
Taką objętość mają w sumie wszystkie
numery tygodnika.
O G ŁO S Z E N I E

1.500 złotych NAGRODY !!!
NOWY SĄCZ - w dniu 2 września br.zaginęła
suczka SARA jamnikopodobna,
bardzo łagodna. Znalazcę proszę o kontakt :
tel.606 599 378
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Informacje

Sądecka Dycha
po raz siódmy
W niedzielę 27 września o godz.
13. ze starosądeckiego rynku wystartują uczestnicy
VII biegu ulicznego Sądecka Dycha o Puchar Newagu.
O szczegółach imprezy rozmawiamy z miłośnikiem
i ambasadorem biegania oraz
współorganizatorem biegu Marianem Ryżakiem.
- Kiedy zorganizowano pierwszą Sądecką Dychę?
- Nasza impreza będzie miała w tym roku już siódmą edycję.
Bieg uliczny Sądecka Dycha o Puchar Newagu odbywa się zawsze
na przełomie września i października, organizujemy go od 2008 r.
W pierwszym biegu wystartowało 240 zawodników, a ukończyło
go 184. Zwyciężył wówczas znany
olimpijczyk i rekordzista Polski w
maratonie, Henryk Szost pochodzący z pobliskiej Muszyny. Nasz
uliczny bieg przyciąga coraz więcej chętnych, w ubiegłym roku
wystartowało już prawie 400 osób.
- Dystans liczy 10 km. Stąd zapewne
nazwa biegu?
- „Sądecka Dycha” o puchar
Newagu zawiera w swej nazwie
dystans 10 km, dlatego potocznie
zwany jest dychą. Pomysłodawcą
i inicjatorem biegu był prezes Newagu Zbigniew Konieczek. Do dziś
Newag pozostaje organizatorem
oraz sponsorem nagród i pucharów dla zwycięzców. Celem imprezy jest upowszechnianie biegania jako prostej i ogólnodostępnej formy uprawiania sportu oraz
spędzania wolnego czasu, promocja Starego i Nowego Sącza, integracja środowisk biegaczy oraz
popularyzacja biegów masowych.
- Jaką trasą biegną uczestnicy?
- Trasa co roku wygląda tak
samo. Zawodnicy startują ze
REKLAMA

starosądeckiego rynku i biegną ulicami: Jana Pawła II
w Starym Sączu,
dalej ul. Węgierską, Zieloną, Kolejową, alejami Batorego, alejami Wolności, następnie Długosza
i Jagiellońską aż do Rynku
w Nowym Sączu, gdzie znajduje się meta.

TYDZIEŃ W SKRÓCIE
Spartakiada niepełnosprawnych
19 września na boisku sportowym przy ośrodku hipoterapii w Stróżach odbyła się Jesienna
Zintegrowana Spartakiada Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
„Złota Jesień Osób Niepełnosprawnych”. Uroczystość rozpoczęto
mszą świętą, a następnie dokonano uroczystego otwarcia imprezy, której celem jest upowszechnienie różnych form aktywności
ruchowej, kształtowanie właściwej postawy sportowej - fair play,
przeciwdziałanie izolacji społecznej osób niepełnosprawnych i propagowanie aktywnego, zdrowego stylu spędzania wolnego czasu.

Porwanie wójta
- W biegu biorą udział także osoby niepełnosprawne oraz zawodnicy z zagranicy.
- Zgadza się. Startują biegacze
z wielu krajów, takich jak: Kenia,
Słowacja, Węgry czy Ukraina. Co
roku zwiększa się również liczba
startujących pracowników Newagu. W czasie trwania imprezy czas
umilają biegaczom zespoły muzyczne, w tym roku będzie to Now
Braders, który zagra na płycie rynku w Nowym Sączu.

ROZMAWIAŁA: AGNIESZKA MAŁECKA

Organizatorzy informują
o utrudnieniach, jakie pojawią się w związku z biegiem dnia 27 września
w godzinach od 13.00 do
14.30 wzdłuż trasy, która pobiegnie ze Starego do Nowego
Sącza ulicami: Rynek Miasta
Stary Sącz - ul. Jana Pawła II
– Rondo Jana Pawła II – drogą
krajowa nr 87 – most na rzece. Poprad - Nowy Sącz, ul.
Węgierska – ul. Piramowicza
- ul. Zielona - ul. Kolejowa Al. Batorego - Al. Wolności ul. Mickiewicza - ul. Długosza
- ul. Kościuszki - ul. Jagiellońska – Rynek Nowy Sącz.
Za utrudnienia organizatorzy
przepraszają

Terroryści usiłowali porwać
wójta Łabowej. Na szczęście mundurowi stanęli na wysokości zadania i udało się uniknąć dramatu. W
zeszły czwartek odbyły się powiatowe ćwiczenia obronne z elementami obrony cywilnej. Celem akcji
było doskonalenie kierowania realizacją zadań obronnych, obrony
cywilnej i zarządzania kryzysowego na terenie powiatu nowosądeckiego w czasie występowania zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych
oraz wprowadzania wyższych stanów gotowości obronnej państwa.

OGŁOSZENIA DROBNE
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
Pożyczka szybko i uczciwie
Tel. 668 681 931
Do 25.000 zł na dowolny cel
Tel. 668 681 931
Gotówka nawet do 25.000 zł!
Tel. 668 681 931
Pożyczka z dojazdem do klienta.
Tel. 668 681 931
PILNIE poszukuję osób do pracy w
Niemczech - sprzątanie
mieszkań. Tel.600537759.

Konopie na dachu
46-letni sądeczanin, zatrzymany w wyniku działań policjantów,
prowadził hodowlę konopi indyjskiej w dość nietypowym miejscu: na dachu jednego z budynków mieszkalnych w Nowym Sączu. Jego proceder przerwali sądeccy policjanci.

100 lat dla Sądeczoków
W Małopolskim Centrum Kultury „Sokół” odbył się uroczysty
koncert z okazji jubileuszu 35-lecia działającego w Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu Zespołu
Regionalnego „Sądeczoki”. Koncert był okazją do zaprezentowania niezwykle bogatej historii zespołu, która obejmuje kilka pokoleń Sądeczan tworzących wyjątkowy artystyczny klimat. Publiczność zgotowała jubileuszową owację na stojąco, a życzenia
w imieniu władz miasta złożył wiceprezydent Jerzy Gwiżdż i przewodnicząca Rady Miasta Nowego
Sącza Bożena Jawor.

Chińczycy z wizytą w Sączu
Przedstawiciele zaprzyjaźnionego miasta Suzhou w Chinach
przyjechali z wizytą do Nowego
Sącza. Wśród gości byli obecni
REKLAMA

reprezentanci Samorządu Miejskiego Suzhou, organizacji i federacji działających na terenie chińskiej aglomeracji, a także dziennikarze i przedstawiciele przedsiębiorców.

Most na Słowację zamknięty
Kierowcy samochodów ciężarowych jadący drogą krajową nr
7 na Słowację nie mogą przekraczać granicy w Chyżnem. W miejscowości Podbiel, 13 km za granicą polsko-słowacką, jest awaria
mostu i trwają prace remontowe.
Na terytorium Polski wprowadzono objazd drogą krajową nr
28, przebiegającą przez Sądecczyznę. Jak informuje Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w związku z trwającymi pracami remontowymi wprowadzono na Słowacji ograniczenie dla ruchu pojazdów powyżej
18 ton i objazdy. Objazd wprowadzony zostaje także na terytorium Polski.
(AM)

WIĘCEJ NA
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Rozmowa tygodnia

Liczy się człowiek, nie partyjniactwo
Rozmowa
z Tadeuszem
Nowakiem,
kandydatem do
Senatu RP
- Jest Pan jak do tej pory
sprawcą największego zamieszania w ledwo rozpoczętej kampanii wyborczej.
- Może nie tyle zamieszania, co
niespodzianki.
- Gdybyśmy się spotkali tydzień temu,
Pańskie nazwisko widniałoby na liście
kandydatów do Sejmu Prawa i Sprawiedliwości. Dziś ma Pan ze sobą dokument potwierdzający, że jest kandydatem do Senatu z listy Platformy
Obywatelskiej.
- Miałem być kandydatem PiS
zgodnie z porozumieniem, które
zawarły nasze ugrupowania. czyli Prawicy Rzeczypospolitej Marka
Jurka oraz PiS. W 2012 r. podpisaliśmy porozumienie o wspólnym
starcie w wyborach samorządowych i parlamentarnych. Nie zostało ono dotrzymane. Kolejny raz
zwyciężyły partykularne interesy,
a nie dobro wspólne. Siła sprawcza
osób mających parcie, aby się znaleźć w parlamencie, była ogromna. Rugowano przedstawicieli, na
których wcześniej zgodzono się
w ramach porozumienia. Z całego regionu południowego zaproponowano Markowi Jurkowi bodajże 10 kandydatów, miałby ich
przyjąć niejako pod przymusem.
Natomiast my nie musimy się na to
godzić. Byliśmy źle potraktowani
już w wyborach samorządowych.
- Co wam gwarantowało porozumienie w wyborach do Sejmu?
- Ósme miejsce na listach, co
zapewniałoby reprezentowanie
naszego regionu zgodnie z wynikami osiąganymi przez nas wcześniej. Taki był zamysł i zgoda prezesów oraz posłów i senatorów
obu partii. Zgoda ta była ratyfikowana i powinna być dotrzymana.

- W jednej z pierwszych wersji listy PiS
z okręgu 14. nazwisko Tadeusza
Nowaka widniało na miejscu 8.
Co wydarzyło się
potem?
- Nazwiska
pojawiały się w
kolejności alfabetycznej, bo tak sobie chyba życzył komitet polityczny.
- Ale nazwisko było.
- Doszliśmy do wniosku, że
skoro już raz koledzy z PiS nie dotrzymali umowy w wyborach samorządowych, decyzję będziemy
podejmowali sami. Pozostawienie jej do samego końca pozbawiłoby nas możliwości Agory do
reprezentowania swojego stanowiska w przyszłości. Zarówno w
Nowym Sączu jak i w Warszawie
ustaliliśmy datę graniczną - środę 9 września. Powiedziałem posłowi Naimskiemu, że czekam na
stosowną odpowiedź, ale nie doczekałem się jej.
- Czego Pan oczekiwał?
- Zgody komitetu politycznego i dotrzymania uzgodnień. Wysłaliśmy dane personalne wszystkich kandydatów w okręgach małopolskim i podkarpackim. Umowa nie została dotrzymana. Jeszcze raz podkreślę, że nie zwyciężyło dobro wspólne. Nie doczekałem się telefonu, rozmawiałem natomiast z prezesem swojej partii.
Powiedział, że koalicjant jest bardzo trudnym „przeciwnikiem” i
jeśli zdecydujemy się na czekanie do samego końca, po chrześcijańsku nadstawimy drugi policzek. A ja nie pozwalam. W pewnym momencie trzeba postawić
tamę. Mamy wartości, których nie
będziemy negocjować, mamy reprezentować wspólnotę. Dlatego startuję. W naszym okręgu nie
powinno być partyjniactwa, tylko osoba Tadeusza Nowaka. Idę z
programem, chcę wspólnotowo

łączyć ugrupowania, które łączyłem do tej pory w stowarzyszeniu
Nowosądecka Wspólnota. Widzę,
że jest duża wola, aby odbudowywać zatraconą w naszym regionie
wspólnotowość. Idę do wyborów
razem z sądeczanami. Idę po to,
aby w moim biurze senatorskim
czuł się dobrze.
- Wysłał Pan jakieś pismo do Prawa
i Sprawiedliwości, że dziękujecie za
współpracę? Czy rozstaliście się bez
słowa?
- Postawiłem warunek, że czekam na wiadomość. Nie nadeszła.
Poinformowałem zatem prezesa, że będę startował z własnego
komitetu, tylko nie do Sejmu, a
do Senatu. Poparcia udzieliło mi
duże ugrupowanie, w którym też
są osoby o poglądach zbliżonych
do moich. W ciągu kilku dni zebraliśmy kilka tysięcy podpisów.
- Zaskoczyła Pana propozycja Platformy Obywatelskiej o udzieleniu poparcia?
- Rozważałem ją w sercu głęboko. Czułem, że ktoś może mi
zarzucić, iż odrywam się od swoich wartości. Jednak to ja przez
lata o nie zabiegałem. Mogę wysoko trzymać głowę i powiedzieć,
że nic się nie zmieniło. Nikt nie
stawiał mi żadnych warunków
w tym ugrupowaniu. Pan prezes
Jarosław Kaczyński był uprzejmy
powtórzyć ostatnio za Winstonem Churchillem, że demokracja
nie jest najlepszym ustrojem, ale
nikt lepszego nie wymyślił. Szanując więc demokrację, wykorzystałem możliwość poparcia z ramienia dużej partii. Startuję jako
Tadeusz Nowak, prezes stowarzyszenia Nowosądecka Wspólnota.
- Decyzja przyszła łatwo, czy się Pan
wahał? Nie obawiał się Pan komentarzy, choćby takich, że Tadeusz Nowak
to polityczny kameleon?
- To chyba nie jest właściwe
określenie.
- Ale musi Pan być gotowy na odpowiedź na takie porównania.
- Trochę mnie to bawi. Ja nigdy kameleonem nie byłem, za

mną stoi dorobek i ludzie, którzy mnie znają, a moja rozmowa z Markiem Jurkiem odbyła się
już po rejestracji. Trzeba pokazać
kolegom z PiS-u, że liczy się nie
partyjniactwo, ale idea i człowiek.
Idę do Senatu jako ja, jako Tadeusz Nowak. Zadbam o wspólnotę,
przygotuję wiele innych spraw,
które trzeba w naszym regionie
rozwiązać.
- Czuje się Pan oszukany przez Prawo i Sprawiedliwość?
- Tak, gdyż to jest trochę nie
w porządku. Komitet polityczny
partii powinien w odpowiednim
czasie wysłać sygnał: na nas proszę nie liczyć, co się pewnie w polityce nie zdarza, ale wtedy podjęlibyśmy decyzję we własnym
komitecie. Udowodniliśmy już nieraz, że jesteśmy w stanie i zebrać
podpisy, i logistycznie zarejestrować się w całym kraju, mimo że
nikt nas nie finansował. To ja jestem podatnikiem, to ja płacę na
ugrupowania biorące dotacje ze
skarbu państwa. Jestem uprawiony do tego, aby każda partia, biorąca ode mnie pieniądze, wykonała moją rejestrację. To wyborcy zdecydują, czy chcą nowej reprezentacji urzędu senatorskiego w tym regionie, która wyartykułuje to, co wyborcy uważają za swoje.
- Czy ktoś z sądeckich działaczy PiS-u kontaktował się z Panem, próbował załagodzić powstały niesmak?
- Tutaj też są wspaniali ludzie.
Proszę jednak zauważyć, co działo się na ich listach, były ogromne roszady. Ci, którzy mówią, że
z przyjemnością ustępują miejsca
innym, pod skórą czują zupełnie
coś innego.
- Czują się tak jak Pan?
- Nie, ja się czuję zupełnie inaczej, bo wziąłem sprawy w swoje ręce.
- Ale oni też mają prawo czuć się
rozgoryczeni.
- Zapraszam ich, niech staną
koło mnie, zrobimy coś dobrego
w regionie. Przykro to mówić, ale

oni odszukają się pewnie wśród
członków ugrupowania, ale pod
skórą nienawidzą pewnych osób
za to, że muszą się ich bać. To jest
paradoksalna prawda. Gdybym
ja miał pracowników, którzy się
mnie boją, nie byliby oni dla mnie
wydajni. Nie można pozwalać na
takie traktowanie.
- Kogo zaprasza Pan do współpracy,
na czyje poparcie Pan liczy? Jakich
ugrupowań, stowarzyszeń?
- To pytanie oddaje charakter
mojej dotychczasowej pracy. Jak
już powiedziałem, jestem prezesem stowarzyszenia Nowosądecka Wspólnota. Wypracowaliśmy
wspólnie taką federację organizacji pozarządowych do współpracy w regionie. Egzemplifikacją był na przykład nasz ostatni konkurs „Skuteczny w działaniu”. Darczyńcami były postacie z pierwszych stron gazet. Zauważyliśmy, że można współpracować ze wszystkim i ta formuła
się sprawdza. Gdybyśmy podjęli
urząd senatorski, podejrzewam,
że nasze działania przeniosą się
na szersze kręgi, do większej ilości środowisk.
- Kiedy było już jasne, że będzie Pan
kandydował, odezwały się telefony,
maile?
- Jestem mile zaskoczony, odbieram takie sygnały. To stawia
mnie w dobrej aurze i jestem dobrej myśli. Co prawda teraz jedzie
„walec pisowski", ale okręg mamy
jednomandatowy.
- Na jaki wynik liczy Pan 25 października?
- Fakt szybkiego zebrania kilku tysięcy podpisów w ciągu dosłownie czterech dni, daje pewną nadzieję na wygraną. Idę do
Senatu po to, by zaproponować
nową formułę. Ludzie to chyba
zrozumieją.

ROZMAWIAŁ: WOJCIECH MOLENDOWICZ
WYKORZYSTANO FRAGMENTY
WYWIADU DLA REGIONALNEJ TELEWIZJI
KABLOWEJ.
OPRACOWANIE: (AM)
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Kultura

Konfrontacja – ja i ściana
Za pomocą graffiti uczy dobrych manier.
Po cyklu związanym z nauką poprawnej polszczyzny sądecki artysta graficiarz
Mariusz Brodowski, znany pod pseudonimem mgr Mors, rozpoczął cykl przypominający zasady savoir-vivre.

ZDJĘCIA: KAROLINA ZNOJEK (2)

- Skąd wziął się pomysł, aby za pomocą
graffiti przypominać zasady dobrego wychowania?
- Wpadła mi w ręce książka Edwarda Pietkiewicza „Savoir-vivre dla każdego” i bardzo wciągnęła mnie jej
treść. Autor przedstawia reguły, jak
postępować w różnych okolicznościach, aby być postrzeganym jako
człowiek z klasą. Żona mi podpowiedziała, że może warto coś z tym zrobić. Czytałem między innymi o punktualności. Sam nie jestem punktualny
i denerwuje mnie, jeśli ktoś się spóźnia
na spotkanie. To był impuls do zrobienia pierwszej ściany, która rozpoczęła cykl savoir-vivre.
- I tak powstała pierwsza wizualizacja
pod hasłem „Strata czasu jest największą stratą”?
- „Savoir-vivre 1”, bo będę cykl
numerował kolejnymi cyframi,
przedstawia stary, spękany zegar a
obok widnieje przywołany napis. To
można interpretować na wiele sposobów. Nierzadko coś odkładamy na
potem i to jest właśnie ta strata czasu, a trzeba to zrobić od razu, aby nie
nawarstwiło się nam wiele rzeczy.
Ale dotyczy to też kultury i szacunku dla drugiego człowieka, jeśli się z
nim umawiamy na daną godzinę to
dotrzymujmy słowa. Warto cenić nie
tylko swój czas ale też czas innych.

- Wygląda na to, że cykl savoir-vivre ma
takie samo zadanie jak projekt związany
z poprawną polszczyzną, ma przede
wszystkim edukować…
- Tak do końca nie traktuję tego
w ten sposób. Savoir-vivre przede
wszystkim otwiera nową furtkę w
mojej twórczości artystycznej. To jest
po prostu kolejna dziedzina w moim
malarstwie, która daje mi pomysły
i otwiera nowe ścieżki na te projekty,
które będę w przyszłości realizował.
Więc nie mogę nazwać je sensu stricte lekcjami, tak jak było to w przypadku poprawnej polszczyzny.
- Wizualizacje są dostępne dla wszystkich,
tworzysz w przestrzeni publicznej, na garażach czy ścianach budynków. Chcąc nie
chcąc, nie pozostaną one jednak bez echa…
- Tak, to prawda, ale nie było
w moim zamyśle, aby edukować społeczeństwo. Ja po prostu przypominam pewne zasady sam dla siebie
i przy okazji mieszkańcom Nowego
Sącza. Jest wiele fajnych obyczajów,
które gdzieś odeszły w zapomnienie. Nie ma tej szarmancji. Ostatnio
spędziłem dużo czasu z babcią, która
opowiadała, że kiedyś było codziennością, że mężczyźni całowali kobiety po rękach. Teraz to już jest rzadkość. Dziś słucha się tego jak bajkę,
a być może warto do tego powrócić
i to pielęgnować.
- Twoim zdaniem dobre maniery to już
domena tylko osób starszych?
- Mam wrażenie, że wśród niektórych młodych ludzi zatracają się wartości związane z wyższą kulturą osobistą. Szczególnie, jeśli chodzi o zachowanie się wobec osób w podeszłym

wieku. A ważny jest tutaj szacunek. To
samo dotyczy stosunku do płci pięknej. Dlatego mam już w głowie pomysły na kolejne obrazy w cyklu savoirvivre. Między innymi dotyczące wręczania kwiatów - ile i na jaką okazję.
Czy choćby wspomniane przeze mnie
całowanie kobiety w rękę, choć sam
nie wiem, jak to się teraz przyjmie, bo
może część pań nie lubi tego zwyczaju.
- Czy wizualizacje powstaną tylko na terenie Nowego Sącza, czy może również w innych miastach, tak jak to było w przypadku poprawnej polszczyzny. Jedną z lekcji namalowałeś na przykład w Warszawie.
- Nie ograniczam się co do miejsca. Jestem otwarty. To zależy od okoliczności. Jeśli będzie mnie coś bardzo
drażniło, co będę zauważał na co dzień,
to wtedy będę chciał dany temat poruszyć. Gdyby będę w danym mieście
i będę chciał przy okazji zaznaczyć tam
swój ślad, czemu nie, jeśli tylko pojawi
się ważna sprawa, o której warto opowiedzieć za pomocą graffiti. Poza tym
traktuję to przede wszystkim jako wyzwanie artystyczne. Obok tekstu, który jest bardzo istotny, chcę tworzyć
obraz, który z jednej strony zaciekawi, a z drugiej da pole do dyskusji, bo
może będzie na tyle mylący, że pojawią
się różne punkty widzenia.
- Poprzez pierwszy i drugi projekt pokazałeś szeroki wachlarz możliwości, jakie daje
graffiti, ale niektórym dalej kojarzy się ono
jedynie z wandalizmem
- Już przez pseudonim mgr Mors,
chciałem przełamać ten stereotyp. No
bo jak mgr może kojarzyć się z graffiti, ulicą czy niszczeniem ścian wulgaryzmami. Pokazuję, że graffiti ma
też swoje pozytywne oblicze i obserwuję coraz lepszy odbiór. Może to tak
wygląda, że próbuję zmieniać świat
na lepsze, ale tak naprawdę poprzez to
co robię, sam siebie naprawiam. Wgłębiam się w poszczególne tematy i sam
się uczę przy okazji, jak trzeba pisać, jak
mówić czy zachowywać wobec drugiej osoby. Jeśli jest coś niewłaściwego, poprawiam to najpierw u siebie. To
ta konfrontacja – ja i ściana, a jeśli ktoś
przy okazji z tego skorzysta, to będę się
z tego cieszył.

REKLAMA

ROZMAWIAŁA: MONIKA CHROBAK
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A to ciekawe

Spacerkiem po łamach sądeckiej prasy w ćwierćwieczu
Gdy przegląda się czasopisma w Sądeckiej Bibliotece Publicznej wydawane w minionych 25 latach, można zauważyć, że rynek lokalnej prasy nie był wcale taki ubogi. Oczywiście w dobie internetu spadło zainteresowanie czytelników papierem, ale
warto czasami sięgnąć do pożółkłych
łamów sądeckich gazet.
Warto przypomnieć tytuły poprzedników „Dobrego Tygodnika
Sądeckiego”, który w tym gronie
jest prawdziwym młodzieniaszkiem. Wszak ukazuje się dopiero 5 lat, od 2010 r. A przecież w
tych ciekawych, burzliwych latach wiele się w Nowym Sączu
działo, co skrzętnie gazety odnotowały. Gorzej z przypomnieniem
nazwisk autorów i ludzi pracujących w kwartalnikach, tygodnikach, dwutygodnikach.

25 lat temu, kiedy nastała wolność, a cenzura poszła w zapomnienie, jak grzyby po deszczu
powstawały nowe tytuły, których
żywot był niekiedy bardzo krótki. Ot, kilka raptem wydań. 25 lat
temu na ważne konferencje prasowe przychodziła bardzo skromna gromadka dziennikarzy, których można było zliczyć na palach jednej ręki. Dzisiaj w Nowym
Sączu obok dziennikarzy prasowych zaroiło się od dziennikarzy
radiowych, telewizyjnych, internetowych.
Skupmy się jednak na prasie,
wszak nasze wspomnienia wynikają z jubileuszu tygodnika DTS.
W Sądeckiej Bibliotece Publicznej możemy przejrzeć tytuły starych i nowych czasopism. Dawno,
dawno temu, w latach 1980-90 r.,
ukazywał się tygodnik „Dunajec”
- organ Komitetu Wojewódzkiego

PZPR, którym kierował Adam
Ogorzałek. Wcześniej na rynku
był „Głos ZNTK” utworzony w
1976 r. na stulecie firmy - Pismo
Klasy Pracowniczej. Kiedy nastała
samorządność, „Głos ZNTK” przekształcił się w pismo samorządowe. Ten tygodnik lokalny ukazywał się do 1993 r. Redaktorem naczelnym był Jerzy Wideł.
W 1993 r. pojawiło się na rynku „Echo regionu” - „Echo Fundacji”. W tymże samym roku Wincenty Żygadło powołał do życia
„Gazetę Nowosądecką” - tygodnik prywatny, który miał ponad
roczny żywot. W 1996 r. z inicjatywy Ryszarda Fryca zaczęło wychodzić „Echo: tygodnik regionalny”.
Skończyło jednak tak szybko, jak
mocno zaczęło… po trzech numerach, chociaż zapowiadało się bardzo interesująco, skoro w zespole
były takie nazwiska jak: red. red.

Jerzy Leśniak, Henryk Szewczyk,
Tomasz Binek.
W 2002 r. ukazało się nowe czasopismo, które nadal jest wydawane „Twoje Miasto i wiadomości sądeckie” przekształcone po
latach w „Wiadomości Sądeckie:
Twoje miasto”. W 2005 r. Agnieszka Piwko wystartowała z nowym
tytułem „Tydzień Nowosądecki”.
Po kilku latach pismo zniknęło z
rynku, „miastoNS” gazeta i portal informacyjny ukazuje się już
ósmy rok.
W 2008 r. wystartował miesięcznik „Sądeczanin” kierowany przez
red. Henryka Szewczyka. Skoro jesteśmy przy periodykach to warto wymienić ukazujący się od 1992
r. kwartalnik „Almanach Sądecki” pod redakcją Leszka Migrały. Nie wspominając o „Roczniku
Sądeckim”, którego pierwszy numer ukazał się w 1939 r. I to jest

prawdziwy nestor na rynku sądeckich mediów.
Ostatnie 25 lat to również
ogromny rozwój ciekawych tytułów prasowych wydawanych przez
poszczególne sądeckie parafie. Warto wspomnieć o: „Bethani” wydawanej od 1996 r. przez parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa, „Glori
Tibi Trinitas” - biuletynie parafialnym św. Rocha, „Głosie Miłosierdzia” - kwartalniku parafii Matki
Bożej Niepokalanej, „Głosie Parafii św. Kazimierza”, „Naszych spotkaniach” - piśmie parafii św. Małgorzaty i „Promyczku Dobra” - katolickim miesięczniku dla dzieci.
Swoje gazetki mają też różne stowarzyszenia, jak choćby Polskie Towarzystwo Turystyczne „Beskid”, czy
„Echo Beskidu” PTTK, nie wspominając na koniec o szkołach średnich,
gimnazjalnych i podstawowych.
(KAN)

REKLAMA

Wytyczyli Krainę Szczęścia

Sądeczanie Olaf Wojnar i Michał
Basta znaleźli swoje Shangri-La.
Tak członkowie Klubu Wspinaczkowego z Nowego Sącza nazwali
nową wytyczoną przez siebie trasę
na Galerii Osterwy w Tatrach. Trasa, w ośmiostopniowej skali trudności, oznaczona jest ósemką.
Zdobyta została stylem klasycznym
4 września.
- W Tatrach 1, 2, 3, 4 to proste
trasy, 5 to trasa trudna, 6 – super
trudna a 8 to już szczyt. Naszą
trasę, którą nazwaliśmy Shangri-La (mityczna kraina szczęścia gdzieś w Tybecie – dop. red.)
przeszło już kilka grup, które potwierdziły naszą ocenę trudności
– tłumaczy Michał Basta.
Osiągnięcie sądeczan odbiło się
szerokim echem w środowisku
miłośników wspinaczki.
- Tak naprawdę ludzie takie
rzeczy robią codziennie między
śniadaniem a podwieczorkiem.

Wszystko mamy w głowie i tylko głowa nas trzyma. Jeśli uwierzymy, że możemy coś zrobić,
to na pewno nam się to uda –
śmieje się Michał Basta, ale zaraz
potem dodaje: - Dla naszego środowiska z Nowego Sącza to jest
rzeczywiście coś dużego. Rzadko się zdarza, żeby ktoś z naszego
klubu chciał robić trasy w Tatrach. Przede wszystkim trzeba
znaleźć wolną skałę, taką, której jeszcze nikt nie zrobił, trzeba
mieć uprawnienia, żeby powybijać haki. To wymaga sporo zachodu. Jak nam się to udało?
Wspinaliśmy się i nagle zobaczyliśmy nieprawdopodobnie piękny
filar. Powiesiliśmy linę i okazało się, że można tamtędy iść klasycznie bez haków. Bo nas już
takie oblężnicze wspinanie nie
interesuje.
Niewtajemniczonym wyjaśniamy, że we wspinaczce są dwa style: wspomniany przez Michała

Bastę styl klasyczny bez żadnych
„wspomagaczy” i wspinanie z
hakami, w którym sportowcy posiłkują się hakami i dodatkowymi
linami. To pierwsze rozwiązanie
jest o wiele trudniejsze i wymaga
sporego doświadczenia.
(ES)

SMS
Hit ze Lwowa
Serial „Dziewczyny ze Lwowa”, w którym gra pochodząca z Nowego Sącza Katarzyna
Ucherska, bije rekordy popularności. Jak donoszą „Wirtualne media” w niedzielny wieczór przed telewizorami zasiada 3,4 mln osób, o ponad 700
tys. widzów więcej niż przy
„Blondynce”.
(R)
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Lata w niebieskiej eskadrze
To był pierwszy bohater „Dobrego Tygodnika Sądeckiego”. Niestety nie będzie z nami świętować 5.
urodzin.
Pierwszy numer „Dobrego Tygodnika Sądeckiego” na stronie 2. rozpoczynał tekst „Emerytura bez
adrenaliny”. Jego bohaterem był Ryszard JaworzDutka. Kapitan PLL LOT po 35 latach latania właśnie odchodził na emeryturę.
– Na pewno będzie mi brakować wielkich samolotów, ale zrekompensuję sobie to lotami w Aeroklubie Podhalańskim na samolotach sportowych i
szybowcach – mówił wtedy.
Kapitan Ryszard Jaworz-Dutka był naszym sympatykiem, człowiekiem niezwykle serdecznym,
ciepłym, szarmanckim i zawsze gotowym służyć
pomocą. Niestety nie będzie świętować z nami 5.
urodzin. 31 sierpnia, dotarła do nas smutna wiadomość, że kpt. Jaworz-Dutka zmarł.
– Można pomyśleć, że śmierć tyle razy nie dając
mu rady w powietrzu, zaczaiła się w inny, perfidny sposób, niestety skuteczny – wspomina przyjaciel Zbigniew Sułkowski. – Ryszard atak choroby
przyjął tak jak większość przeciwieństw w życiu,
z podniesionym czołem, a gdy możliwość walki
wyczerpał, poddał się biegowi rzeczy z godnością.

Wtedy wolał już rozmawiać ze swoim sumieniem niż widzieć znajomych i przyjaciół, pewnie
też trochę krępując się swego stanu fizycznego;
w końcu i ksiądz Józef Tischner stwierdził przed
śmiercią, że cierpienie niekoniecznie uszlachetnia. Za to o życiu swym Ryszard mógłby uczciwie
powtórzyć za Słowackim: „Płaszcz na moim duchu był nie wyżebrany”. Osiągnął dużo, a wszystko rzetelną nauką, pracą, burzeniem przeszkód.
Kpt. Ryszard Jaworz-Dutka urodził się w 1946 r.
w Limanowej. Szkolenie szybowcowe rozpoczął w
Wyższej Szkole Inżynierskiej w Kielcach. Od 1976
r. był pilotem samolotów pasażerskich PLL LOT.
Latał m.in. na trasach międzykontynentalnych na
samolotach IŁ-62 i boeingach 767. Na emeryturę przeszedł w 2010 r., w dniu wydania pierwszego numeru „Dobrego Tygodnika Sądeckiego”. Pozostał czynnym pilotem-instruktorem Aeroklubu
Podhalańskiego w Łososinie Dolnej oraz prezesem
Stowarzyszenia Lotnictwa Eksperymentalnego.
Niestety emeryturą, którą spędzał głównie w Limanowej, cieszył się tylko 5 lat. „Odszedł do Niebieskiej Eskadry” – napisał jeden z jego przyjaciół.

(JOMB)

„Nasze dzieci” są już dorosłe
Do tej pory w redakcji mówimy o nich „nasze dzieci”. Historia tego rodzeństwa poruszyła serca czytelników „Dobrego Tygodnika Sądeckiego”.
Ich tato zmarł, gdy Karol miał dwa latka, mama
zmarła nagle sześć lat później, tuż po I Komunii Św.
synka. Po uzyskaniu pełnoletniości najstarsza z rodzeństwa - Agnieszka została rodziną zastępczą dla dzieci.
Starała się być dla nich siostrą, ale też mamą i tatą. Dla
tak młodej osoby było to nie lada wyzwanie psychiczne,
ale też organizacyjne i finansowe. Dzieci, mimo dramatycznej sytuacji, nie skarżyły się na swój los, marzyły
tylko o przyjacielu rodziny, na którym mogłyby polegać w razie problemów. Po naszym tekście do redakcji
zgłosiła się rodzina z Nowego Sącza poruszona historią
dzieci, oferując swoje wsparcie. Już po pierwszym spotkaniu, któremu kibicowaliśmy, między rodzeństwem
a sądecką rodziną narodziła się więź. „Nasze dzieci”

Nie płacze, ale śmieje się po polsku
„Nie mogę płakać w swoim języku”
taki tytuł miał tekst, który ukazał się w
maju 2011 r. Jego bohaterka Sheila Carvarho Wierzycka dla miłości porzuciła
rodzinną Brazylię i przyjechała do Polski.
Nie znała po polsku ani słowa, na dodatek przerażał ją zimny klimat. Tęskniła za
rodziną, brakowało jej znajomych, miała
poczucie, że nigdy nie będzie się tu czuła
„swoja”. Owszem, miała polską rodzinę,
znajomych, ale czuła się trochę samotna,
szukała jakiejś pracy, która pozwoliłaby
jej nawiązać nowe znajomości, umożliwiła samorealizację. Sheila opowiedziała o sobie na łamach naszego tygodnika i nie musiała długo czekać na reakcje
Czytelników. Rozdzwoniły się telefony,
w tym telefon z firmy Fakro. Producent
okien dachowych zaproponował jej pracę. Firma powierzyła jej przygotowanie

inwestycji w jej rodzinnej Brazylii. Co teraz słychać u Sheilii?
- W firmie Fakro pracowałam prawie 2 lata. M.in. byłam na targach w
Brazylii, co było okazją do spotkania
z niewidzianą od lat rodziną. Jednak
ponieważ chciałam się dalej uczyć,
a było to trudne do pogodzenia z pracą, zrezygnowałam z pracy – opowiada.
Kształciła się w zakresie księgowości,
podejmowała się też tłumaczeń tekstów
na portugalski. Obecnie Sheila pracuje w
Nowym Sączu w centrali firmy Dako, w
dziale eksportu. Wykorzystuje umiejętności językowe i wiedzę z zakresu kontaktów z klientami.
- Jestem bardzo zadowolona z tej
pracy i bardzo szczęśliwa – mówi
z uśmiechem.
(MAL)

zyskały przyjaciół, z którymi mogły porozmawiać, poradzić się, spotkać.
Od pierwszego tekstu o dzieciach Kowalskich minęło
pięć lat. Dziś są to dorosłe „dzieci”. Agnieszka, która sprawowała pieczę nad rodzeństwem, wyszła za mąż, skończyła studia, pracuje, ma córeczkę Tosię. Bliźniaczki Justyna i Paulina ukończyły szkoły średnie, obie studiują w Krakowie. Najmłodszy Karol od października zaczyna studia
w Krakowie na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.
- Potrzebuję tylko wytrwałości i sił, chciałabym,
żeby dzieci były szczęśliwe – życzyła sobie przed pięciu laty Agnieszka. Jej życzenie się spełniło. Piękna,
pełna energii młoda mama, może z dumą myśleć, że
„jej dzieci” są szczęśliwe i świetnie radzą sobie w życiu. Agnieszka oczywiście nadal im „matkuje” troszcząc się o ich przyszłość. Rodzeństwo świetnie sobie radzi, znajdując swoje miejsce w życiu. Nadal też bardzo
się kochają i wspierają w każdej sytuacji.
(BJ)
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Damian Ziemianin na szczyt dotarł po schodach
Historia Damiana Ziemianina z Dobrej poruszyła kibiców
sportowych w regionie. Lekarze nie dawali mu większych
szans, że będzie chodził, tymczasem po latach został kolarzem, a jego wielkim marzeniem był występ na Igrzyskach Olimpijskich. Kolarskiego marzenia nie spełnił, jest
natomiast najlepszy w kraju w… biegach po schodach.
Gdy przyszedł na świat, lekarze nie dawali mu
szans na przeżycie. W swoich pierwszych dniach po
narodzinach przeszedł dwie skomplikowane operacje. Wbrew medycznej diagnozie rozwijał się bardzo
dobrze i już jako młody chłopiec imponował sprawnością sportową. Damian Ziemianin zapoczątkował swoją przygodę ze sportem głównie od biegów
górskich. Próbował swoich sił również narciarstwie
biegowym. Wreszcie postawił na kolarstwo. Miał
obiecujący początek i stale podnosił swoje umiejętności. Marzył o występie na Igrzyskach Olimpijskich, medalu Mistrzostwa Polski. Gdy miał 22 lata,
otworzyła się przed nim wielka szansa, zaproponowano mu możliwość startów na Gwadelupie. Wcześniej odbył specjalistyczne testy we Francji. W Ameryce Środkowej miał znakomite warunki do treningów. Jednak jego przygoda z kolarstwem jak na razie nawet w minimalnym stopniu nie spełniła jego
oczekiwań. Za to o ambitnym sportowcu zrobiło się

głośno ze względu na sukcesy w… bieganiu po schodach. Zdobył medale, w tym złoto Mistrzostw Polski, które odbywają się w jednym z trzydziestopiętrowych biurowców w Katowicach. Biegacze mają
do pokonania 593 schody. W 2013 r. złoty medalista
Ziemianin wbiegł na ostatnie piętro w… 2 min. 46
sek. Organizatorzy zapewniają zjazd windą w dół.
- Mimo wielkich sukcesów kolarskich jakie
ostatnio ma nasz kraj (m.in. Rafał Majka, Michał
Kwiatkowski – przyp. red.) w Polsce bardzo trudno znaleźć właściwą grupę sportową, która zapewniłaby odpowiednie środki na utrzymanie – mówi
Damian Ziemianin. – Swoich sił próbowałem więc
poza granicami kraju. Źle trafiłem, bo grupa która reprezentowałem, rozpadła się. W tym sezonie nie zdołałem podpisać nowego kontraktu. Być
może w przyszłym roku spróbuję swoich sił w kolarstwie. Łatwo nie odpuszczę, ale w Polsce kolarze mają trudne warunki.
Damian Ziemianin ma 31 lat, a bardzo często właśnie po trzydziestce kolarze osiągają swoje największe sukcesy. Jak podkreśla Mistrz Polski w biegach
po schodach, bez względu na to jak potoczą się dalej jego losy, nie wyobraża sobie życia bez sportu.

(JACA)

Spełnione marzenie projektantki z Miłkowej
W „Dobrym Tygodniku Sądeckim” z 2 lutego
2012 r. pisaliśmy o Natalii Gizie z Miłkowej miłośniczce mody, która projektowała artystyczną odzież i obuwie. Jej największym marzeniem była jednak praca przy projektowaniu scenografii filmowych. Marzenie się spełniło, a filmy z jej scenografiami zbierały laury
na tegorocznym Festiwalu Filmowym w Gdyni.
Na początku Natalia według własnych
autorskich pomysłów projektowała ubrania. - Pierwsze studia w krakowskiej
Szkole Artystycznego Projektowania
Ubioru dały mi możliwość pracy w korporacji odzieżowej. Wiele się w niej nauczyłam, ale i przekonałam, że praca dla
sieciówki nie jest dla mnie – opowiada. Kolejne studia, w Katedrze Projektowania
Ubioru łódzkiej ASP, doprowadziły mnie
do projektowania i tworzenia kostiumów
na potrzeby realizacji filmowych. W ramach dyplomu magisterskiego połączyłam cztery pracownie w obrębie odzieży
użytkowej: projektowania ubioru i obuwia
oraz rzeźby i rysunku jako jedną spójną
instalację – wspomina Natalia, która porzuciła projekty modowe na rzecz projektowania scenografii na potrzeby realizacji
filmowych i komercyjnych. Czasem przygotowuje również kostiumy.
Jej praca jest bardzo różnorodna. - Każdy
tekst scenariusza niesie wyzwania a dialog
między scenografem, reżyserem i operatorem obrazu zawsze daje nową wartość i to lubię w pracy nad filmem. Z gatunków
bardzo lubię science-fiction oraz kino surrealistyczne, nielinearne, gdyż daje scenografowi plastycznie wyraziste możliwości. Ważne jest porozumienie z reżyserem
- scenariusz to jedno, a projektowanie scenografii, która dla reżysera i później aktora jest inspiracją do pracy, to kolejny etap
przygotowania filmu - opowiada Natalia,
która rocznie realizuje ze studentami około
7 filmów krótkometrażowych. - Większość

to dyplomy oraz mniejsze projekty komercyjne lub okazjonalnie teledyski. Filmy pokazywane są na wielu festiwalach w kraju i za granicą w sekcjach filmów studenckich, w Polsce na Camerimage, Nowych
Horyzontach, czy Festiwalu Filmowym
w Gdyni. Pełnometrażowy „Śpiewający obrusik”, do którego przygotowywałam scenografię, zdobył Złoty Pazur dla najlepszego filmu Konkursu „Inne Spojrzenie”
- cieszy się projektantka, dla której udział
w festiwalach jest przyjemny, ale nie najważniejszy. - Praca przy produkcjach filmowych to naturalna kolej rzeczy, etap,
który nadszedł po wielu poszukiwaniach
w innych dziedzinach twórczych. Festiwale są miłym dodatkiem, dają poczucie, że
film się podoba i jest proponowany szerszemu gronu odbiorców. Sam proces powstawania filmu - od przygotowań po zdjęcia daje najwięcej przyjemności – dodaje Natalia, która chciałaby też spróbować pracy dla sceny teatralnej. – Wszystko przede
mną, mam wiele możliwości twórczych.
Obecnie Natalia Giza jest w trakcie przygotowań do filmu fabularnego, debiutu reżyserskiego Jagody Szelc, pt. „Wieża, jasny dzień”. Zdjęcia będą kręcone w okolicach Sudetów na przełomie maja i czerwca 2016 roku. W styczniu kończy zdjęcia
dyplomowe jednego ze studentów do filmu „Pustkowie”.
AGNIESZKA MAŁECKA
Natalia Giza jest twórczynią scenografii
m.in. do filmów: „Zmiana czasu na zimowy”
(2015), „Śpiewający obrusik” (2015), „Szczeniak” (2015), „Albert” (2014), „Ciemna przestrzeń” (2014), „Królewna Śnieżka” (2014),
„Podróżnik” (2014), „Maja” (2014). Nagrodzony kilka dni temu w Gdyni „Śpiewający
obrusik” to pierwszy w historii szkolnictwa
artystycznego pełnometrażowy film fabularny, będący dyplomem studentów czwartego roku Wydziału Aktorskiego Szkoły Filmowej w Łodzi.
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Odnalazł gen Adama
Blisko cztery lata temu na łamach „Dobrego Tygodnika Sądeckiego” ukazał się artykuł o niezwykłej pasji księdza Stanisława
Pietrzaka. Były proboszcz parafii w Tropiu
zajmował się skomplikowanymi mutacjami
genetycznymi i poszukiwał genu biblijnego Adama. Kapłanowi udało się go znaleźć.
- Lata pracy opłaciły się, udało się księdzu
odnaleźć gen Adama.
- „Gen Adama” to określenie orientacyjne. Każdy z nas ma we wszystkich
swoich komórkach dziedziczone od
przodków - tak w linii matczynej, jak i
ojcowskiej - cieniutkie, około dwumetrowe niteczki, zwane genomem albo
DNA, złożone z 23 chromosomów. Na
nici DNA nanizane jest około trzech miliardów czterech rodzajów cząsteczek
– nukleotydów. Są też przekazywane na potomków w liniach prostych,
jak nazwiska z ojców na dzieci. Na nici
DNA, jakby paciorki różańca, nanizane są cztery rodzaju cząsteczek, zwane nukleotydami A, C, G i T. Tych nukleotydów razem na jednej nici DNA
jest około trzech miliardów. Niektóre
z nich w trakcie dziedziczenia z ojców
na synów lub z matek na dzieci, ulegają zmianom: wymieniają się między
sobą, gubią, albo sie dopisują. To mutacje. Są one jednak też przekazywane
na potomków w liniach prostych, jak
np. nazwiska z ojców na dzieci. Mutacje są zasadniczo spontaniczne i nieprzewidywalne, ale dadzą się ująć w
statystyki. Na przykład w moim męskim chromosomie, czyli Y-DNA, nagromadziło się od czasów Adama już
ponad 2100 mutacji.
- Co te mutacje mogą powiedzieć o Adamie, pierwszym ojcu ludzkości?
- To informacje o przodkach, o czasie powiązań rodowych. Jeżeli zestawimy ze sobą nici ojcowskiego chromosomu Y, czyli dwóch osób i będą one
identyczne, to znaczy, że ci dwaj są
prawdopodobnie braćmi, a cała niezmienna postać DNA pochodzi od ich
ojca. Jeżeli w takim zestawieniu dwóch
nici Y-DNA dopatrzymy się 200 mutacji, to znaczy, że ich wspólny przodek żył około 12 tys. lat temu. Jeżeli zestawimy ze sobą dwie nici najbardziej zmutowane między sobą w skali

świata, to ich wspólny ojciec będzie zapewne tym pierwszym ojcem wszystkich ojców, czyli chromosomalnym
Y-Adamem.
- A więc ta najstarsza gałąź i jej oraz całej
ludzkości ojciec, Adam, żyli około 140 tysięcy lat temu?
- O, nie! Została nam jeszcze jedna, najbardziej interesująca próbka do
głębokiego testowania - od syna amerykańskiego niewolnika z południowo-zachodniego Kamerunu, który
dotąd nie szukał swoich korzeni rodowych, niejakiego Alberta Perry’ego. Jako że pokrycie kosztów tego badania uważano już za zbyteczne, skoro ustalono już tą niby najstarszą gałąź, więc prawie w całości zapłaciłem za nie sam. Dr Krahn dziwił się,
co mnie, Polaka znad Dunajca, łączy
z tymi ludźmi, że na ich badanie wydaję tyle pieniędzy. Otóż tylko naukowa ciekawość i to, że chodzi o ustalenie rzeczywistego istnienia naszego
wspólnego Ojca, Adama oraz jego czasu i miejsca. Przyjęto zamówienie. Po
kilkunastu tygodniach przyspieszonych badań otrzymałem w sobotę 13
kwietnia 2012 r. e-mail od pani Bon
nie z prośbą, żebym czuwał cały czas
przy komputerze, bo ujawniają się
bardzo ważne wyniki. Próbka Perryego wykazała tak wiele mutacji, że
czas dzisiejszej ludzkości przedłużył
się o kolejne 60 procent. Ta więc najstarsza, kameruńska gałąź okazała się
pierwszych potomstwem Y-Adama.
W kilku badaniach ustalono czas wyłonienia się około 250 tys. lat temu.
Wtedy też tam, w południowo-zachodnim Kamerunie, musiał żyć jej i
nasz wspólny genetyczny ojciec, nazywany Y-Adamem. Administrator
tych badań, pani Bonnie Schrack, napisała mi natychmiast: „Możesz być
dumny, że zrobiłeś aż tyle, aby dokonał się ten postęp w nauce( ...). Aż
strach teraz pomyśleć: Gdyby Jackie
nie dopuściła do testowania w swojej
rodzinie, a Stanisław nie miał wielkiej
motywacji do ponoszenia kosztów,
nigdy byśmy nie doszli do tego punktu”. Podobnie zaczęto pisać na naukowych portalach i blogach. Takie same
słowa padły na międzynarodowej

konferencji genetycznej na uniwersytecie Houston w Teksasie.
- Ksiądz miał do nich dostęp dzięki projektowi Bonnie Schrak?
- Tak, udało nam się rozpoznać kilka prowizorycznie testowanych próbek, które wykazały niezwykłą różnorodność mutacji wobec naszych YDNA. Paru miłośników wiedzy: Japończyk pochodzenia rosyjskiego, Amerykanin pochodzenia arabskiego, rosyjski Żyd emigrant i pewien Polak
znad Dunajca (czyli moja skromna osoba), którzy już wcześniej zbadali swoje DNA, postanowiło sfinansować głębsze testowanie w laboratorium doktora
Thomasa Krahna w Houston w Teksasie. Testowaliśmy wybrane przez siebie
najbardziej zmutowane próbki. Wybór
był prawidłowy.
- To niebagatelne odkrycie, chyba na miarę Nobla...
- Tak, tak pisano! Ale Nobla niech
wezmą sobie kiedyś Amerykanie,
mnie wystarczy duchowa satysfakcja
uczestnictwa w czymś bardzo ważnym dla historii ludzkości, a może i dla
wiary. Zostało przecież potwierdzone
istnienie Adama. Wielu ludziom genetyczny Y-Adam kojarzy się z biblijnym Adamem, dlatego grupa rosyjskich ateistów protestowała przeciw
takiemu imieniu genetycznego przodka ludzkości.
- Gdzie będzie można o tym wszystkim
przeczytać?
- Dla spokojnego opracowywania
wyników zgodziłem się na propozycję pani Bonnie, by przekazać to zadanie uczonym. Ja nie dysponuję przecież potrzebnym laboratorium i sztabem naukowców. Po dopracowaniu
badań ogłoszono je drukiem w „The
American Journal of Human Genetics
92”. Naszemu ojcu, Y-Adamowi, autorzy przypisali zawyżony wiek, bo 338
tysięcy lat, co podekscytowało świat
naukowy. Po dokonaniu korekty datowania, obie nowo odkryte gałęzie A0 i A00 - ogromnie przedłużyły dzieje
ludzkości: najpierw z 90 do 140 tys. lat,
a potem ze 140 do 250 tys. lat! Mamy już
pewność co do wspólnego ojca współczesnych ludzi.

-

Wyniki badań ogłosiły światowe
agencje.
- Pod wiadomością Rosyjskiej
Agencji Informacyjnej RIA Nowosti
napisano: „To naukowa sensacja. Wiek
Adama podwoił się! Do sukcesu przyczynił się pan Stanisław Pietrzak, któremu udało się zebrać środki na opłacenie analizy w programie WTY dla
drugiego uczestnika haplogrupowego projektu (…). Wyniki analizy Perryego wziął pod swoją kontrolę prof.
M. Hammer (Arizona) (…) - analiza
była bowiem opłacona była nie z grantu naukowego, lecz z osobistych środków pana Stanisława”. Zgodziłem się
na to, by Amerykanie doprowadzili badania do końca i potem opublikowali je drukiem.
- Jak taki zapracowany kapłan spędza czas
wolny, o ile w ogóle go ma?
- Ktoś mi powiedział, że jak się ma
już osiemdziesiątkę na karku, to czas
usiąść przy kominku i zakurzyć fajkę, bo wnet będzie za późno nawet na
wycieczki i sanatoria! Ale cóż poradzić,
gdy jest się pracoholikiem? Wypoczynek mnie nudzi, cieszy praca. Jestem

przekonany, że wśród ziemskich dóbr
tylko miłość do pracy jest miłością pełną wzajemności. Jeśli kochasz pracę, to
bez szukania zawsze masz ją przy sobie,
ona łasi się do ciebie i nie zdradza, jak
inne kochanki, o ile kocha się ją z rozumem i podporządkuje jakiemuś wyższemu ideałowi. Pracoholizm, poddany rozumowi i dobrej idei, jest godnym
człowieka uzależnieniem. Telewizora nie mam już dziesięć lat, odkąd się
mi zepsuł. Na osobiste kontakty z kurią diecezjalną nie tylko brak mi czasu, ale i odwagi. Boję się, że mnie tam
już nie znają i gdybym się tam pokazał,
musiałbym tłumaczyć, jak się nazywam i z której diecezji jestem (śmiech).
- Nie odczuwa ksiądz samotności?
- Pomijając duchowe towarzystwo
gwarantowane poprzez wiarę, dzięki moim zainteresowaniom czuję się
obecny we wspólnocie rodzinnej całego świata, którą wszyscy przecież
tworzymy.

ROZMAWIAŁA: AGNIESZKA MAŁECKA

Sympatyczni chłopcy w dresach
Już w trzecim numerze „Dobrego
Tygodnika Sądeckiego w publikacji
„Poszli jak w dym” mieliśmy okazję
przedstawić naszym Czytelnikom bohaterów przez naprawdę wielkie „B”.
Tomasz Krerowicz, Kuba Lizoń, Mateusz Siwek i bracia Mariusz i Łukasz Wójs ryzykując życiem uratowali z płomieni swojego sąsiada. Jako pierwsi zauważyli ogień, wezwali strażakowi i nie
czekając na ratowników wdarli się
do objętego już niemal w całości
ogniem mieszkania w bloku przy

ul. Malczewskiego. Ich brawura i
zimna krew wzbudziła podziw samych strażaków. Gdyby nie oni,
poważnie poparzony mężczyzna
mógłby nie przeżyć. Do tamtego
dramatycznego dnia cała piątka
postrzegana była przez okolicznych jako – cytując Mateusza –
grupka blokersów i chuliganów.
Nie raz się zdarzyło, że sąsiedzi,
szczególnie ci starsi wzywali policję, gdy chłopcy siedzieli na ławkach pod blokiem...
Ich obecne losy to swoisty znak
czasu. Żaden z nich, choć taki

scenariusz byłby zapewne najbardziej entuzjastycznie przyjęty przez Czytelników, nie został
strażakiem. Wszyscy oprócz Mateusza Siwka wyjechali zagranicę a sam Mateusz nie chce wracać
do historii sprzed pięciu lat. Jednak ich sąsiedzi pamiętają tamten dramat i jego bohaterów. - To
rzeczywiście tacy chłopcy w dresach, ale bardzo sympatyczni –
usłyszeliśmy na osiedlu.

(ES)
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Dobry dodatek wiedzy o gospodarce (28)

Z cyklu rozmów ze znanymi polskim przedsiębiorcami, dzisiaj prezentujemy inspirujący wywiad z Prezesem firmy Nowy Styl Adamem
Krzanowskim. W nim o początkach firmy, konkurowaniu na rynku polskim oraz zagranicznym,
a także o tym, jakie wyzwania stoją przed firmą
na kolejne lata. Nowy Styl to w tej chwili czwarta firma w Europie w branży meblarskiej, której główną osią rozwoju jest coraz większa ekspansja i rozwijanie międzynarodowej działalności. Firma z sukcesem podbija rynki zagraniczne
przejmując spółki z innych krajów. Jak twierdzi
Prezes firmy Nowy Styl, bycie liderem w branży meblarskiej to kwestia najbliższych lat. Dobra organizacja, ciężka praca, zaufanie i szczęście, to recepta na osiągnięcie sukcesu w każdej
branży. Potrzeba tylko cierpliwości i determinacji w dążeniu do celu. Współpraca i dobre relacje
w rodzinie i firmie są najważniejsze…
Zapraszamy do lektury.
STR. 12

Należymy do różnych wspólnot gospodarczych, takich jak miasto, gmina, powiat, województwo, państwo, Unia Europejska. Z ekonomicznego
punktu widzenia najważniejsze znaczenie ma dla nas wspólnota polska.
Od jej kondycji zależą nasze wynagrodzenia oraz świadczenia. Unia Europejska jest wspólnotą administracyjno-polityczną, natomiast gospodarczo każdy kraj rozwija się osobno. Czy my, Polacy, potrafimy korzystać
z dobrodziejstw, jakie dają nam członkostwo w Unii Europejskiej oraz
globalna gospodarka wolnorynkowa? Doceniając wszystkie korzyści,
jakie płyną z faktu, że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, najwyższy czas, byśmy w Polsce przy realizacji własnych interesów
dbali także o interes ekonomiczny wspólnoty polskiej, do której należymy i z której najwięcej czerpiemy. Wówczas wzrośnie jej
efektywność gospodarcza, a to wpłynie również na poprawę naszego dobrobytu i wynagrodzeń. Ponadto silna gospodarka sprawi, że zwiększy się znaczenie Polski na arenie międzynarodowej i
wzrośnie bezpieczeństwo naszego kraju. Przypomnijmy, że tylko
w ostatnich pięciu latach z Polski wyjechało ponad 1,7 mln ludzi zazwyczaj młodych i energicznych, przede wszystkim dlatego, że w Polsce tworzone są tańsze i mniej stabilne miejsca pracy niż w krajach Europy Zachodniej. Dlaczego tak jest? Zapraszamy do przeczytania kolejnego powodu, który odpowiada między innym na to pytanie.
STR. 14
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Rozmowa z Prezesem Grupy Nowy Styl - Adamem Krzanowskim o roli prezesa,
efektywnym zarządzaniu czasem oraz międzynarodowym rozwoju i sukcesie firmy

JZ: Jak wyglądały początki firmy Nowy Styl?
AK: Po trzecim roku studiów wziąłem dziekankę i pojechałem do Nowego
Jorku, żeby trochę zarobić. Znalazłem
ogłoszenie, że Wythe, należąca do Henry`ego Sterna firma produkująca krzesła, szuka kogoś do pomocy. Byłem tam
człowiekiem od wszystkiego: rozładowywałem samochody, pakowałem,
zamiatałem, moja praca została doceniona i szybko awansowałem zastępując odchodzącego na emeryturę menedżera. Wysłałem wtedy bratu Jurkowi
zdjęcie krzeseł do Polski, żeby się zorientował czy takie produkty produkowane z włoskich komponentów mogą
się w Polsce sprzedawać. Jurek miał
wtedy swój bar w Krośnie. Po szybkiej
analizie rynku, stwierdziliśmy, że warto byłoby spróbować i otworzyć biznes w Polsce. Mój amerykański pracodawca zaproponował nam pomoc w
rozkręceniu firmy, z uwzględnieniem
40-procentowych udziałów. Szybko
zabraliśmy się do pracy i w maju 1992
roku zarejestrowaliśmy firmę. Byliśmy
pierwszą firmą w Europie Wschodniej, która zaczęła produkować lokalnie krzesła z włoskich komponentów
tapicerując je od razu w gamie 10 kolorów tapicerek. Rok później zaczęliśmy eksportować produkty do Europy Wschodniej, a od 1996 roku do Zachodniej. Najważniejsze było to, że już
na starcie podchodziliśmy do wszystkiego pragmatycznie, a zarobione pieniądze szybko inwestowaliśmy w rozwój. Wykorzystaliśmy w Polsce dobry
moment. Rośliśmy z roku na rok o 100
a nawet 200 proc. Do 1998 roku zyski
przynosił nam eksport do Rosji. Eksportowane tam towary i ich jakość
były akceptowane. Niestety ich jakość
została skrytykowana przez rynki zachodnie. To była dla nas szybka lekcja

pokory. Dało nam to motywację do
doskonalenia i rozwoju. Podjęliśmy
wówczas decyzję o otwarciu własnych
zakładów produkcyjnych i wytwarzaniu komponentów, nad których jakością mamy 100 proc. kontrolę. Otworzyliśmy więc na podkarpaciu kolejno zakład metalowy, w którym produkowaliśmy ramy krzeseł do tej pory
sprowadzane z Włoch, zakład produkcji tworzyw sztucznych, w którym powstawały elementy plastikowe takie
jak podłokietniki, osłony krzeseł, czy
podstawy. W 1996 r. zainwestowaliśmy
w zakład produkujący elementy drewniane, w 2003 r. rozpoczęliśmy produkcję mebli biurowych we własnym
zakładzie, a w tym roku otworzyliśmy
najnowocześniejszą halę, w której produkujemy meble. Obecnie produkujemy prawie wszystkie komponenty krzeseł i mebli we własnych zakładach w Polsce, Niemczech i Ukrainie.
JZ: Większość prezesów firm, z którymi
rozmawiamy, z sentymentem wspomina
lata 90, jako okres sprzyjający rozwojowi i
osiągnięciu sukcesu. Czy w Państwa przypadku też tak było?
AK: Trochę tak. To był dobry okres.
Wszystkie rozpoczynające się wtedy
w Polsce biznesy miały dużą szansę na
powodzenie. To było Eldorado, rynek
był potężny, a zarazem bardzo chłonny. Mając dobry pomysł i stosunkowo
niewielki kapitał można było się szybko rozwinąć. Był to czas, który razem z
bratem Jerzym fantastycznie wykorzystaliśmy. Jednak nie tęsknie za nim. W
latach 90 biegliśmy do przodu. Jakość
produktów nie zawsze musiała być na
najwyższym poziomie, a obecnie gra
pierwsze skrzypce. W pewnym momencie trzeba było się zatrzymać i uporządkować procesy, które mieliśmy w
firmie, niektórzy biznesmeni jednak

tego nie zrobili, wtedy nie byli gotowi do zmian, nie tylko technologicznych, ale również mentalnych. Dzięki
temu, że doskonale ten moment wykorzystaliśmy, podążając za koniecznością zmian, staliśmy się dziś potentatem na rynku krzeseł i mebli biurowych w Europie. W rankingu 100 największych firm z branży zajmujemy
trzecie miejsce, mamy jednak apetyt
na więcej. Nasze najbliższe akwizycje,
czyli zakup zdrowych finansowo firm,
pozwoli nam stać się liderem.
AnK: Czy prowadzenie firmy rodzinnej jest
trudne?
AK: Szczerze, obecnie nie uważam,
że nasza firma jest rodzinna, jesteśmy
już korporacją. Owszem założycielami i właścicielami spółki są przedstawiciele trzech rodzin. Jedną z nich
jest rodzina wspomnianego pracodawcy ze Stanów, z którym współpracujemy na zasadzie zaufania - nie pełni on realnych funkcji zarządczych. Ja
z bratem Jurkiem do 2008 roku byliśmy równorzędnymi szefami w firmie. Stwierdziliśmy jednak, że firma
nie rozwija się tak dynamicznie jak byśmy sobie tego życzyli, ponieważ obydwaj jesteśmy zajęci rozwiązywaniem
codziennych spraw. Wprowadziliśmy
do zespołu zewnętrznych profesjonalistów, nie będących członkami naszej
rodziny. Firma formalnie nadal jest rodzinna, ale nie zarządzana przez rodzinę, ma pięcioosobowy Zarząd. W skład
zarządu wchodzi 2 wiceprezesów: Jerzy Krzanowski, który dodatkowo pełni funkcję dyrektora inwestycji i zakupów, Rafał Chwast, który jest również dyrektorem finansowym, 2 członków zarządu: Roman Przybylski, pełniący dodatkowo funkcję dyrektora sprzedaży; Dariusz Frydrych - pełniący funkcję dyrektora operacyjnego

odpowiedzialnego za produkcję i logistykę.
Pomimo tego, że ja pełnię formalną funkcję prezesa, realnie zarządza
cały pięcioosobowy zarząd, działający
wspólnie i międzynarodowo. Dzielimy
się zadaniami, np. podczas wdrożenia
produktu ja odpowiadam za marketing
krajowy, a Romek za międzynarodowy. W zagranicznych zakładach nie
mamy prezesów. W Niemczech produkcją zarządza kierownik produkcji,
a za sprawy handlowe odpowiedzialny
jest dyrektor handlowy, który raportuje przebieg działań do Romka. Decyzje zawsze podejmujemy wspólnie
w oparciu o dyskusję. Nigdy nie głosowaliśmy, rozmawiamy i wdrażamy najlepsze pomysły. Owszem, czasem się kłócimy, ale zawsze dochodzimy do porozumienia. Nie utożsamiam
naszej firmy z firma rodzinną, ponieważ uważam, że to określenie ma negatywny wydźwięk. Co innego jeśli rodzina, z pokolenia na pokolenie,
prowadzi warsztat rodzinny. Wtedy
to jest wręcz naturalny proces. Nasze
dzieci będą kiedyś właścicielami firmy, ale nie zostaną prezesami ot tak,
będą musiały zapracować na zawodowy awans i zaszczyty.
JZ: Taki sposób myślenia wymaga pokory...
AK: Ważne jest, żeby przyciągać do
siebie ludzi mądrych, pozwalać zarządzać profesjonalistom. Motywować pracowników, szkolić, rozwijać ich kompetencje i zawodowe predyspozycje. To pozwala nam mieć w
zespole najlepszych. Dzięki nim my,
jako firma, osiągamy międzynarodowe sukcesy. Zawsze trafiamy na ludzi
fajnych, zaangażowanych w to, co robią, ludzi z pasją, dla których praca w
naszej firmie to przyjemność. Jesteśmy
im za to bardzo wdzięczni. Współpraca

z nimi zbudowała silną pozycję i markę. Ja nie jestem szefem autorytarnym
„tak i koniec, bez gadania”. Lubię rozmawiać z ludźmi, poznawać ich opinie.
Nawet jak spotykam się z ludźmi młodymi, zawsze ich słucham, analizuję ich sugestie. Nie dyskredytuję nikogo ze względu na wiek czy zajmowane
stanowisko. Uwielbiam dawać ludziom
poczucie bezpieczeństwa także w wyrażaniu swojego zdania.
AnK: W raporcie „Wspólnie budujmy naszą zamożność” także zwracamy uwagę na element zaufania oraz brak dobrego
klimatu do tworzenia bogactwa. Czy Pana
wyjazd do Stanów wpłynął na zmianę sposobu myślenia?
AK: Myślę, że tak. Z bratem Jurkiem zawsze szukałem czegoś nowego. Chcieliśmy mieć coś swojego i na
tym zarabiać. Pierwsze pieniądze zarobiliśmy wywołując zdjęcia w samodzielnie przygotowanej ciemni. Potem wyjechaliśmy za granicę, ja do Stanów, Jurek do Izraela. Zawsze do działania nakręcały nas nowe doświadczenia, możliwość zarobienia pieniędzy
i wydania na to, co jest dla nas istotne. Od dziecka byliśmy samodzielni i
przedsiębiorczy. Moje zaangażowanie
i ciężką pracę docenił mój amerykański pracodawca, dzięki temu awansowałem i rzeczywiście będąc tam przeżyłem „American Dream”, zabrałem
go ze sobą do Polski i sformalizowałem,
inwestując zarobione pieniądze w biznes. Wtedy nie wiedzieliśmy z Jurkiem
czy się uda, ale podjęliśmy ryzyko. Dziś
wiemy, że było warto.
JZ: Co spowodowało, że Grupa Nowy Styl
odnosi tak wielkie sukcesy na rynku międzynarodowym?
AK: Nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Z pewnością była to zmiana w sposobie zarządzania. Niektórzy
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mówią, że sukces tkwi w rozwiniętym eksporcie, ale to nieprawda. My
wszędzie, na rynkach międzynarodowych, sprzedajemy produkty pod własną marką, zatrudniając zawsze lokalnych pracowników, którzy najlepiej
znają specyfikę rynku. Nasze produkty
sprzedawane są do ponad 100 krajów,
a w 19 mamy własne działy handlowe,
showroomy, gdzie klient może wypróbować naszych produktów. Od 4 lat w
naszej strategii postawiliśmy na akwizycję, przejmujemy zdrowe finansowo
firmy, dzięki tym przejęciom do naszego portfolio trafiają ciekawe produkty,
a my jednocześnie powiększamy sieć
dystrybucji i nasz udział na tych rynkach. Przejęliśmy już 2 marki w Niemczech: Grammer Office oraz Rohde&Grahl, która ma swój oddział również w Holandii, niedawno firmę w
Turcji, a w sierpniu weszliśmy na rynek szwajcarski, gdzie kupiliśmy znaną firmę Sitag. W szybkim czasie udało nam się te firmy zintegrować i zaszczepić w nich kulturę Grupy Nowy
Styl. Sukces tkwi, jak już wspomniałem, w naszym zespole. Przecież sam
zarząd nie dałby rady. My cały czas inwestujemy w najlepszych specjalistów
i ich ciągły rozwój. Dlatego pod względem organizacji , działania, produkcji
nie mamy żadnych kompleksów. Myślę, że to nas wyróżnia w branży mebli biurowych.
AnK: Co z etykietą „made in Poland"?
AK: W latach 90 polskie produkty nie miały dobrej renomy na zagranicznych rynkach, bardzo ciężko było
sprzedawać w Niemczech, gdzie klient
jest bardzo wymagający i wszystkie
produkty muszą mieć metkę „made
in Germany". Dzisiaj jest już inaczej,
rynek jest bardziej otwarty. Wszyscy nasi klienci wiedzą, że większość
produkcji jest w Polsce, po latach pracy z nami wiedzą, że gwarantujemy
stałą jakość, certyfikowane produkty. Mamy też dwa zakłady produkcyjne w Niemczech, choć głównie jest to
montaż i tapicerowanie. Nasze zakłady produkcyjne mają bardzo zaawansowane technologie, kupujemy maszyny od najlepszych sprawdzonych
dostawców. Prawie wszystkie komponenty do krzeseł i mebli produkujemy sami. Nasze zmiany w procesach
produkcyjnych usprawniły działania i
zaowocowały większą efektywnością.
W tym roku otworzyliśmy w Jaśle najnowocześniejszą w całej Europie fabrykę mebli biurowych. Klienci, którzy nas wizytują, zawsze są pod wrażeniem naszych zakładów oraz kompetencji naszych specjalistów.
AnK: 90 proc. firm, z którymi spotykamy się, zwraca uwagę na hermetyczność niemieckiego rynku. Państwu udało się skutecznie realizować sprzedaż
w Niemczech.
AK: Biorąc pod uwagę, że 15
proc. całej naszej sprzedaży jest
realizowane w Polsce, to pozostałe 85 proc. to nasza działalność
zagraniczna. Jesteśmy obecni na
największych rynkach Europy Zachodniej. Na rynek niemiecki weszliśmy 18 lat temu, początkowo
założyliśmy niewielką spółką dystrybucyjną, następnie dokonaliśmy
2 przejęć, o których wspominałem
wcześniej. Dziś na rynku niemieckim sprzedajemy 2 razy więcej niż
w Polsce. W Niemczech realizujemy obroty roczne ok. 80 mln euro.
Mamy tam 2 zakłady produkcyjne
oraz kilka showroomów.

JZ: Z jakimi największymi barierami spotykacie się Państwo na rynku polskim i zagranicznym?
AK: Od 1992 roku przepisy w Polsce
zaczęły się zmieniać. Uważam, że Polska z wszystkich krajów wykorzystała ten czas najlepiej. W czasie kryzysu jako jedyny kraj w Europie mieliśmy wzrost. Porównując prawo pracy
w Polsce z tym, np. we Francji, czy w
Niemczech uważam, że my mamy bardzo korzystne warunki dla pracodawców. Nie mam też zastrzeżeń do prawa
podatkowego. Według mnie najgorzej
działa sądownictwo. Nie jestem malkontentem. W Polsce nic szczególnie
mi nie przeszkadza. Patrzę na wszystko, co się dzieje z optymizmem. Dla
mnie szklanka jest zawsze do połowy
pełna. Uważam, że dużo się da jeszcze usprawnić, ważny jest jednak dialog pracodawców z rządem. Na pewno to nie są bariery, które przeszkadzają mi w biznesie. Akceptuję to co
jest, nie tracę swoich dni i energii na
krytykowanie.
JZ: Czy polska dyplomacja nie robi zbyt
mało, by promować takie sukcesy, jakie
odnosi Grupa Nowy Styl?
AK: Myślę, że sami skutecznie promujemy naszą markę. Ugruntowaliśmy sobie pozycję, co w naszej branży nie było łatwe, ponieważ w każdym państwie mamy konkurencję. W
naszej branży jest duże rozdrobnienie,
nie ma w Europie wiodącego lidera. W
zeszłym roku zostałem Przedsiębiorcą
Roku i miałem przyjemność reprezentować nasz kraj i firmę na tegorocznej
gali Przedsiębiorców Roku w Monako, co było dla nas też świetną reklamą.
JZ: Co odróżnia Państwa branżę na tle
innych?
AK: W naszej branży jest duże rozdrobnienie. Rynek wyposażenia pomieszczeń biurowych tworzył się niemal we wszystkich krajach europejskich od powojennych czasów. W każdym miejscu powstały inne standardy, produkty, serwis. Nawet otwarcie
granic unijnych nie doprowadziło do
przejęcia rynku branżowego przez jednego lidera. Obecnie klient nie szuka
tylko producenta, a eksperta, który w
kompleksowy sposób go obsłuży. Począwszy od zaproponowania rozwiązania adekwatnego do potrzeb klienta i jego pracowników, poprzez wizualizację wspólnej wizji biura, po wyprodukowanie, montaż , aż do serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.
AnK: A jak wygląda Pana życie „po godzinach”? Uchodzi Pan za prezesa zapracowanego i angażującego się w codzienne
sprawy firmy. Znajduje Pan czas na pasje?
AK: Podczas tegorocznej gali Przedsiębiorcy Roku, która odbyła się w Monako, jury zadałomi właśnie pytanie
dotyczące organizacji mojego czasu
pracy. Odpowiedziałem wówczas, , że
najzdrowsze podejście, to zachowanie
balansu między życiem zawodowym,
rodzinnym a czasem dla siebie. Ja dokładnie zachowuję taką równowagę. W
tygodniu z reguły pracuję od 8. do 18.
Weekendy i urlopy spędzam z rodziną.
Dla siebie mam tenis. Treningi 3 razy w
tygodniu po 2 godziny- świetny relaks.
Moją pasją jest wino i założona przeze
mnie winnica. Rośnie na niej ok. 2 tysięcy szczepów. Plantacji nie traktuję śmiertelnie poważnie, to rodzaj zabawy. Miejsce odpoczynku i spotkań
z przyjaciółmi. Mam również 5 hektarową winnicę na Węgrzech. Nie jest to
jednak w żaden sposób skomercjalizowane. Rozdaję butelki z winem jako

POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI Dobry dodatek wiedzy o gospodarce
prezenty dla najbliższych. Taki spersonalizowany prezent jest zawsze przyjemniejszy dla obdarowanego. Dostaje coś unikatowego, zrobionego przeze mnie samodzielnie, a nie masówkę
z hipermarketu.
W efektywnym zarządzaniu czasem pomagają mi moi pracownicy.
Uważam, że osoby pracujące do późnych godzin, źle organizują sobie czas
pracy. Nie jesteśmy w stanie pracować wydajnie, będąc na pełnych obrotach non stop. Po godzinach staram się
nie odpowiadać na maile. Szanuję czas
prywatny- mój i innych ludzi. Każdy
dzień pracy wygląda inaczej, wiadomo są jednak pewne rytuały: czytanie maili, konsultowanie spraw firmy,
spotkania, telekonferencje, wyjazdy
służbowe. I tak się to kręci.
JZ: Jak widzi Pan swoja firmę za 10 lat?
Uważam, że jesteśmy profesjonalnie zorganizowani. Na ten moment nie
przewiduję jakichś większych rewolucji. Jednak naszą główną osią rozwoju jest coraz większa ekspansja i rozwijanie międzynarodowej działalności Grupy Nowy Styl. Koncerny międzynarodowe będące naszymi klientami odgrywają dla nas bardzo dużą
rolę, bardzo często zawierają kontrakty globalne, tzn. jeśli mają dobrego dostawcę, który potrafi im doradzić, zaprojektować wnętrze biura, nie szukają nowych wykonawców, nie rozpisują przetargów - kontynuują współpracę z sprawdzoną firmą. Mamy już sporo takich kontraktów, ale chcielibyśmy
ich mieć kilkadziesiąt albo nawet kilkaset. Dla takich partnerów będziemy bardziej atrakcyjni, mając „mocne nogi” w poszczególnych krajach.
Stąd akwizycje, które prowadzimy.
Chcemy wszędzie być- nie za pośrednictwem dystrybutora, tylko poprzez
nasze lokalne oddziały i pracowników.
Chcemy być więksi, by jeszcze skuteczniej rozpoznawać cały rynek i stawać się coraz atrakcyjniejszą firmą dla
zagranicznych partnerów. Dążymy do
tego, aby za 10 lat być największą firmą
w Europie. Pamiętając, że o globalnej
wielkości świadczy również wielkość i
jakość na poszczególnych rynkach lokalnych. Wiele firm w branży wyposażeń przestrzeni biurowych próbowało osiągnąć pozycję europejskiego
lidera. Próby zakończyły się fiaskiem,
ponieważ nie uwzględniali specyfiki
lokalnych rynków. Przez uniwersalność chcieli osiągnąć pierwszą pozycję. To nie jest możliwe.
JZ: Czym jest dla Pana patriotyzm gospodarczy?
AK: W związku z tym, że jesteśmy
firmą międzynarodową, posiadającą oddziały handlowe i fabryki w wielu krajach, musimy patrzeć na patriotyzm gospodarczy przez pryzmat lokalnych rynków. Klienci żyjąc w demokratycznych krajach mają możliwość wyboru produktu porównując
jego właściwości, wartości i cenę. Dla
przykładu we Francji są wprowadzane
pewne jurysdykcje, certyfikacje, których celem jest zablokowanie unifikacji. Konsumenci powinni dokonywać
więc świadomych wyborów. Osobiście zależy mi na tym, żeby w Polsce
kupowano produkty produkowane w
Polsce, bo dzięki temu rozwija się nasza gospodarka i wspieramy polskie
miejsca pracy.
AnK, JZ: Dziękujemy za rozmowę.
AK: Również dziękuję.
ROZMAWIALI: JAKUB ZAPAŁA
I ANNA KORCZYK
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W Polsce tworzy się tańsze i mniej stabilne
miejsca zatrudnienia w porównaniu
z krajami Europy Zachodniej
Zachęcamy do przeczytania kolejnego powodu,który stanowi jedną z potencjalnych rezerw wzrostu gospodarczego naszego kraju. Więcej na ten
temat w Raporcie Fundacji ,,Wspólnie
budujmy naszą zamożność” Zapraszamy do lektury!
Po 1990 roku rozwój naszego
kraju oparliśmy na inwestorach zagranicznych, stwarzając im lepsze warunki do rozwoju niż rodzimym firmom. Nie braliśmy wówczas po uwagę, że w międzynarodowym podziale pracy inwestorzy zagraniczni tworzą w Polsce tańsze miejsca zatrudnienia,
w porównaniu z tymi oferowanymi
w swoich rodzimych krajach.
Specjaliści związani z najwyższym szczeblem zarządzania (zarządy, działy badań i rozwoju, centra korporacyjne) pracują
w centralnej siedzibie firmy, ulokowanej poza granicami Polski. Jest
oczywiste, że dyrektor banku zarabia kilkadziesiąt razy więcej niż na
przykład kasjerka, a konstruktor z
działu badań i rozwoju więcej niż
pracownik linii montażowej.

Średnie wynagrodzenie
jest wyższe w tych krajach, w których istnieją do-brze płatne miejsca
pracy, wymagające
wysokich kwalifikacji (np.
dyrektorzy, kadra zarządzająca, pracownicy działów badań i rozwoju).
Koncerny zagraniczne inwestują w Polsce głównie po to, aby być
konkurencyjnymi na rynku światowym, czyli rozwijają u nas produkcję opartą przede wszystkim na taniej sile roboczej. W konsekwencji, wytwarzane przez nie
w Polsce produkty, na rynku światowym konkurują z wyrobami z Chin,
Indonezji, Ukrainy i innych krajów,
w których koszty pracy są również niskie. W tej sytuacji podniesienie wynagrodzeń pracownikom
w Polsce automatycznie spowoduje, że produkty wytwarzane w naszym kraju będą niekonkurencyjne,
a więc te – nawet mniej płatne

stanowiska pracy, utracimy. Uzależnienie rozwoju naszego kraju wyłącznie od inwestorów zagranicznych
stawia nas w trudnej sytuacji: albo
nasze wynagrodzenia będą na poziomie krajów o niskich kosztach pracy, albo nie będziemy mieć ich wcale.
W międzynarodowym podziale
pracy zagraniczni inwestorzy tworzą
w Polsce nie tylko tańsze, ale także
mniej stabilne miejsca pracy. W sytuacji gospodarczych zawirowań właściciele międzynarodowych korporacji na pierwszym miejscu stawiają interesy własnego kraju. Potwierdza to chociażby przykład włoskiego koncernu Fiat, który podjął decyzję o przeniesieniu produkcji nowego
samochodu z dobrze prosperującego
zakładu w Polsce do fabryki we Włoszech. Jak uzasadniał politykę swojej
firmy prezes Fiata Sergio Marchionne? „Naszym obowiązkiem jest stawianie na pierwszym miejscu kraju,
gdzie Fiat ma swoje korzenie. Uratowanie, unowocześnienie i rozwój
podupadającej kilka lat temu fabryki
w Pomigliano było powinnością koncernu wobec kraju i jego gospodarki,

wobec tradycji i własnych korzeni
oraz pracowników."
Musimy mieć świadomość, że inwestorzy zagraniczni lokują swoje
inwestycje tam, gdzie są ku temu
dogodne warunki, w tym także tania siła robocza. W naszym kraju
zarobki na przestrzeni ostatnich 25
lat na tyle wzrosły, że obecnie proste rezerwy gospodarcze, jak koszt
siły roboczej, już się wyczerpały.
Musimy przestawić gospodarkę z
modernizacji na innowacyjność. Jeżeli tego nie dokonamy, po ustabilizowaniu się systemu politycznego i
prawnego na Wschodzie większość
inwestorów przeniesie produkcję z
Polski na Wschód.

Zużycie energii a wartość miejsc
pracy
Jako ciekawostkę na poniższym wykresie zestawiono zużycie energii w stosunku do PKB
w danym kraju ze średnim wynagrodzeniem w tym kraju (wykres 16)

Jak widać, w krajach, gdzie średnie wynagrodzenie jest niskie, zużycie energii w stosunku do PKB jest
wysokie. Jak to wytłumaczyć? Dużo
energii zużywają te kraje, które posiadają zakłady przemysłowe. Te zaś
w międzynarodowym podziale pracy
zlokalizowane są w krajach, w których występują sprzyjające warunki
do inwestowania, w tym także tania
siła robocza. W tych właśnie krajach
duże zachodnie koncerny globalne
lokują swoje energochłonne zakłady.
Z kolei bogate kraje czerpią zyski
ze sprzedaży do mniej zamożnych
krajów innowacyjnych rozwiązań,
patentów, projektów, usług IT, finansowych, marketingowych. Przy
takich czynnościach nie zużywa się
aż tak wiele energii jak podczas działalności produkcyjnej.
Banki bogatych krajów pożyczają pieniądze biednym krajom i czerpią duże korzyści również z odsetek.
Przy takiej operacji nie zużywa się
dużo energii.
Przedstawiona zależność potwierdza tę oraz inne tezy zawarte w niniejszym opracowaniu.

Dużo drosze,
specjalistyczne stano-wiska,
np. w dziale badań i rozwoju, w dziale ekonomicznym, czy też te
zwią-zane z wyższym
szczeblem zarządzania
są pozostawione w kraju
pochodzenia firmy.

Jeśli zatem droższe, specjalistyczne miejsca pracy pozostają
w krajach rodzimych zagranicznych inwestorów, średnie wynagrodzenie w tych krajach jest
wyższe. Natomiast średnia wynagrodzeń tanich miejsc pracy tworzonych w Polsce będzie niska.
W krajach, w których dominuje zatrudnienie niewymagające wysokich kwalifikacji, średnie uposażenie jest niższe.

Jaki z tego wniosek?
Im więcej dany kraj posiada rodzimych firm globalnych, tym jest
zamożniejszy

Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu
11. Źródło: www.wprost.pl/ar/283633/fiat-fabryka-w-tychach-to-nasza-gwiazda/ (16.03.2014)
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Opinie

Radna PiS przeciw solidarności i sprawiedliwości
Jerzy Wideł
Z kapelusza

G

rodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Sączu
to - zachowując stosowne proporcje - nasza piękna Polska w mikroskali. Z jej uwarunkowaniami gospodarczymi, społecznymi a nawet kulturalnymi.
Bogatsze regiony kraju (np. Śląsk,
Warszawa, Trójmiasto) chcą wyrwać dla siebie z budżetu państwa
jak najwięcej, nie bacząc na biedniejsze regiony (Podlasie, Podkarpacie). A przecież tam też ludzie
żyją. Podobnie w GSM podzielonej na Zespoły Administracji Budynków (regiony). ZAB-y też do
tej pory wyrywały dla siebie, ile
tylko mogły z zysków spółdzielni pochodzących z czynszów za
lokale użytkowe, usługowe itp.

Obowiązywała bowiem spółdzielcza zasada rodem z PRL, a dokładnie z 1986 r. Jakie były tego konsekwencje dla członków spółdzielni?
Ano takie, że ZAB-y zgodnie z
PRL-owskim statutem były autonomiczne pod względem organizacyjnym, gospodarczym i przede
wszystkim finansowym. Udało ci
się mieszkańcu spółdzielni zamieszkiwać w bogatym ZAB-ie z
dużą ilością sklepów np. w osiedlu Milenium, miałeś możliwość
płacić niższe opłaty eksploatacyjne. Mieszkałeś w gorszej dzielnicy, płaciłeś jak za woły. Byli
zatem równi i równiejsi członkowie spółdzielni mieszkaniowej przy dzieleniu pożytku, czyli zysku. Z roku na rok zysk ten
spółdzielnia osiąga coraz większy, więc jest się o co bić. A przecież wszyscy członkowie GSM,
jako równouprawnieni wnosili swoje „wkłady” w budowę
choćby pawilonów handlowych
wznoszonych ze środków wspólnych całej spółdzielni. Niektórzy członkowie powiedzieli dość

i postanowili dochodzić swoich
roszczeń w sądzie.
W czerwcu 2014 r. Walne Zgromadzenie Spółdzielni podjęło uchwałę wskazującą, że od 1
stycznia 2015 r. dochody uzyskiwane z nieruchomości spółdzielczych oraz gruntów będą dzielone na starych zasadach, czyli wybrańcy będą płacili obniżone opłaty eksploatacyjne inni
nie. Grupa mieszkańców na czele
z Krzysztofem Witkowskim stanowczo zaprotestowała i wniesiony został pozew do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu. W styczniu tego roku zapadł wyrok i sąd
przyznał powodom rację.
Jednakże Spółdzielnia wniosła
apelację od wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Ten jednak w czerwcu tego roku wydał
wyrok oddalający apelację Spółdzielni. Tak więc można powiedzieć, że Sąd Apelacyjny opowiedział się za sprawiedliwością społeczną i solidarnością podzielając stanowisko Sądu Okręgowego
w Nowym Sączu. Skoro pawilony lokali użytkowych budowano

za pieniądze całej spółdzielni, za wkłady wszystkich członków GSM niezależnie od podziału na poszczególne ZAB-y, to jakim prawem w ZAB-ch, których
funkcjonuje najwięcej lokali użytkowych, mieszkańcy otrzymają najwięcej dofinansowania do
opłat eksploatacyjnych. Władze
spółdzielni wzięły sobie do serca
decyzje sądów.
Walne Zgromadzenie w czerwcu
tego roku biorąc pod uwagę bardzo dobre wyniki finansowe spółdzielni w ostatnich latach, szczególnie w 2014 r., podjęło uchwałę, że zysk, czyli pożytek zostanie
podzielony po równo na każdego
członka spółdzielni i zostanie on
przeznaczony w całości na obniżenie opłat czynszowych. Wg wyliczeń ta opłata wynosi w chwili
obecnej około 43 groszy (brutto)
do metra kwadratowego mieszkania miesięcznie. Biorąc pod uwagę, że w zasobach GSM mieszka
wiele samotnych osób, starszych,
schorowanych to jest to jakaś ulga
dla ich emeryckich i rentowych
kieszeni. Ze sporej ilości osiedli

GSM liczącej blisko 32 tys. mieszkańców wyjechały bowiem setki uchodźców ekonomicznych i
też spora grupa uchodźców przed
wymiarem sprawiedliwości.
I teraz na spółdzielczą scenę
wkracza legendarna postać GSM.
Obecna radna królewskiego grodu Nowego Sącza, była członkini
Rady Nadzorczej Spółdzielni Maria Piprek. Składa pozew w Sądzie
Okręgowym. Maria Piprek poprzez swojego adwokata domaga
się unieważnienia uchwały Walnego Zgromadzenia GSM w sprawie podziału wyniku finansowego GSM za 2014 r. Domaga się mówiąc w skrócie niewypłacenia pożytków mieszkaniowych, co automatycznie oznacza wzrost opłat
ponoszonych przez mieszkańców
na rzecz GSM nawet o kwotę powyżej 25 zł miesięcznie na mieszkanie! Paranoja czy celowe działanie? Chce tym samym obalić
wcześniejsze wyroki sądowe pragnące sprawiedliwości i solidarności. Sąd rozstrzygnie kto ma rację - radna Maria Piprek, czy Walne Zgromadzenie GSM.

Politycy się wykolegowali,
a pan wiernie szuka psa
Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

1.Policzyłem. Kandydatów do Sej-

mu jest 170. Ludzi, który tworzyli przez ostatnich pięć lat
DTS - 117. Wniosek jest prosty: DTS mógłby wystawić w
obecnej kampanii parlamentarnej niemal pełne listy z wszystkich ugrupowań. Sprawdziłem.
Na szczęście nikt z naszej armii pracowników i współpracowników nie kandyduje. Nie
byłoby to jednak problemu, by
obsadzić naszymi ludźmi każde ugrupowanie. Dla przykładu listę Zjednoczonej Lewicy otwierałby Jerzy Wideł, bo
jako jedyny w tym towarzystwie ma serce po właściwej
stronie. Do PSL na liderką partii agrarnej idealnie pasuje Ewa
Stachura, która właśnie myśli o zakupie kosiarki na swoją nową działkę pracowniczą,
więc może przy okazji napisać
program dla wsi. Jedynką Nowoczesnej.pl powinien zostać
Kuba Toporkiewicz, wszak okazał się najbardziej nowoczesny

i jako pierwszy założył lokalny
portal limanowa.in, w czasach,
kiedy inni jeszcze o portalach
nawet nie czytali w gazetach.
Z jedynki PO wypuszczamy zaś
Irenę Legutko, bowiem liberalna gospodarka i wolny rynek to
jej konik od 25 lat i nikt lepiej
od Irki nie potrafi pozyskiwać
klientów.

2.Jak już wygramy te wybory

i sformujemy mniejszościowy
rząd DTS to potrzebować będziemy jakiegoś rzecznika gabinetu. A wtedy z pewnością skorzystamy z doświadczeń Nowego Sącza w tym zakresie. Jak informują służby prasowe ratusza, wizyta chińskiej delegacji w naszym mieście była frapująca jak kolejny tom trylogii „Millenium”: „Wizyta rozpoczęła się od spotkania w sądeckim ratuszu, podczas której
reprezentanci Suzhou i Nowego Sącza wymieniali swoje doświadczenia z obszaru szeroko
pojętej kultury oraz polityki informacyjnej i medialnej”. Szkoda, że nas przy tym nie było!
Goście fatygowali się z drugiego końca świata, by podsunąć
nam kilka sprawdzonych rozwiązań z zakresu wolnych mediów! Ciekawe, co powiedzieli podczas gospodarskiej wizyty w ratuszu? Idę o zakład, że w

ramach „wymiany doświadczeń
z obszaru szeroko pojętej polityki informacyjnej i medialnej”
podpowiedzieli naszym władzom, że aby mieć święty spokój z wszelkiej maści wichrzycielami, najlepiej wyłączyć Internet w mieście.

3.Innym ciekawym przykładem

sprawdzonej polityki medialnej
jest niewinna z pozoru informacja, która krzyczała z ubiegłotygodniowych czołówek: „Bezrobocie stoi w miejscu”. Prawda,
jaki piękny komunikat? Rynek
pracy to pewnie jedyna branża,
która tak chętnie przyznaje się,
że jej wyniki stoją w miejscu.
Oczywiście dużo lepiej brzmiałoby, gdyby „Bezrobocie dynamicznie spadało”, ale jeśli tylko stoi w miejscu, to mamy jedyną w swoim rodzaju informację o tym, że nic się nowego
nie wydarzyło.

4.Wydarzyło się za to w polity-

ce, a w szczególności na liście
z największymi apetytami, nazywanej również listą biorącą.
Dobrze być wysoko, albo bardzo wysoko na takiej liście, bo
dobre miejsce to niemal pewny fotel w Sejmie. Dlatego spore zamieszanie spowodowało
pojawienie się na 2. miejscu listy PiS Józefa Leśniaka. Mniej

wtajemniczeni pytali zdziwieni, kim jest Leśniak, a lepiej zorientowani dobrze wiedzieli, że
Leśniak nie spadł z kosmosu,
bo to potencjalna nowa miotła, która – jeśli odniesie sukces – może nieźle pozamiatać
skłócony i zabałaganiony matecznik partii, która za sądeckie wyniki nigdy się wstydzić
przed prezesem nie musiała.
Oczywiście wysoka pozycja Józefa Leśniaka nie wszystkim jest
w smak w zwartych szeregach
PiS, które w obliczu zagrożenia wewnętrzną konkurencją
nie wydają się już takie zwarte. Ciekawe komu pierwszemu
puszczą nerwy?

5.Na pewno nie puściły Tade-

uszowi Nowakowi, który
w jednym tygodniu był wymieniany jako kandydat Prawicy Marka Jurka z listy PiS
do Sejmu, a już w następnym
tygodniu został zarejestrowany jako kandydat do Senatu z
poparciem Platformy. Nowak –
pewnie słusznie – wkurzył się
nie na żarty i wyciągnął porozumienia spisane pomiędzy liderem jego partii i liderem PiS,
co im się należy przy układaniu list parlamentarnych. Z
kwitów czarno na białym wynikało, że PiS – mówiąc najdelikatniej - wykolegowało

Nowaka, choć padały tu mocniejsze określenia. „Wykolegować” wydaje się jednak
określeniem najlepszym, bo
to oznacza – mniej więcej – że
ludzie, których uważałeś dotychczas za kolegów pozostawili cię na lodzie.

6.Żeby nie kończyć tego ty-

godnia tak pesymistycznie,
opowiedzmy jeszcze historię z naszego biura ogłoszeń.
Od dwóch tygodni pojawia się
tam mężczyzna, który za żadne skarby nie chciałby wykolegować swojego psa. Pies (a
w zasadzie suka rasy kundel)
zaginął, a pan gotów jest wyłożyć na stół majątek, aby obsypać nimi tego, kto pomoże
mu odnaleźć ukochaną Sarę.
Co ciekawe, ów człowiek kochający swojego psa, co tydzień podbija stawkę znaleźnego, gotów zapłacić za pomoc w odzyskaniu swojego
kolegi (czy raczej koleżanki)
więcej niż niejeden ma w planie wyłożyć na parlamentarną
kampanię. Poruszeni bezinteresowną miłością człowieka do
psa ze swej strony chcemy zaapelować do zaginionej: Saro,
gdziekolwiek jesteś, jeśli czytasz te słowa, wracaj koniecznie do domu, tam cię nikt nie
wykoleguje.
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Na straży dobrej i zdrowej wody
Już po raz drugi bramy Spółki Sądeckie Wodociągi zostały otwarte dla zwiedzających. II Piknik Wodociągowy w Starym Sączu zgromadził
ponad 500 osób zainteresowanych poznaniem
tajników uzdatniania wody.
Zarówno starsi, jak i młodsi byli pod wrażeniem technologii zastosowanych w nowoczesnym obiekcie zmodernizowanym i rozbudowanym ze środków Unii Europejskiej.
Każdy mógł spróbować produktu końcowego
– dobrej, zdrowej, uzdatnionej wody.

Pewni jakości wody z wodociągu
Spółka obsługuje około 100 tysięcy osób.
Klienci mogą być pewni jakości dostarczanej
przez przedsiębiorstwo wody. Po pierwsze
jest ona na bieżąco badana przez pracowników akredytowanego laboratorium. Po drugie

II Piknik Wodociągowy w Starym Sączu

sprawdzana m.in. przez sanepid. Po trzecie
firma dysponuje rozbudowaną siecią monitoringu. A po czwarte – Sądeckie Wodociągi
mają jedną z nowocześniejszych Stacji Uzdatniania Wody, w której pracują zaawansowane technologicznie filtry piaskowe i węglowe
oraz lampa UV i odpowiedzialny za dezynfekcję wody – ozon.

Problem z wodą ze studni
Spółka Sądeckie Wodociągi przeprowadziła bezpłatne badania na obszarach objętych unijnymi projektami wodociągowymi
w gminach: Nawojowa, Stary Sącz, Korzenna oraz w Nowym Sączu. Ponad 70 procent
próbek wody pobranej z około 200 prywatnych studni nie nadaje się do picia.
W próbkach było nawet do 2 tysięcy jednostek bakterii coli, czy escherichia coli! To

całkowicie dyskwalifikuje wodę jako zdatną do picia. Dopuszczalna liczba tego typu
bakterii w wodzie przeznaczonej do spożycia to zero. Niestety często mieszkańcy lekceważą jakość tej wody i zagrożenia wynikające z jej picia.

Z pomocą idą unijne środki
Dzięki rozbudowie wodociągów prowadzonej przez Spółkę Sądeckie Wodociągi problem wielu mieszkańców z wodą już
wkrótce się skończy. Osoby mieszkające
na obszarze objętym projektami unijnymi
otrzymują bezpłatne projekty przyłączeniowe i pewność nie tylko jakości, ale ciągłości dostaw wody. A to ostatnie jest szczególnie istotne, jeśli wziąć pod uwagę kilka
miesięcy bez deszczu, których efektem był
brak wody w studniach.

Bakterie z grupy coli w jednej z pobranych próbek

Oczekiwanie na deszcz nie będzie już kojarzyć się z suchymi studniami

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

Dzięki wsparciu środków z Unii
Europejskiej Spółka Sądeckie
Wodociągi prowadzi projekt pn.
„Rozbudowa wodociągów i kanalizacji w Gminie Nowy Sącz i
Stary Sącz”, który zapewni dostęp do czystej i bezpiecznej
wody dla 3,5 tys. mieszkańców
Sądecczyzny. W ramach prowadzonych prac zostanie wybudowana także kanalizacja,
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.

Spółka Sądeckie Wodociągi produkuje na dobę około 14 tys. metrów sześciennych wody, co w zupełności zabezpiecza
potrzeby gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Przyłączenie się do sieci wodociągowej oznacza pewność i stabilność dostaw czystej wody.

Nowoczesne filtry węglowe w Stacji Uzdatniania Wody w Starym Sączu
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Niezależny kandydat
do Senatu RP

Wspólnie
zrobimy
więcej

Tadeusz

NOWAK
facebook.pl/TadeuszNowak2015
Materiał sfinansowany przez KW Platforma Obywatelska RP
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Wybory 2015. Kandydaci do Parlamentu
Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała listy do tegorocznych wyborów

Sącz, Nie należy do partii politycznej; 4. Jacek Gwóźdź –Programista apli-

– Parlamentarzysta, Krościenko nad Dunajcem, Członek partii PIS; 4.

parlamentarnych.

kacji, Librantowa, Nie należy do partii politycznej; 5. Agnieszka Sługoc-

Wiesław Janczyk – Parlamentarzysta, Męcina, Członek partii PIS; 5. Bar-

ka –Specjalista ds administracji, Zakopane, Nie należy do partii politycz-

bara Bartuś – Prawnik, Lipinki, Członek partii PIS; 6. Jan Piczura – Eko-

W okręgu wyborczym nr 14 (Nowy Sącz oraz powiaty gorlicki, limanowski, no-

nej; 6. Krzysztof Konsur – Dyrektor oddziału banku, Biecz, Nie należy do

nomista, Witów, Członek partii PIS; 7. Arkadiusz Mularczyk – Adwokat,

wosądecki, nowotarski i tatrzański) w wyborach do Sejmu wystartuje 170 osób

partii politycznej; 7. Robert Smoter –Elektronik, Krynica-Zdrój, Członek

Nowy Sącz, Członek partii Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro; 8. Edward

- 98 mężczyzn i 72 kobiety. Średni wiek kandydatów to 43 lata. Wybierzemy 10

partii Platforma Obywatelska RP; 8. Maria Nowakowska – Adwokat, Po-

Siarka – Nauczyciel, Podsarnie, Członek partii Solidarna Polska Zbigniewa

posłów. Oto pełna lista (kolejność alfabetyczna).

wroźnik, Nie należy do partii politycznej; 9. Kazimierz Kurpiel – Męci-

Ziobro; 9. Marta Mordarska –Pedagog, Nowy Sącz, Członek partii PIS; 10.

na, Nie należy do partii politycznej; 10. Alicja Gawlik-Pociecha – Księ-

Jan Duda – Rolnik-Przedsiębiorca, Rdziostów, Członek partii PIS; 11. Ju-

gowa, Nie należy do partii politycznej; 11. Lidia Śmigowska-Kaczka – Na-

lian Stopka – Nauczyciel, Jabłonka, Członek partii PIS; 12. Ewa Filipiak –

uczyciel nauczania początkowego, Nowy Sącz, Nie należy do partii poli-

Samorządowiec, Kasinka Mała, Członek partii PIS; 13. Marian Ryba –Sa-

Komitet Wyborczy Kongres Nowej Prawicy

tycznej; 13. Agata Giera –Student, Nowy Sącz, Nie należy do partii poli-

morządowiec, Krynica-Zdrój, Członek partii PIS; 14 Tadeusz Grabowski

1. Andrzej Paciej – Nauczyciel matematyki, Piątkowa, Członek partii Kon-

tycznej; 14. Ryszard Łukasik – Specjalista ds. BHP, Harklowa, Nie nale-

– Adwokat, Gorlice, Członek partii PIS; 15. Teresa Janczura – Pielęgniar-

gres Nowej Prawicy; 2. Krzysztof Wojtaszek – Technik zootechnik, Nowy

ży do partii politycznej;

ka, Łącko, Członek partii PIS; 16. Wojciech Cieślak – Przedsiębiorca, Mi-

WYBORY DO SEJMU

zerna, Nie należy do partii politycznej; 17. Paweł Śliwa – Adwokat, Li-

Targ, Członek partii Kongres Nowej Prawicy; 3. Kamil Mucha – Magister
zarządzania, Szalowa, Członek partii Kongres Nowej Prawicy; 4. Krzysz-

Komitet Wyborczy Partia Razem

pinki, Nie należy do partii politycznej; 18. Grażyna Tylka – Pielęgniarka,

tof Klemczak – Spedytor międzynarodowy, Nowy Sącz, Członek par-

1. Dorota Budacz – Projektantka, Warszawa, Członek partii Partia Ra-

Nowy Targ, Nie należy do partii politycznej; 19. Karolina Gancarczyk –

tii Kongres Nowej Prawicy; 5. Ryszard Pyzik – Elektromechanik, Gorli-

zem; 2. Tomasz Zawada – Przedsiębiorca, Kraków, Członek partii Partia

Technik administracji, Zalesie, Nie należy do partii politycznej; 20. Mał-

ce, Członek partii Kongres Nowej Prawicy; 6. Władysław Łowisz – Inży-

Razem; 3. Jolanta Żylińska –Emerytka, Nowy Sącz, Członek partii Partia

gorzata Belska –Ekonomista, Nowy Sącz, Członek partii PIS;

nier inżynierii sanitarnej, Ciche, Członek partii Kongres Nowej Prawicy;

Razem; 4. Piotr Marczyk – Zawodowy działacz organizacji pozarządowej,

7. Barbara Duda – Technik chemik, Piwniczna-Zdrój, Nie należy do par-

Nowy Sącz, Członek partii Partia Razem; 5. Maria Alchowśka – Pielęgniar-

Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Stonogi

tii politycznej; 8. Monika Targosz – Handlowiec, Targoszów, Nie należy

ka, Bańska Niżna, Nie należy do partii politycznej; 6. Michał Karczew-

1. Barbara Kleszyk – Przedsiębiorca, Nowy Targ, Nie należy do partii po-

do partii politycznej; 9. Wioletta Mirek – Handlowiec, Łabowa, Członek

ski – Inżynier elektronik, Częstochowa, Członek partii Partia Razem; 7.

litycznej; 2. Kazimierz Niżnik – Przedsiębiorca, Raba Niżna, Nie należy do

partii Kongres Nowej Prawicy; 10. Monika Bednarek – Doradca klien-

Marta Łukowska –Pracownik naukowy, Pyskowice, Członek partii Par-

partii politycznej; 3. Szczepan Czubiński – Technik administracji, Zaska-

ta, Rożnów, Nie należy do partii politycznej; 11. Zdzisław Budzyk – Han-

tia Razem; 8. Jan Bińczycki – Bibliotekarz, Kraków, Członek partii Par-

le, Nie należy do partii politycznej; 4. Małgorzata Sutor – Przedsiębiorca,

dlowiec, Nowy Targ, Członek partii Kongres Nowej Prawicy; 12. Barba-

tia Razem; 9. Katarzyna Jędryka – Fizjoterapeutka, Kraków, Nie należy

Konina, Nie należy do partii politycznej; 5. Sławomir Pergół – Listonosz,

ra Klemczak – Gospodyni domowa, Stary Sącz, Nie należy do partii po-

do partii politycznej; 10. Kajetan Czapla – Alpinista przemysłowy, Nowy

Mszana Górna, Nie należy do partii politycznej; 6. Konrad Górski –Tech-

litycznej; 13. Kamil Stojek – Technik obsługi turystycznej, Nowy Sącz,

Targ, Członek partii Partia Razem; 11. Aleksandra Pohorecka – Psycho-

nik elektronik, Rabka-Zdrój, Nie należy do partii politycznej; 7. Damian

Członek partii Kongres Nowej Prawicy; 14. Anna Wędrychowicz – Han-

lożka, Kraków, Członek partii Partia Razem; 12. Marcin Galent – Nauczy-

Wypart –Przedsiębiorca, Szczawnica, Nie należy do partii politycznej; 8.

dlowiec, Korczyna, Nie należy do partii politycznej; 15. Stanisław Do-

ciel akademicki, Kraków, Członek partii Partia Razem;

Beata Ustupska – Fryzjer, Zakopane, Nie należy do partii politycznej; 9.

browolski – Inżynier elektryk, Paszyn, Nie należy do partii politycznej;

Elżbieta Kocik – Sekretarka, Raba Niżna, Nie należy do partii politycz-

16 Grzegorz Uzar – Handlowiec, Gorlice, Nie należy do partii politycz-

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

nej; 10. Wiktor Pajdzik – Architekt, Lubomierz, Nie należy do partii po-

nej; 17. Helena Borkowska – Emeryt, Nowy Sącz, Nie należy do partii po-

1. Andrzej Czerwiński – Inżynier elektryk, Nowy Sącz, Członek partii

litycznej; 11. Jacek Kalata – Przedsiębiorca, Zakopane, Nie należy do par-

litycznej; 18. Tomasz Chowaniec – Przedsiębiorca, Nowy Targ, Członek

Platforma Obywatelska RP; 2. Andrzej Gut-Mostowy – Ekonomista, Za-

tii politycznej; 12. Artur Starowicz – Architekt, Chorągwica, Nie należy

partii Kongres Nowej Prawicy;

kopane, Członek partii Platforma Obywatelska RP; 3. Grażyna Sukien-

do partii politycznej; 13. Monika Bogdał – Kosmetyczka, Nowy Targ, Nie

nik – Inżynier wiertnictwa, Stary Sącz, Nie należy do partii politycznej;

należy do partii politycznej; 14. Wojciech Tatar –Emeryt, Zakopane, Nie

Komitet Wyborczy KORWiN

4. Tadeusz Patalita – Urzędnik samorządowy, Raba Niżna, Członek par-

należy do partii politycznej;

1. Kazimierz Fałowski – Historyk sztuki, Nowy Sącz, Nie należy do par-

tii Platforma Obywatelska RP; 5. Agata Król-Mirek – Nauczyciel, Kry-

tii politycznej; 2. Justyna Sokołowska-Woźniak – Ekonomista, Nowy

nica-Zdrój, Członek partii Platforma Obywatelska RP; 6. Michał Diduch

Sącz, Nie należy do partii politycznej; 3. Piotr Sułkowski – Przedsiębior-

– Politolog, Gorlice, Członek partii Platforma Obywatelska RP; 7. Euge-

Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+
UP+Zieloni

ca, Świdnik, Nie należy do partii politycznej; 4. Szymon Jamro – Inży-

niusz Zajączkowski – Radca prawny, Nowy Targ, Członek partii Platfor-

1. Joanna Leja – Przedsiębiorca, Nowy Targ, Członek partii Twój Ruch;

nier budownictwa, Stróżówka, Nie należy do partii politycznej; 5. Le-

ma Obywatelska RP; 8. Zofia Jeż – Ekonomista, Piekiełko, Nie należy do

2. Katarzyna Bartkowska – Bezrobotna, Nowy Sącz, Członek partii So-

szek Gieniec – Przedsiębiorca, Nowy Sącz, Nie należy do partii politycz-

partii politycznej; 9. Renata Nowak – Technik budowlany, Piwniczna-

jusz Lewicy Demokratycznej; 3. Henryk Plato – Emeryt, Gorlice, Czło-

nej; 6. Alicja Wajrak-Fałowska – Lekarz pediatra, Nowy Sącz, Nie należy

Zdrój, Nie należy do partii politycznej; 10. Andrzej Gąsienica-Makow-

nek partii Sojusz Lewicy Demokratycznej; 4. Antoni Łopata – Nauczy-

do partii politycznej; 7. Andrzej Skupień – Inżynier telekomunikacji, Bia-

ski – Inżynier mechanik, Zakopane, Nie należy do partii politycznej; 11.

ciel akademicki, Nowy Targ, Nie należy do partii politycznej; 5. Elżbie-

ły Dunajec, Nie należy do partii politycznej; 8. Celina Matusik-Bocheń-

Andrzej Cikowski – Kucharz, Nowy Targ, Członek partii Platforma Oby-

ta Hołoweńko – Artystka plastyczka, Warszawa, Członek partii ZIELO-

ska – Przedsiębiorca, Nowy Sącz, Nie należy do partii politycznej; 9. Ja-

watelska RP; 12. Janusz Gubernat – Mechanizator rolnictwa, Biecz, Czło-

NI; 6. Grażyna Kolasa – Emerytka, Nowy Targ, Nie należy do partii po-

cek Kościółek – Rolnik, Kamionka Mała, Nie należy do partii politycznej;

nek partii Platforma Obywatelska RP; 13. Halina Wąsowska-Schirmer –

litycznej; 7. Mieczysław Hędrzak – Kuśnierz, Nowy Targ, Nie należy do

10. Adrian Haslik – Kierownik biura, Nowy Sącz, Nie należy do partii po-

Doradca zawodowy i personalny, Moszczenica, Członek partii Platforma

partii politycznej; 8. Henryk Wolski – Emeryt, Pagorzyna, Członek par-

litycznej; 11. Anna Reimschüssl – Handlowiec, Nowy Sącz, Nie należy do

Obywatelska RP; 14. Danuta Sztencel – Lekarz, Zakopane, Nie należy do

tii Sojusz Lewicy Demokratycznej; 9. Katarzyna Jaworska –Ekonomista,

partii politycznej; 12. Agnieszka Rogowska – Pielęgniarka, Nowy Sącz, Nie

partii politycznej; 15. Wioletta Oleksy – Nauczyciel, Stronie, Nie należy

Kraków, Członek partii Sojusz Lewicy Demokratycznej; 10. Adrian Leja –

należy do partii politycznej; 13. Radosław Lazar – Przedsiębiorca, Nowy

do partii politycznej; 16. Małgorzata Gucwińska –Technik dentystyczny,

Przedstawiciel handlowy, Nowy Targ, Członek partii Twój Ruch; 11. Ka-

Sącz, Nie należy do partii politycznej; 14. Maciej Berezowski –Przedsię-

Zabrzeż, Nie należy do partii politycznej; 17. Grażyna Łabno –Nauczyciel,

rolina Klink –Fotograf, Kraków, Nie należy do partii politycznej; 12. Ja-

biorca, Nowy Sącz, Nie należy do partii politycznej;

Sromowce Wyżne, Nie należy do partii politycznej; 18. Waldemar Olszyń-

nusz Zarzycki – Technik garbarz futrzarz, Nowy Targ, Nie należy do par-

ski –Pracownik administracji samorządowej, Korzenna, Członek partii

tii politycznej; 13. Wiesław Piątkowski – Technik administracji, Mucharz,

Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz’ 15”

Platforma Obywatelska RP; 19. Maria Wachałowicz-Kiersztyn – Historyk

Członek partii Twój Ruch; 14. Małgorzata Gołąb – Kelner, Nowy Targ, Nie

1. Elżbieta Borowska – Politolog, Kobylanka, Nie należy do partii politycz-

sztuki, Rabka-Zdrój, Nie należy do partii politycznej; 20. Marcin Porę-

należy do partii politycznej; 15. Ewelina Ryłko – Przedsiębiorca, Wado-

nej; 2. Maciej Prostko – Prawnik, Łącko, Nie należy do partii politycznej;

ba – Nauczyciel akademicki, Nowy Sącz, Nie należy do partii politycznej;

wice, Nie należy do partii politycznej; 16. Anna Piwowarczyk – Pracownik biurowy, Mucharz, Członek partii Twój Ruch; 17. Tomasz Olszewski

3. Mariusz Wcisło – Księgowy, Nowy Targ, Nie należy do partii politycznej; 4. Jarosław Gliński – Nauczyciel, Grybów, Nie należy do partii poli-

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

– Prawnik, Leluchów, Nie należy do partii politycznej; 18. Anna Żucho-

tycznej; 5. Piotr Kobus – Geodeta, Kobylanka, Nie należy do partii poli-

1. Bronisław Dutka – Inżynier rolnik, Pisarzowa, Członek partii PSL; 2.

wicz – Sprzedawca, Nowy Sącz, Nie należy do partii politycznej;19. Da-

tycznej; 6. Dawid Mól – Przedsiębiorca, Limanowa, Nie należy do partii

Stanisław Pasoń –Rolnik, Moszczenica Niżna, Członek partii PSL; 3. Sta-

riusz Zabrzewski – Elektryk, Ochotnica Dolna, Nie należy do partii po-

politycznej; 7. Zbigniew Sikora – Przedsiębiorca, Zakopane, Nie należy

nisław Barnaś – Strażak, Nowy Targ, Członek partii PSL; 4. Jerzy Nalepka

litycznej; 20. Włodzimierz Zapiórkowski – Zootechnik, Nowy Targ, Nie

do partii politycznej; 8. Amadeusz Kwiatkowski – Nauczyciel, Binczaro-

– Nauczyciel, Bobowa, Członek partii PSL; 5. Józefa Kolbrecka – Biblio-

należy do partii politycznej;

wa, Nie należy do partii politycznej; 9. Ewelina Urbańska – Ekonomista,

tekarz, Biały Dunajec, Członek partii PSL; 6. Krystyna Baran –Nauczy-

Tęgoborze, Nie należy do partii politycznej; 10. Mariusz Wnenk –Dorad-

ciel, Podegrodzie, Nie należy do partii politycznej; 7. Urszula Niemiec –

ca finansowo-ubezpieczeniowy, Lipnica Wielka, Nie należy do partii po-

Ekonomista, Libusza, Nie należy do partii politycznej; 8. Grzegorz Pabis

litycznej; 11. Barbara Grabiak – Prawnik, Gostwica, Nie należy do par-

– Przedsiębiorca, Łopuszna, Członek partii PSL; 9. Izabela Sarna – Inży-

W okręgu wyborczym nr 36, obejmującym powiaty: limanowski, nowo-

tii politycznej; 12. Szczepan Zygmunt – Żołnierz zawodowy, Olszana, Nie

nier zootechnik, Zakopane, Nie należy do partii politycznej; 10. Dariusz

tarski i tatrzański, kandydują:

należy do partii politycznej; 13. Marta Skoczeń – Nauczyciel, Żeleźnikowa

Kantor – Inżynier budownictwa, Lipnica Wielka, Członek partii PSL; 11.

Jan Hamerski – Nauczyciel, Jaworki, Członek partii Prawo i Sprawie-

Wielka, Nie należy do partii politycznej; 14. Iwona Pycińska – Nauczy-

Czesława Królczyk – Nauczyciel, Maniowy, Członek partii PSL; 12. Anna

dliwość;

ciel, Nowy Sącz, Nie należy do partii politycznej; 15. Kinga Sarata –Ko-

Majda – Inżynier Ogrodnik, Stary Sącz, Nie należy do partii politycznej;

Stanisław Hodorowicz – Nauczyciel akademicki, Bukowina Tatrzańska,

smetolog, Szczawnica, Nie należy do partii politycznej; 16. Piotr Bielski

13. Józef Zborowski –Operator sprzętu ciężkiego, Witów, Członek par-

Nie należy do partii politycznej;

– Politolog, Nowy Sącz, Nie należy do partii politycznej; 17. Monika Pła-

tii PSL; 14. Jan Potoczek – Prawnik, Nowy Sącz, Nie należy do partii po-

Bogusław Waksmundzki – Pracownik samorządowy, Grywałd, Nie na-

wecka – Fizjoterapeutka, Tęgoborze, Nie należy do partii politycznej; 18.

litycznej; 15 Paweł Talar – Nauczyciel, Szczawa, Członek partii PSL; 16.

leży do partii politycznej;

Krzysztof Kmak – Przedsiębiorca, Nawojowa, Nie należy do partii poli-

Jacek Babiński – Przedsiębiorca, Rabka-Zdrój, Nie należy do partii po-

W okręgu nr 37, obejmującym Nowy Sącz oraz powiaty gorlicki i nowo-

tycznej; 19. Katarzyna Wojciechowska – Ekonomista Chełmiec, Nie nale-

litycznej; 17. Andrzej Barna – Rolnik, Kunkowa, Nie należy do partii po-

sądecki, kandydują:

ży do partii politycznej; 20. Maciej Rogóż – Student, Nowy Sącz, Nie na-

litycznej; 18. Małgorzata Wróbel – Pedagog, Stary Sącz, Nie należy do

Stanisław Kogut – Parlamentarzysta, Stróże, Członek partii Prawo i

leży do partii politycznej;

partii politycznej; 19. Józef Tobiasz –Nauczyciel, Gródek nad Dunajcem,

Sprawiedliwość;

Członek partii PSL;

Tadeusz Nowak – Inżynier hutnik, Nowy Sącz, Nie należy do partii po-

Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru

WYBORY DO SENATU

litycznej;

1. Tomasz Gabryś – Nauczyciel, Krościenko nad Dunajcem, Nie należy do

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Dariusz Woźniak –Ekonomista, Nowy Sącz, Nie należy do partii poli-

partii politycznej; 2. Adam Wojtas – Manager ochrony, Łącko, Nie nale-

1. Piotr Naimski – Biochemik, Warszawa, Członek partii PIS; 2. Jó-

tycznej;

ży do partii politycznej; 3. Małgorzata Endres – Lekarz stomatolog, Stary

zef Leśniak - Politolog, Mała Wieś, Członek partii PIS; 3. Anna Paluch
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OKNA DRZWI BRAMY
PROMOCJA

OKNA 7 KOMOROWE
W CENIE
5 KOMOROWYCH
TYLKO U NAS

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

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

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

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

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

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