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FOT. DOROTA ANKUDOWICZ
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Ksiądz profesor Tischner powiedział: - Polskiemu Kościołowi nie grozi laicyzacja
czy puste katedry, grozi mu groteska. Gdyby go wtedy słuchano… - przypomina
Szymon Wróbel, który realizuje właśnie m.in. w Starym Sączu film o ks. Józefie
Tischnerze. Dokument nosi tytuł „Jego oczami”, a bohaterem oprowadzającym po
miejscach bliskich sercu profesora, jest brat księdza – Kazimierz Tischner.
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DRZWI DĘBOWE
W CENIE SOSNY

- 43% *
RABATU
Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 57, tel/fax 18 444 11 01
Nowy Sącz, ul. Zielona 45, tel/fax 18 444 11 27
Tarnów, ul. Krakowska 91, tel/fax 14 627 26 32
Nowy Targ, ul. Kolejowa 59, tel/fax 18 264 88 59
Szaﬂary, ul. Zakopiańska 18, tel/fax 18 275 40 64
Limanowa, ul. Kopernika 14, tel/fax 18 330 11 67
Krosno, ul. Lniarska 10, tel/fax 13 432 39 45
Gorlice, ul. Balicka 40, tel/fax 18 354 69 11
Jasło, ul. Kościuszki 44, tel/fax 13 445 23 29

Proﬁil 7 komorowy

DĄB

W CENIE
5 komorowego

W CENIE

SOSNY
WKRÓTCE OTWARCIE
Centrala Paszyn 478, Nowy Sącz
tel/fax 18 440 20 14

* DOTYCZY OKLEINY
PORTASYNCHRO 3D

* RABAT

– 20%

*dotyczy bram segmentowych

ZALETY:
• szerokość zabudowy 93mm,
najszerszy z oferowanych
w rynku,
• 7 komorowy,
• klasa proﬁla – A
• w kolorze zewnętrznym
barwiona ścianka,
• dostępny w kolorach
standardowych, – możliwość zastosowania
pakietu o szerokości 48mm
4/18/4/18/4TPS o współczynniku U= 0,5 W2mK,
• potrójny system uszczelnienia (dodatkowa uszczelka
środkowa)
• nowatorski i modny kształt,
• listwa podparapetowa
pięciokomorowa,
• proﬁl pasywny

INTERMARCHE W NOWEJ ODSŁONIE

PIECZYWO CHRUPIĊCE, ģWIEįE, PROSTO Z PIECA
Specjalne zamówienia pod numerem tel. 18 449 52 60

Dołącz do nas na facebooku - kliknij „Lubię To!” szukaj nas pod hasłem „Intermarche Nowy Sącz”

C.H. EUROPA II. Nowy Sacz, ul. Nawojowska 1, godz. otwarcia: pon.-piątek 7.30 - 21.00, sob.7.30 - 20.30, niedz. 9.00 - 18.30
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Z drugiej strony
TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

K A R T K A Z K A L E N DA R Z A
5 0 L AT T E M U …
3 1 PA Ź D Z I E R N I K A 1962 – urodził się w Grybowie Andrzej Łatka – jeden z najbardziej utytułowanych piłkarzy naszego regionu.
Wychowanek Grybovii, później
I–ligowych Stali Mielec, Motoru
Lublin i Legii Warszawa. Srebrny
medalista Mistrzostw Europy Juniorów (1981 r.). Rozegrał 250 spotkań w I lidze (dziś ekstraklasa).
5 0 L AT T E M U …
4 L I S TO PA DA 1962 – u zbiegu
Alei Wolności i Plant w Nowym
Sączu odsłonięto pomnik Adama Mickiewicza. Kontrowersyjne dzieło autorstwa prof. Jerzego Bandury przez blisko 40 lat
obecności w jednym z najbardziej
uczęszczanych miejsc w Nowym
Sączu zyskało wiele złośliwych

epitetów. Jedni mówią o Mickiewiczu w sądeckim wydaniu, że to
beznogi garbus, starsi sądeczanie
twierdzą, iż monument przedstawia miejscowego oryginała Stasia
Haliniaka z workiem na plecach
zmierzającego do skupu butelek.
15 L AT T E M U …
2 L I S TO PA DA 1997 – grupa 25
sądeckich radnych podpisała się
pod projektem uchwały ograniczającej młodzieży przebywanie
w miejscach publicznych po godzinie 22 bez opieki dorosłych.
Sądeccy radni chcieli wprowadzić „godzinę policyjną”, swój
pomysł uzasadniając m.in. złym
stanem bezpieczeństwa w mieście i zwiększającą się ilością
przestępstw popełnianych przez
nieletnich.

T Y D Z I E Ń W L I C Z B AC H

14…

… dziewcząt z Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu jest
mocno zmotywowanych, by trenować siatkówkę. W tym roku
szkolnym powstała w LO żeńska
klasa piłki siatkowej, a teraz Siatkarski Ośrodek Szkolny w Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego.
Wgląda na to, że na Sądecczyźnie
odżywa tradycja gry w piłkę siatkową, a zawodowo zajmujące się
tym sportem zawodniczki „Muszynianki” mogą spodziewać się
godnych następczyń.

60…

… lat mija od powstania Pałacu
Młodzieży w Nowym Sączu (dawny Młodzieżowy Dom Kultury).
Obchody jubileuszowe zaplanowano w ten weekend. W piątek

o godz. 16 zostanie otwarta wystawa w Galerii im. Stanisława
Szafrana „Pałac Młodzieży w kadrze”, w sobotę natomiast o godz.
17 odbędzie się uroczysta msza
św. w Bazylice św. Małgorzaty, a po niej o 18.30 „Koncert
Jubileuszowy”.

Prowadził ślepy kulawego…

100…

… dzieci w wieku 7–10 lat rozpoczęło studia w Sądeckiej Akademii
Dziecięcej działającej przy WSB–
NLU w Nowym Sączu. W sobotę
podczas pierwszego wykładu poznawali tajniki… kolejowego systemu transportowego. Niejednego
dorosłego temat mógłby przerosnąć, ale nie młodych studentów.
W skomplikowany świat pociągów wprowadził ich konstruktor
Maciej Górowski.

A TO C I E K AW E
Piotr Pogon
Kto jeszcze pamięta, że stosunkowo całkiem od niedawna używamy ujednoliconego numeru kierunkowego 018 (dzisiaj +18) dla dawnego województwa nowosądeckiego. Na ten prosty, wydawałoby się dziś zabieg techniczny trzeba było czekać aż 22 lata! Dopiero od 1 listopada 1997 r. np. z Gorlic
do Zakopanego, albo z Nowego Sącza do Rabki można było telefonować
w cenie rozmowy miejscowej. Drobiazg, który wówczas ucieszył wielu…

S P R O S TOWA N I E

To nie ten ksiądz
W nowościach wydawniczych „Cudoki z Rytra” (DTS nr 41, 18 października 2012) wkradł się błąd: to nie ks. Woźniak, ale ks. Józef Woźniacki (którego imię nosi tutejsze gimnazjum) jest bohaterem wiersza
Andrzeja Górszczyka.
Błąd tym bardziej jest nieszczęśliwy, że ks. Stanisław Woźniak rzeczywiście był katechetą w Rytrze (około 30 lat temu), ale to nie o niego chodzi.
Może warto ten błąd sprostować?
Pozdrawiam Ewa z Rytra

A TO C I E K AW E . Łukasz Żelechowski jest niewidomy, to fakt.
Ale jego kompan górskich wypraw, Piotr Pogon, kulawy już nie
jest – choć mało brakowało, bo po
ostatnim ataku szczytowym w Andach groziła mu amputacja palców u stóp. Przeszedł za to resekcję płuc.
Obaj panowie mają ogromny dystans do swojego kalectwa i poczucie, że ich przypadłości to
dar, dzięki któremu potrafią z życia czerpać jeszcze więcej. Łukasz
Żelechowski – z zawodu informatyk, dziennikarz i nauczyciel
– i Piotr Pogon – z wykształcenia historyk, obecnie zajmujący

się fundrasingiem (pozyskiwanie
funduszy) dla stowarzyszeń – gościli w Nowym Sączu w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli na zaproszenie Centrum
Edukacji i Pracy Młodzieży OHP
w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. W prowadzonym
przez nich seminarium ph. „Moja
pasja – mój zawód – moje życie”
wzięli udział uczniowie sądeckich
szkół ponadgimnazjalnych. Miłośnicy gór opowiadali młodzieży
o swoich podróżach, przełamywaniu barier w drodze na najwyższe szyty Afryki czy Ameryki Południowej. Przekonywali,
że marzenia są na wyciągnięcie
ręki i tylko od nas zależy, czy
po nie sięgniemy. Że nawet bez
płuc można pełną piersią czerpać
z życia, a będąc niewidomym zachwycać się pięknem świata.
– Nie zdawaliśmy sobie sprawy, ile w nas woli walki o życie. Kiedy stanęliśmy w obliczu
śmierci, zdobywając szczyt, nasz
organizm potrafił wygenerować
niespożyte siły – opowiadał Piotr
Pogon. A jeśli dodać, że od 20 lat
zmaga się z chorobą nowotworową, nie dziwi, że nawet strongmani wolą schodzić mu z drogi.
Celem seminarium, było zainspirowanie młodzieży do odważnego podejmowania wyborów
życiowych, świadomych decyzji
oraz rozwoju swoich pasji.
(KG)

Daj znać ciotce
w Czechach.
Zadzwoń do babiczki
w Chrzanowie.
Zacynkuj koledze
z wojska.
Wyślij maile chłopakom
w Londynie.
Teraz możesz mieć
„Dobry Tygodnik Sądecki”
bez wychodzenia
do sklepu. Elektroniczna
wersja gazety
do pobrania pod:

www.dts24.pl
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Informacje

Wizyta
incognito
w Raciborzu

Rowerem z ziemi włoskiej do Olszanki
Antoni
Siwulski,
szef
produkcji
rowerów
z Olszanki

Senator Stanisław Kogut, wystosował do premiera Donalda Tuska, pismo, w którym przedstawia argumenty ekonomiczne, przemawiające
za tym, aby nie likwidowano Karpackiego Oddziału Straży Granicznej
w Nowym Sączu. Decyzja, czy oddział
będzie istniał tylko w Raciborzu, czy
w Nowym Sączu ma zapaść 5 grudnia. Interpelacje w tej sprawie złożyli również posłowie PiS.

FOT. (ARM)

– Wiemy, że to może być decyzja podyktowana nie względami
ekonomicznymi, a politycznymi,
dlatego już teraz musimy działać
– mówi senator, który incognito udał się do Raciborza i przyjrzał
budynkom i zapleczom tamtejszego oddziału. – W budynki KOSG zainwestowano 40 mln zł, w Raciborzu są stare i wymagają remontów
– wylicza senator. – W Nowym Sączu mamy pełne wyposażenie bazy
logistycznej: stacja paliw, warsztaty, garaże, magazyny, Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, halę
sportową, internat, ponadto pomieszczenia dla osób zatrzymanych, a w Raciborzu – nic. Budynki
to jedno, drugie – kadra. W Nowym
Sączu – młoda wykwalifikowana,
a tam – średnia wieku 60 lat. Nie
bez znaczenia jest także fakt, że
w Nowym Sączu znajduje się Prokuratura Okręgowa i Sąd. Pogranicznicy w Raciborzu muszą dojeżdżać 47 km do Gliwic – to daje
20 tys. kilometrów na same dojazdy. A paliwo kosztuje – skrupulatnie wylicza Kogut. Do argumentów
przemawiających za KOSG zalicza
też lepsze położenie geograficzne do
patrolowania granicy południowej.
– Wymaga się od nas zawsze rachunku ekonomicznego, a ten przemawia za Nowym Sączem. W rządzie muszą wiedzieć, że granica RP
nie kończy się na Śląsku.
(BOR)

OGŁOSZENIA DROBNE

B I Z N E S . Sądecczyzna słynie już
z produkcji lodów, bram automatycznych, okien dachowych i wyrobów
z kurczaka. Teraz ma szansę wzbogacić swoją ofertę o rowery własnej
marki. W Olszance od blisko dwóch lat
działa montownia rowerów. Docelowo
może wyjeżdżać stamtąd rocznie nawet 20 tys. jednośladów.
Kiedy Antoni Siwulski w 1993 r. wyjeżdżał do Włoch, był przekonany, że
spędzi najwyżej dwa–trzy lata, spawając ramy w fabryce rowerów Fabrizio Focariniego w Canavaccio di
Urbino. Siwulski chciał zarobić na
budowę domu w Olszance i nawet
mu przez myśl nie przeszło, że do
rodzinnej miejscowości przywiezie
kiedyś… fabrykę rowerów.
Fabrizio Focarini przed laty
montował już rowery w Polsce.
W Nowym Targu był współwłaścicielem firmy Italbike. Tamten eksperyment skończył się niepowodzeniem. Przez kilkanaście lat Focarini
nie myślał o prowadzeniu tu biznesu. Jego włoska fabryka wypuszcza rocznie na rynek ok. 70 tys.
rowerów. Od najprostszych, niezbyt zaawansowanych technicznie dla niedzielnych kolarzy, po
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odpowiedzialna jest za sprzedaż
i kontakt z klientami:
– Produkowana przez nas marka Skilled ciągle bardziej znana jest
w innych regionach Polski, niż na
Sądecczyźnie – przyznaje Katarzyna Siwulska. – Cieszymy się, że
z każdym miesiącem zdobywamy
nowe rynki. Właśnie wróciliśmy
z największych targów branżowych w Kielcach. Po ubiegłorocznych targach szaleństwa nie było,
teraz telefony od nowych kontrahentów odbieramy kilka razy
dziennie – cieszy się Siwulska.
W biurze firmy w Olszance nawet końcem października telefon dzwoni nieustannie. Co druga
rozmowa zaczyna się od „pronto”. To Agnieszka Zbożeń kontaktuje się z centralą firmy w Canavaccio di Urbino. Wcześniej siedem
lat przepracowała we włoskiej fabryce. Z przyszłym mężem poznała
się, oczywiście przy produkcji rowerów, jeszcze w Nowym Targu.
Zaczynała od oklejania ram, potem
przechodziła przez różne stanowiska, a jeśli trzeba, to potrafi zmontować również prostszy model roweru. Dziś odpowiedzialna jest za
finanse i księgowość.
(ARM)

A

ul. Zielona 45,
Nowy Sącz,
Budynek HEJAN
tel. 18 449 00 68,
www.blu.com.pl

Brykiet drzewny - producent.Tel.503
313 788, tel.18 441 - 76 - 89.
Sprzedam w Nowym Sączu mieszkanie 49 m kw.dwupokojowe, I piętro,
po remoncie - ul. Hubala,garaż
murowany (wygodny parking ). Tel.
501 446 605, 504 163 743.
R

sprzęt z najwyższej półki, dla wymagających zawodowców. Kiedy więc jeden z jego najlepszych
pracowników zaczął przebąkiwać
o konieczności powrotu na stałe do
kraju, u Fabrizio Focariniego odżył
sentyment do Polski.
– 14 lat we Włoszech z małą
przerwą szybko przeleciało – przyznaje Antoni Siwulski. – W tym czasie żona zajmowała się domem
i wychowaniem córek, które potrzebowały ojca. Decyzja o moim
powrocie musiała w końcu zapaść.
W tym samym momencie
w głowie włoskiego przedsiębiorcy zapadła decyzja, by produkować rowery również w Polsce.
W całym kraju szukał odpowiedniego miejsca, gdzie mógłby ulokować montownię. Ostatecznie
wybór padł na… Olszankę w gminie Podegrodzie, rodzinną miejscowość Siwulskich. Tu stała odpowiedniej wielkości pusta hala.
Dzisiaj, obok stanowisk monterskich, zabudowana jest po dach
regałami wypełnionych nowymi
rowerami. W sezonie na ośmiu
stanowiskach pracują tu monterzy pod okiem szefa produkcji
Antoniego Siwulskiego. Jego żona

POŻYCZKI 30’tki

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

668 930 302
www.daiglob-ﬁnance.pl

A

UBEZPIECZAJĄC SIĘ

KANCELARIA
UBEZPIECZEŃ
MAREK SEKUŁA

U NAS
WSPIERASZ
FUNDACJĘ
GNIAZDO

tel. 18/547 60 88, www.ubezpieczenia.sacz.pl

Biuro Pośrednictwa Nieruchomości

FORTUNA
Sprzedaż • Kupno • Wynajem
Nowy Sącz ul. Lwowska 8, tel. 18 443 88 01, 500 250 800
e-mail: centrala@fortuna24.pl www.fortuna24.pl
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Sprawy i ludzie

Ratuje nie tylko życie synka
terapii przeciwciałami anty–GD2
dla dzieci z nerwiakiem płodowym. Historia jego synka, opisywana na blogu, poruszyła tysiące
osób. W akcję zbierania funduszy
na leczenie Marcinka włączają się
kolejni znajomi i nieznajomi, organizując koncerty, aukcje, imprezy.
Chłopczyka odwiedziła Justyna Ko-

O historii 2,5–rocznego Marcinka Sporka – chłopczyka z Tymbarku walczącego
ze złośliwym nowotworem, pisaliśmy przed miesiącem. Rodzice
dziecka prowadzą dramatyczną
walkę o zwiększenie jego szans na
przeżycie. Postawa taty Marcinka
– Tomasza Sporka
jest dla jego przyjaciół przykładem
zwykłego bohatera. „Jego historia Tomasz Sporek z synkiem
to symbol wszystkich
rodziców, którzy bezradnie patrzą walczyk, a wielu artystów poprosina cierpienie swoich dzieci. (…) To ło o pomoc dla Marcinka na swoich
niesamowity dar dla wszystkich, stronach internetowych.
„Możemy śmiało powiedzieć, że
którzy docierają do tej historii. Nasuwa się nam refleksja nad naszym zmieniło się nie tylko życie Tomka,
życiem. Dostrzegamy i docenia- ale zmieniło się życie nas wszystmy dobro wokół nas. Cieszymy się kich. Na lepsze. Odkryliśmy w soz każdego dnia w gronie rodziny bie pokłady dobrej energii, która
i osób nam życzliwych. Codzienne dzielona z innymi wraca z podwójgłupotki, o które toczymy często ną siłą” – piszą przyjaciele.
Spośród nadesłanych zgłoszeń
spory, przestają mieć znaczenie”
– piszą koledzy i koleżanki, uzasad- jury akcji „Zwykły bohater” wybierze dziewięć historii, później
niając kandydaturę.
Tomasz Sporek nie załamuje rąk rozpocznie się głosowanie interi nie użala się nad losem, razem nautów. Jeśli kandydatura Tomasza
z przyjaciółmi podjął inicjatywę za- Sporka zyska nominację, będziemy
łożenia fundacji, której celem bę- o tym informować na bieżąco.
dzie uzyskanie w Polsce rejestracji
(JOMB)

H I S TO R I A . To być może opowieść o losach, jakich wiele. Dotyczy jednak ludzi stąd. Ludzi, którzy
po wojnie ośmielili się marzyć o Polsce wolnej od jakiejkolwiek okupacji i zapłacili za to najwyższą cenę.
W sobotę odsłonięto przy szkole w Maciejowej pomnik upamiętniający żołnierzy wyklętych – 14
członków poakowskiej Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej
z oddziału „Żandarmeria”, działającej w Beskidzie Sądeckim.

FOT. Z ARCH. T. SPORKA

A KC J A . Doceniając heroiczną walkę o życie swojego synka i zmienianie
życia innych ludzi, przyjaciele zgłosili Tomasza Sporka do akcji „Zwykły
Bohater” organizowanej przez TVN
i Bank BPH.

Śladami żołnierzy wyklętych

PPAN działała do 1949 r., a jej losy
zakończyły się tragicznie, podobnie jak los dowódcy „Żandarmerii” pochodzącego z Popardowej (Nawojowa) Stanisława
Pióro pseudonim „Emir”. Na temat żołnierzy wyklętych milczano przez dziesiątki lat. Ich pamięć przywrócono dopiero w III
Rzeczpospolitej.
Pomnik ufundowała rodzina
„Emira”. Radny powiatowy Wiesław Pióro, jego brat Tadeusz właściciel firmy budowlanej, a Maria
Lebdowiczowa piwniczańska poetka i bratanica Stanisława Pióro przygotowała okolicznościowe wydawnictwo. To opowieść
przejmująca – od początków walki w AK, przez powojenną partyzantkę, aż do rozpoznania „Emira”
w mogile. Rozpoznano go po butach, w które wyposażyła go siostra na drogę do wolności.
Stanisław Pióro w czasie wojny
działał od 1940 r. w tajnej organizacji niepodległościowej Batalionów Chłopskich, jako kurier oraz
wywiadowca i w końcu dowódca
oddziału wywiadowczego. W jego

Sygnalizacja dźwiękowa nie daje spać mieszkańcom Pekinu
DT S C Z Y T E L N I KÓW. – Rozumiemy
potrzeby osób niepełnosprawnych, ale
zamontowana kilka dni temu sygnalizacja dźwiękowa nie daje nam spać
– skarżą się mieszkańcy bloków przy
skrzyżowaniu ulic Alei Batorego z Limanowskiego i Zygmuntowską. Miejski Zarząd Dróg informuje, że sygnalizacja jest testowana i być może uda
się uzyskać w tej sprawie kompromis.
Grzegorz Mirek, dyrektor MZD,
przyznaje, że jest zaskoczony interwencją mieszkańców:
– Nie można zjeść jabłka i mieć
jabłka. Otrzymywałem prośby, aby
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ułatwić przejście na skrzyżowaniu
osobom niedowidzącym, zwłaszcza,
że w pobliżu jest przychodnia i wielu niepełnosprawnych ma trudności
z poruszaniem się tam. Zainstalowaliśmy sygnalizację dźwiękową, która teraz – okazuje się – jest uciążliwa
dla mieszkańców pobliskich bloków.
Zwraca uwagę, że to nie jedyne
skrzyżowanie, na którym jest taka
sygnalizacja. Podobna od dawna
działa przy rondzie w pobliżu Białego Klasztoru. Tam jednak w pobliżu nie ma zabudowań.
– Na Pekinie niesie się ten
dźwięk bardzo intensywnie

– skarżą się mieszkańcy osiedla.
– Zwłaszcza nocą, kiedy nie ma ruchu. Nie da się spać.
Z uwagi na częste kolizje i wypadki na skrzyżowaniu przy kościółku kolejowym, sygnalizacja świetlna włączona jest również w nocy.
A zamontowana niedawno dźwiękowa jest z nią zsynchronizowana.
– W tym momencie ją testujemy. Być może – skoro są takie skargi – uda się tak ją zaprogramować,
by po zmierzchu była wyłączana
– mówi Grzegorz Mirek. – Ale ze
stratą dla osób niedowidzących.
(G)

domu rodzinnym długo przechowywano kurtkę z lewą połą podziurawioną gęsto kulami – efekt
potyczki z Niemcami i szczęśliwego przedarcia się z okrążenia.
Po wojnie plany były jednak inne
niż partyzantka. Miał odziedziczyć
gospodarstwo po ojcu. Ciągnęło go
jednak do lasu, skończył kurs leśnika, aż w końcu coraz rzadziej
odwiedzał dom i rodzinę.
– Zniknął nagle, a wszelkie rozmowy na jego temat odbywały się
szeptem, najczęściej z daleka od
dzieci – wspomina Maria Lebdowiczowa. – Ale do ciekawskich
uszu dotarło, że jest w lesie. Niemal wszyscy młodzi ludzie z kręgu mojego stryja i ciotek albo byli
w lesie, albo siedzieli w więzieniu, albo już nie żyli. Więziona była
również (bez wyroku) narzeczona
stryja, Salwina Rogozińska.
Wiedziano już wtedy, że „leśni” mają swojego kapelana, ks.
Władysława Gurgacza. To był dla

rodzin znak, że działają w słusznej sprawie, choć gazety nazywały ich bandytami. Krótka walka o słuszną sprawę skończyła się
tragicznie. Oddział dowodzony
przez „Emira” został wciągnięty przez funkcjonariuszy polskiej
i czechosłowackiej bezpieki do gry
operacyjnej. W jej wyniku rozbito go w zasadzce podczas fikcyjnego przerzutu grupy do Austrii.
W Czechosłowacji, 14 sierpnia
1949 r., zginęli od kul komunistów Adolf Cecur „Lew”, Michał
Cabak „Kuna” oraz „Emir”.
Miejsce pochówku „Lwa”
i „Emira” odkryto dopiero w 1997 r., 48 lat po zasadzce
w miejscowości Forbasy. Mogiłę
odnalazł Tadeusz Ryba ostatni żyjący z oddziału „Emira” (uczestniczył w odsłonięciu pomnika).
Przez te wszystkie lata bezinteresownie opiekowała się grobem
nieżyjąca już Zofia Dubielowa.
(RAF)

CZY WIESZ, ŻE…
31 października 70 lat kończy
urodzony w Nowym Sączu Leszek Mazan – dziennikarz (m.in.
zastępca redaktora naczelnego
„Przekroju” i korespondent Polskiej Agencji Prasowej w Pradze).
Nazywany „profesorem szwejkologii”, znawca epoki cesarza
Franciszka Józefa, autor licznych
książek m.in. „Encyklopedii Galicyjskiej” czy „Austriackiego gadania”. Założyciel i przewodniczący Polskiej Partii Łysych.
Opowieści Mazana to niekończące się anegdoty oraz popisy poczucia humoru i erudycji,
w klimacie galicyjskim. Zwraca

na to uwagę Jerzy Leśniak w wydanej niedawno książce „101 sądeczan”, cytując Mazana:
– Niechże się nikt nad Dunajcem nie waży mówić choinka,
lecz drzewko. Choinka to naleciałość poznańsko–warszawska.
Dbajmy o czystość galicyjskiej
mowy. My, w Sączu i Krakowie,
jemy chrust, oni w Warszawie
– faworki (co za hańba!), my pijemy z flaszki, oni – z butelki (komu
to może smakować?), my chodzimy na nogach, oni – na piechotę,
my idziemy na pole, oni – na dwór
– wylicza Leszek Mazan.
(KAL)
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SKUP ZŁOMU-MIEDZI-MOSIĄDZU-ALUMINIUM

NAJWYŻSZE CENY HURTOWE-DETALICZNE
SKUP ZUŻYTEJ ELEKTRONIKI, SKUP SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH

POSIADAMY WŁASNY TRANSPORT
MEGA-ZŁOM Nawojowa, koło Nowego Sącza,
telefon: 602 710 448

NIEPUBLICZNE PR ZEDSZKOLE
Akademia Przedszkolaka „MAGIA” w Nowym Sączu
ul. Urocza 27, tel. 606 645 985, www.przedszkolemagia.pl
OFERTA:
Ȉ¸Ñ ×¦×
W ramach czesnego,
Ȉ¸
naszym skarbom zapewniamy:
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PROMOCJA!!! PrzyprowadĀ rówieänika, a czesne przez caÏy rok b¸dziecie pÏaci© na póÏ!

CZYNNE 6.15 - 17.15

SZAMBA
BETONOWE
SZCZELNE

tel. 605 109 544
MAREKCENTRUM@poczta.onet.pl
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Kolejny numer „Dobrego Tygodnika Sądeckiego” ukaże się 8 listopada

Informacje

Narkotyki również
w renomowanych szkołach
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Szkolenie na wysokościach

FOT. PSP NOWY SĄCZ

Dwie osoby, 20–latka i 29–letni pracownik jednego z sądeckich pubów, nie żyją. Znaleziono ich
martwych w sobotę rano w łazience klubu, gdzie
znajduje się piecyk gazowy. Sekcja zwłok wykaże
przyczynę śmierci, ale wstępnie policja i strażacy
podają, że zabił ich czad. – Kiedy strażacy przybyli na miejsce, by zbadać stężenie tlenku węgla, było ono znaczne. Ale mierzyli je w momencie, gdy pomieszczenia zdążyły się już wywietrzyć
– mówi Paweł Motyka, zastępca komendanta PSP
w Nowym Sączu.

20 sądeckich strażaków zastało przeszkolonych
z zakresu ratownictwa wysokościowego. Szkolenie
obejmowało zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną, która zakończyła się tydzień temu, w piątek.
Program przygotowywał strażaków do działań technikami wysokościowymi w zakresie podstawowym.

Złodziejka z Łazów
47–letnia kobieta, przechodząc obok volkswagena w Łazach Biegonickich, wybiła w nim szybę i skradła znajdującą się w środku torebkę wraz
z dokumentami. Starosądeckim funkcjonariuszom
udało się zatrzymać złodziejkę i odzyskać część
skradzionych rzeczy.

Ogrody sądeczan

Nowa poradnia i jej ﬁlie

A
FOT. MARIA OLSZOWSKA

R

Poza szkołą jednak podejmują nielegalne działania.
- Ilu nieletnich zatrzymali w tym roku
funkcjonariusze za posiadanie lub rozprowadzanie narkotyków?
- W tym roku zatrzymaliśmy
dziewięciu nieletnich podejrzewanych o posiadanie narkotyków, kilku z nich usłyszało zarzut
handlu wśród swoich rówieśników. Najpopularniejszym narkotykiem jest
przede wszystkim
marihuana. Co chwilę ujawniamy uprawę krzewów konopi indyjskich. Stąd
łatwa dostępność do
narkotyku - nie trzeba go specjalnie sprowadzać. Takie plantacje są
zlokalizowane w nieodstępnych
miejscach, głównie poza miastem.
Większość plantatorów to studenci, którzy zresztą nie widzą w tym
nic złego. Niemniej jednak w kilku przypadkach czerpali z tego
korzyści finansowe. Jest to zatem
przestępstwo narkotykowe. Mniej
popularna na sądeckim rynku jest
amfetamina. Były również przypadki posiadania haszyszu czy
grzybów halucynogennych. Prokurator może odstąpić od ukarania osoby, u której wykryto posiadanie narkotyków, ale tylko w
sytuacji, jeśli wskaże ona osobę,
która jej te narkotyki sprzedała.
Nam zależy, aby dotrzeć do tych,
którzy rozprowadzają narkotyki
wśród młodych ludzi.
Rozmawiała: MONIKA CHROBAK

kształcenia specjalnego i potrzebie nauczania indywidualnego, a także diagnozą i terapią dzieciaków, u których zdiagnozowano dysfunkcję.

FOT. UM NOWY SĄCZ

- Opinię publiczną poruszyła informacja o pięciu zatrzymanych, podejrzanych o handel narkotykami w sądeckich placówkach oświatowych.
Jeden z nich to uczeń renomowanej szkoły. Czy
to znaczy, że dyrektorzy przerwali milczenie
i nie próbują już ukrywać, że problem przestępczości narkotykowej nie dotyczy ich
uczniów?
- Dyrektorzy stali się
w końcu bardziej otwarci na
współpracę z policją w tym zakresie. Co więcej sami rodzice w trosce o swoje dzieci informują nas o
problemie. To ich wołanie o pomoc,
gdy widzą, że z synem/córką dzieje się coś niedobrego, a w ich rzeczach znajdują przedmioty do konsumpcji narkotyków czy woreczki
z podejrzanymi substancjami. Pracownicy szkół również informują nas, jeśli tylko mają podejrzenia,
że na terenie placówki są rozprowadzane narkotyki. Na szczęście łamie się złudne wyobrażenie, że nasze szkoły są wolne od narkotyków.
W końcu dyrektorzy, szczególnie
tych renomowanych szkół, przestali udawać, że to nie problem ich
i ich uczniów. Dilerzy również chodzą do szkół i bywa – zresztą dość
często – że są wzorowymi uczniami.

Oﬁary czadu w sądeckim pubie

FOT. (G)

Dwa krótkie pytania do
PAWŁA GRYGLA, rzecznika
prasowego Komendy
Miejskiej w Nowym Sączu.

TYDZIEŃ W SKRÓCIE

W poniedziałek otwarto Powiatową Poradnię
Psychologiczno–Pedagogiczną w Nowym Sączu.
Znajduje się ona w budynku przy ul. Waryńskiego 1. Do tej pory, część powiatu obsługiwała poradnia prowadzona przez miasto, natomiast obok
funkcjonowały poradnie w Grybowie, Starym
Sączu i w Krynicy. Od 1 stycznia 2013 roku ma
działać jedna powiatowa poradnia. Wymienione
placówki nie zostaną zlikwidowane, ale będą stanowić jej filie. Poradnia zajmuje się głównie badaniem dzieci i wydawaniem orzeczeń o potrzebie
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Czernecki wykluczony z PiS
Radny Nowego Sącza Artur Czernecki oficjalnie nie jest już członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Uprawomocniła się uchwała Zarządu Okręgowego PiS o jego wykluczeniu z partii.
WIĘCEJ STR. 13

A

Organizujemy szkolenia i kursy dla kierowców - szkolenia okresowe, kwaliﬁkacja
wstępna, uzupełniająca, przyspieszona, ADR, „za punkty karne”, kierowanie ruchem.
W nowoczesnej Pracowni Psychologicznej wykonuje się badania dla kierowców,
operatorów suwnic, operatorów sprzętu ciężkiego. Oferujemy wykonywanie badań
zmierzchowych i wrażliwości na olśnienie, a także badanie widzenia stereoskopowego.
ZAPRASZAMY!

Halina Skoczeń, Zofia Cendrowska oraz Małgorzata i Jerzy Poręba zostali laureatami XVI konkursu „Nowy Sącz – Miastem Kwiatów i Zieleni”. W tegorocznej edycji wzięło udział 58 uczestników. 47
w kategorii „ogrody przydomowe”, 12 – „balkony”
i 10 – „tereny zielone jednostek organizacyjnych”.

Małopolski Ośrodek Ruchu
Drogowego w Nowym Sączu
ul. 29 listopada 10
33-300 Nowy Sącz
www.mord.pl
tel. /18/ 449 08 80, fax 449 08 81
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Inicjatywy

Miała być radość, zostały kłopoty

Niebo nie przychodzi znikąd

WA Ż N Y T E M AT. Chcieli, by nauczyciele byli z nich dumni. To miała być tylko ich inicjatywa. Utrzymywana w tajemnicy przed gronem pedagogicznym.
Kiedy udało się osiągnąć zamierzony
cel, byli szczęśliwi. Radość trwała krótko. Media, których obecności w ogóle
się nie spodziewali, zmanipulowały cały
sens ich akcji.

FOT. DOROTA ANKUDOWICZ

F I L M . – Ksiądz profesor Tischner mówił: „Polskiemu Kościołowi
nie grozi laicyzacja czy puste katedry, grozi mu groteska. Ja się z tym
zgadzam, Kościół w jakimś sensie
jest hermetyczny, a profesor próbował to zmienić. Gdyby go wtedy słuchano, dziś sytuacja Kościoła byłaby
inna – twierdzi Szymon Wróbel, który realizuje właśnie film dokumentalny o ks. Józefie Tischnerze. W piątek
ze swoją ekipą kręcił zdjęcia w Starym Sączu.

Jego oczami
Dokument nosi tytuł „Jego oczami”. Bohaterem oprowadzającym
po miejscach bliskich sercu profesora, będzie brat księdza profesora
– Kazimierz Tischner.
– Na łożu śmierci w Łopusznej,
kiedy jego dni były już policzone,
brat poprosił mnie o kartkę papieru, następnie napisał na niej, abym
wziął jego strój góralski i kontynuował to, co on robił, dlatego staram
się spełniać jego testament – opowiada Kazimierz Tischner.
Spełnieniem jego woli są więc
powstające szkoły Tischnerowskie
czy hospicjum.
– Czytam też jego dzieła na lekcjach w szkołach. „Moimi oczami”
chcę pokazać, co najbardziej cenił
i kochał mój brat. A kochał przede
wszystkim muzykę góralską, dzieci – dodaje Kazimierz Tischner.

Towarzystwa Miłośników Starego Sącza i inicjatora powstania
w mieście św. Kingi Muzeum im.
ks. Profesora Józefa Tischnera.
Jedną ze scen dokumentu kręcono właśnie tam.
– To postać, którą warto przypominać, mimo że minęło od jego
śmierci 12 lat – mówi Długosz.
– Ksiądz Tischner nikogo nie
odrzucał, próbował szukać dobra w każdym człowieku. Potrafił rozmawiać z niewierzącymi, partyjnymi. Był przyjacielem
wszystkich.

Testament

Świętych obcowanie

O tym, że Kazimierz jest jednym
z bohaterów „Jego oczami” zrządził przypadek. Reżyser początkowo miał zupełnie inny pomysł na
realizację filmu. Dopóki na początkowym etapie jego powstawania nie
spotkał Kazimierza Tischnera.
– Sam koncept zrodził się, kiedy pisałem pracę magisterską
na temat ks. Adama Bonieckiego i „Tygodnika Powszechnego”.
W „Tygodniku” często cytowano dzieła i naukę księdza Tischnera – opowiada Szymon Wróbel.
– Szczególnie utkwiło mi w pamięci jedno jego zdanie: „Polskiemu Kościołowi nie grozi laicyzacja czy puste katedry, grozi
mu groteska”. Zgadzam się z tym.
Kościół w pewnym sensie jest
hermetyczny, a ks. Tischner próbował to zmienić. Gdyby go wtedy
słuchano, dziś sytuacja Kościoła
byłaby całkiem inna.

Kazimierz Tischner liczy, że
dzięki temu dokumentowi nauka
jego brata będzie miała szansę dotrzeć do tych, którzy go nie znali

Przyjaciel wszystkich
Autor filmu zachwycił się nie tylko jego nauką, ale również skromnością i otwartością na drugiego
człowieka.
– Potrafił rozmawiać z każdym. Z jednej strony spotykał się
z intelektualistami i papieżem,
a z drugiej z przeciętnym Jankiem
i tłumaczył mu, o czym tam dyskutowali. Chodził na wesela, tańczył i śpiewał z innymi.
Powstanie filmu cieszy szczególnie Andrzeja Długosza, prezesa
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osobiście i nie zapoznali się z jego
przesłaniem.
– Wierzę w świętych obcowanie. Cały czas czuję jego obecność. On kierują mną i cały czas
się opiekuje. Wpajał nam miłość
do innych ludzi. Mówił: „Niebo
nie przychodzi znikąd, coś z nieba mamy w sobie, coś z nieba
przekazujemy innym, gdyby każdy tę cząstkę nieba przekazał innym, nie byłoby tylu zawirowań
w dzisiejszym świecie.
Film „Jego oczami” ma być
gotowy pod koniec roku. Zdjęcia kręcono już w Łopusznej – rodzinnej wsi Tischnerów, na Turbaczu, w Nowym Targu, Krakowi
czy Żywcu, skąd pochodzi reżyser dokumentu.
MONIKA CHROBAK

A

AUTOGAZ

Sądeckie Centrum Autogaz

NOWY SĄCZ - CHEŁMIEC
GOŁKOWICE DOLNE 181
ul.Papieska 11a
18 440 75 74
18 440 46 15

Na skrzynkę redakcyjną DTS i innych sądeckich redakcji przyszedł
mejl, podpisany przez Michała, który przedstawił się, jako uczeń Zespołu Szkół Elektryczno–Mechanicznych
w Nowym Sączu. Informował w nim
o planowanej inicjatywie uczniów.
Jak wynikało z listu, młodzi zbuntowani wobec biernej postawy dyrekcji i nauczycieli, którzy nie chcą
uczcić obchodów 120. rocznicy urodzin patrona szkoły, sami postanowili
zorganizować marsz pamięci i złożyć
kwiaty pod pomnikiem gen. Józefa
Kustronia. Uczniowie skrzyknęli się
na Facebooku, gdzie dokładnie opisali
plan obchodów uroczystości.
„[…] Jak złożą kwiaty, wszyscy minuta ciszy. Następnie wszyscy podnosimy głowy w stronę okien i kulturalnie bijemy brawo w stronę pokoju
nauczycielskiego i okien, bo bankowo będą nas oglądać nauczyciele […].
Po wszystkim wracamy kulturalnie
do szkoły […] I oglądamy miny nauczycieliJ” – brzmiał fragment planu.
– Jaki bunt? Chcieliśmy, by nauczyciele byli z nas dumni. Te brawa
były dla nas, że potrafiliśmy zorganizować coś sami. I udało się. Byliśmy
szczęśliwi. Zrobiliśmy coś dla siebie,
dla uczczenia pamięci patrona. To był
nasz hołd. Niestety to, co przeczytaliśmy później w mediach, szczególnie w jednym, było jak kubeł zimnej

wody. Szczerze, odechciało mi się podejmowania jakichkolwiek inicjatyw
– mówi DTS Łukasz Padula, uczeń maturalnej klasy, główny organizator akcji.
Nie miał pojęcia, że ktoś wysłał do
mediów komunikat o ich inicjatywie.
– Od pani dowiaduję się o jego
istnieniu. Wcześniej nawet się nie
zastanawiałem, skąd dziennikarze
dowiedzieli się o tym – mówi. – Teraz rozumiem, dlaczego nasze brawa zostały tak odczytane.
Druga część mejla szkaluje bowiem
dyrekcję i grono nauczycielskie. Pada
nawet konkretne nazwisko osoby,
która zdaniem anonima jest niesprawiedliwa w ocenianiu uczniów.
– Tego nie mógł napisać uczeń
– stwierdza Łukasz, czytając e–maila.
– No, przynajmniej ja bym tak zgrabnie takiej informacji nie napisał. Jeśli
to był uczeń, musiał być mocno zdesperowany i ktoś z dorosłych pomógł
mu w tym. W kontekście tej drugiej
części mejla, wszystko mogło zostać
odczytane inaczej. I tak zostało odczytane – dodaje. – Mieliśmy sprawić
radość sobie i nauczycielom, a przysporzyliśmy im kłopotów.
Dyrekcja szkoły nie ma jednak pretensji do uczniów. Po zakończonej
uroczystości, zwrócili się do Łukasza z uznaniem: „Czym nas jeszcze
zaskoczysz?!”.
– Możemy dochodzić, kto jest autorem mejla. Tylko po co? – pyta dyrektor ZSEM Walenty Szarek. – Chyba
będzie łatwiej o sprawie zapomnieć.
Szkoda tylko uczniów, to była dla nich
ciężka lekcja patriotyzmu. I pewnie
na długo ją zapamiętają. Tylko, czy
w takiej sytuacji, myśli pani, że będą
chcieli sami coś jeszcze zrobić. Podcięto im skrzydła.
KATARZYNA GAJDOSZ
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Kolejny numer „Dobrego Tygodnika Sądeckiego” ukaże się 8 listopada

Powołanie

Misjonarz z dziurą po kuli
Śmierć już nieraz zaglądnęła mu
w oczy. Najpierw, gdy zachorował na malarię, później wybuchła
epidemia cholery. Kilka dni wieziono go do szpitala po przebytym zawale. A trzy lata temu został postrzelony. Prawdopodobnie
z zemsty. O trudach pracy na misji w Afryce opowiada DTS Kantoro – tak nazywają go mieszkańcy parafii Rutshuru w Kongo, gdzie
pochodzący z Korzennej ks. Wiesław Kantor pracuje od 20 lat jako
proboszcz.
Święcenia kapłańskie otrzymał 1
maja 1982 r. Zaraz po nich wyjechał do Belgii, by nauczyć się
języka francuskiego. Cel – misja
w Afryce.
– Kiedy byłem w seminarium
pewna grupa misyjna przygotowywała i wysyłała paczki do
Afryki. Od niej wraz z kolegami
uczyłem się tamtejszej kultury
– mówi ksiądz Wiesław. – Mieliśmy też łączność z misjonarzami,
którzy już tam pracowali. Także
ja wyjechałem na…

niby przetarte szlaki
Niby, bo zderzenie z rzeczywistością niczym nie przypominało utartych dróg. Zresztą drogi w Afryce są w fatalnym stanie.
Na pokonanie samochodem 70 kilometrów potrzeba co najmniej
trzech godzin. Niełatwo było też
księdzu przywyknąć do klimatu czy sypiania w odosobnionych miejscach pełnych szczurów i węży.
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– Braki cywilizacyjne. Bariera
językowa. Człowiek wypowiada
słowa z przejawem dobroci, a odbierany jest jako wróg. W pewnym momencie ma się po prostu
dość – wspomina początki pracy na misji.
Do tego doszły choroby. Przeżył
malarię. Później wybuchła epidemia cholery.
– Dziennie umierało nawet
pięć osób. Nie robiono pogrzebów
zmarłym. Wykopywano doły na
ciała. Ja je tylko kropiłem wodą
święconą – opowiada. – Cholera
jest wynikiem spożycia skażonego pokarmu lub wody. Ludzie
tam pili ją z jeziora, z którego korzystały zwierzęta. Nic dziwnego,
że chorowali. Przebywając w takim społeczeństwie, nietrudno
się zarazić. Dwukrotnie zaczynałem czuć w nogach tak jakby
woda z nich odchodziła. Od razu
nawadniałem organizm.

Ksiądz Wiesław do
dziś nie wie, komu
„zawdzięcza” blizny
i odłamki kul, które
wciąż w nim tkwią po
postrzale. Członkom
sekty, czy może ktoś
z mieszkańców widział
w nim wroga

Zderzenie dwóch światów
Parafia, do której trafił misjonarz funkcjonowała już 25 lat. Liczyła 36 kaplic, tak zwanych central czy punktów dojazdowych.
W każdym takim punkcie znajduje się szkoła i kościół.
– Wiele słyszałem od innych
misjonarzy, jak wygląda życie
w Afryce. Ale zobaczyć to na własne oczy….
Ludzie w Afryce żyją bardzo
biednie. Z jednej strony dociera tam cywilizacja w postaci telefonów komórkowych, z drugiej
mieszkańcy wciąż chodzą boso,

A
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

Projekt „Wyższe kwaliﬁkacje – pewniejsza przyszłość na rynku pracy”

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu
zaprasza na szkolenia
mieszkańców powiatu nowosądeckiego oraz miasta Nowy Sącz
Kursy aktualizujące kwaliﬁkacje kierowców:
1. kwaliﬁkacja wstępna kat. D
2. kwaliﬁkacja wstępna przyśpieszona kat. D
3. szkolenie okresowe kat. D
Kursy dla nabycia nowych kwaliﬁkacji:
kurs kwaliﬁkacyjny dla diagnostów
podstawowy i specjalistyczny
Szkolenia prowadzone są również na
terenie powiatów gorlickiego, limanowskiego, nowotarskiego i suskiego. Dla
mieszkańców tych powiatów organizowane są także szkolenia: kwaliﬁkacja
wstępna kat. C, kwaliﬁkacja wstępna
przyspieszona kat. C, szkolenie okresowe kat. C, przewóz drogowy towarów
niebezpiecznych (ADR), kurs kwaliﬁkacyjny dla instruktorów nauki jazdy.

chcą być jak Kantoro. Jest dla
nich wielkim autorytetem. Świadczy o tym też liczba wiernych,
którzy przychodzą do kościoła.
Nieraz musi odprawiać msze na
zewnątrz, bo wszyscy nie pomieściliby się w budynku kościelnym.
– Kościołów jest dużo, ale
księży brakuje – mówi misjonarz. – Dlatego miejscowi uczą
się, by móc potem odprawiać
msze, głosić kazania, udzielać
komunii św.
Zagrożeniem dla misji stanowią sekty, których tworzy się coraz więcej. Jej członkowie, by pozyskać wiernych, rozdają ubrania,
rowery czy blachę na dom. Czasem nawet pieniądze. Przekupu-

Udział w szkoleniach
jest doﬁnansowany
w ponad 90%
ze środków
Unii Europejskiej.

Regulamin rekrutacji, wykaz dokumentów
i formularz dostępne są na stronie
http://wyzszekwaliﬁkacje.mord.pl lub
w Biurze Projektu. Małopolski Ośrodek
Ruchu Drogowego w Nowym Sączu,
ul. 29 Listopada 10, pokój 204
(w godzinach pracy Biura).
Kontakt: tel: 0 18 449 08 80 w. 50,
fax: 0 18 4449 08 81
mail: projekt@mord.pl

Szczególnie zapraszamy do udziału w szkoleniach kobiety
oraz osoby powyżej 50. roku życia.
Publikacja współﬁnansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

budują domy z błota i słomy. System rządów również zderza dwa
światy. Tubylcy mają swojego
króla – przedstawiciela ludu.
– Pierwszy król został wybrany przez Belgów. Potem korona
przechodziła z pokolenia na pokolenie – wyjaśnia misjonarz. – Król
rozstrzyga spory między wieśniakami, resztą zajmuje się sądownictwo, jak w Europie. Społeczeństwo żyje na zewnątrz,
w domu się tylko śpi. Jeśli w danym rejonie wybuchają zamieszki, ludność zabiera swoje garnki
i szuka innego miejsca.

Samouki i poligloci
W Polsce kilka tysięcy rodzin
wspomaga afrykańskie dzieci,
płacąc 15 euro miesięcznie. Z tych
pieniędzy opłacane są szkoły, zakupywane lekarstwa i żywność.
– Zazwyczaj, myśląc o Afrykańczykach, przychodzi nam na
myśl słowo – dzikusy. To stereotyp. Ludzie na Czarnym Lądzie
są niezwykle zdolni i inteligentni. Samouki. Kiedy otrzymali od
nas pralki, martwiliśmy się, kto
je tu będzie naprawiał. Niepotrzebnie, sami sobie z tym świetnie radzą.
Co więcej, wszyscy posługują
się językiem suahili, który posiada

20 dialektów. Dzieci znają po 3–4
dialekty oraz język francuski.
– Co zawsze mnie uderzało
– mieszkańcy Afryki, mimo tylu
trudności, są weseli. Oni po prostu nie martwią się na zapas. Cieszą się tym, co mają. Tu i teraz
– mówi misjonarz.

Ksiądz–architekt
Rola, jaką pełni w Afryce,
znacznie wykracza poza obowiązki, jakie mają księża w Polsce.
Ksiądz jest odpowiedzialny nie
tylko za kościół, ale również mianuje dyrektorów szkół, nauczycieli. Zajmuje się organizacją całej pracy w danym ośrodku.
– W samych szkołach podstawowych jest do 13 tysięcy
uczniów. Są jeszcze szkoły średnie i uczelnie wyższe. To wszystko trzeba jakoś ogarnąć – mówi.
W parafii, w której pracuje, mówią do niego architekt. Wybudował i utworzył szkołę stolarską oraz
dom z kaplicą dla sióstr zakonnych.
Ale zbudować szkołę to jeszcze nic,
później trzeba ją wyposażyć, a na
to potrzebne są pieniądze. I o nie
misjonarz musi się postarać.

Być jak Kantoro
Dla miejscowych taki ksiądz
to skarb. Dzieci powtarzają, że

ją osoby, które mają autorytet
w swoim środowisku.

Dziura w brzuchu
Ksiądz Wiesław do dziś nie
wie, komu „zawdzięcza” blizny
i odłamki kul, które wciąż w nim
tkwią po postrzale. Członkom
sekty, czy może ktoś z mieszkańców widział w nim wroga.
Bo w końcu chce żyć w zgodzie
z wszystkimi plemionami, a one
ze sobą niekoniecznie.
– A może ten pocisk, który
we mnie trafił, nie był wymierzony we mnie – zastanawia się
ksiądz. – W każdym bądź razie
żyję, a uratował mnie mój brzuch.
Kula nie wybuchła we mnie, tylko przede mną, robiąc dziurę
w brzuchu aż do kości. Zszywano
mi go etapami, taka była wielka.
Nie tak dawno ksiądz Wiesław
przeszedł zawał serca. Trzy dni
wieziono go do szpitala. – Dobrze,
że mam silny organizm, to przeżyłem – mówi. – No cóż, nikt nie
mówił, że na misji będzie lekko.
Mam momenty załamania, ale
nie wyobrażam sobie innego życia. Jeśli zdrowie pozwoli, to jeszcze trzy lata spędzę wśród swoich parafian w Afryce. A potem?
Zobaczymy.
ANNA MIKA
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Rozmowa

Górale mają inne pożyteczne
zajęcia niż czytanie prozaików

– Zanim przyjechał Pan do Limanowej,
z czym kojarzył Pan to miejsce?
– Miałem skojarzenie z Beskidem
Wyspowym i z Dobrą, bo z Dobrej
wchodziłem na Łopień do jaskiń.
Było skojarzenie z kumplem mojego
wujka – Panem Wiesiem, który tutaj mieszka, i z klubem Limanovia,
bo od dziecka byłem fanem futbolu i na zawsze w me magazyny pamięci wpadały nazwy drużyn trzecio i czwartoligowych.
– Był Pan w jaskiniach Łopienia?
– Byłem w Zbójeckiej, dotarłem do
Czarciego Dołu, ale nie znalazłem Złotopieńskiej Dziury. Natomiast dzisiaj
obejrzałem Luboń oraz okolice Perci
Borkowskiego i myślę, że to jest miejsce, w którym niedługo zostaną odkryte duże obiekty jaskiniowe. Zimą
z pewnością się tam wybiorę.
– Powiedział Pan kiedyś, że ucieka do jaskini wtedy, gdy ma dość świata.
– Dość świata i w ogóle cywilizacji, bo tam jest idealna ciemność, idealna cisza. Pomijam ważny dla higieny psychicznej aspekt, że można się
zresetować, zostawić na powierzchni to, co było udręką, i zejść na ileś godzin pod ziemię. Przede wszystkim za
każdym razem jest to rodzaj trudnego, metaforycznego samobójstwa, bo
znajdujemy się w skrajnie nieprzyjaznej przestrzeni, w czymś w rodzaju
grobu, gdzie w ciszy, chłodzie i ciemności jesteśmy zupełnie poza światłem i poza światem. To powoduje, że
człowiek tęskni nawet do problemów,
które zostawił u góry. To leczy stany
melancholijne, czy depresyjne nawet.
– Jeden z najbardziej cenionych współczesnych pisarzy polskich ma momentami dość świata?
– Uciekam, ale wracam. Jaskinie
dają mi możliwość ucieczki z biletem powrotnym. Mam dwa światy,
które sobie zagospodarowałem, czyli na powierzchni ziemi gram rolę pisarza, pod spodem jestem odkrywcą
nowych światów, nowych lądów,
to też rola, w której się dobrze czuję.
– O ucieczce do jaskiń jest Pana najnowsza książka „Poza światłem”.
– „Poza światłem” opowiada
o moim odwiecznym odchodzeniu
od kultury do natury, od cywilizacji wielkomiejskiej do gór i jaskiń,
od rzeźbienia w języku do, w pewnym sensie, rzeźbienia w skale.

FOT. JOMB

O jaskiniach Łopienia, ucieczce od
świata, darze empatii i góralach podhalańskich rozmowa z WOJCIECHEM
KUCZOKIEM – pisarzem, laureatem
nagrody Nike w 2004 r. za powieść
„Gnój”, na podstawie której powstał
film „Pręgi”, autorem powieści „Senność” (również zekranizowanej przez
Magdalenę Piekorz) i „Spiski”, ale też
speleologiem. 17 października ukazała
się jego nowa książka „Poza światłem”.

Wojciech Kuczok

Znajdujemy się w skrajnie
nieprzyjaznej przestrzeni,
w czymś w rodzaju
grobu, gdzie w ciszy,
chłodzie i ciemności
jesteśmy zupełnie
poza światłem i poza
światem. To powoduje, że
człowiek tęskni nawet do
problemów, które zostawił
u góry
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Poza warstwą literacką istotną częścią książki będą fotografie z odkrytych przeze mnie jaskiń. Niektóre będą sensacyjne, bo do premiery
tej książki nieujawnione zostały odkrycia obiektów w Tatrach i na Jurze
Krakowsko–Częstochowskiej.
– Mam wrażenie, że Pan jako pisarz jest
też odkrywcą jaskiń w sensie metaforycznym, jako psychiki człowieka.
– Mam nadzieję, że jest to nie tyle
odkrywanie ciemnych stron psychiki, ale raczej dogłębna, dokładna
analiza stanów psychicznych, która
wynika z jakiejś cierpliwości, z którą się przypatruję ludziom, i z pewnego daru empatii, czyli umiejętności wyobrażenia sobie stanów

emocjonalnych ludzi, z którymi nie
dzielę ani płci, ani wieku, ani doświadczenia życiowego. Bo pisarz,
poza tym co wyuczone, poza skłonnością do swobodnego posługiwania
się polszczyzną, powinien mieć jakiś dar. Żongler słów, który nie jest
obdarzony empatią, może fikać kozły literackie, ale nikt tego nie będzie
chciał czytać, bo będą one odklejone od życia, od prawdy o człowieku.
Ja faktycznie mam od dziecka sporą
skłonność do wzruszeń ludzkim losem i spożytkowałem to jako pisarz.
– Ale jest Pan chyba w trudnej sytuacji, po Nagrodzie Nike musi Pan doganiać, czy wręcz przeganiać, Kuczoka z 2004 r.?

– Staram się, żeby każda książka
była z zupełnie innej bajki. Napisałem
powieść zaangażowaną społecznie,
potem coś w rodzaju fantasmagorii psychologicznej, w której bardzo
ważne były konstrukcje językowe,
powieść łotrzykowską o góralach,
dwa tomy esejów o kinie, a teraz ukaże się książka o odkryciach jaskiniowych. Staram się nie powtarzać, żeby
broń Boże, się nie ścigać, nie próbować odcinać kuponów od tego, co już
zrobiłem. Dlatego też wstrzymuję się
z drugimi „Spiskami”, bo nie chcę,
żeby mówiono, że próbowałem powtórzyć sukces.
– Krytyk Jan Gondowicz powiedział, że
po demitologizujących góralszczyznę
„Spiskach” długo nie będzie się Pan mógł
pokazywać w Tatrach.
– Myślę, że przesadził. Górale mają
inne pożyteczne zajęcia niż czytanie prozaików współczesnych. A już
zwłaszcza górale podhalańscy – to
bardzo specyficzna grupa etniczna,
która nie zdaje sobie sprawy z pewnych zjawisk nie tylko kulturowych,
ale i społecznych. Nie sądzę więc,
aby moja książka storpedowała ich
samopoczucie.
– Jak Pan jako śląski „pisorz” czuł się
w gwarze góralskiej?
– Do gwary mam jakiś słuch.
Spędziłem w dzieciństwie kilkanaście lat w Tatrach – i zimą i latem
na wszystkich możliwych wakacjach. Jako dzieciak bardzo płynnie
przechodziłem z języka domu, języka ulicy – gwary śląskiej na gwarę góralską.
– Czyli bohater książki „Spiski” ma dużo
z Pana?
– Spędzał wakacje tam gdzie ja,
pokochał te same góry, ale on się zasymilował i spełnił swoje marzenie
o byciu góralem, trochę inaczej niż
mi się to przytrafiło.
Rozmawiała JOLANTA BUGAJSKA
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Już wkrótce nowy serwis

kalendarze on-line

www.farbol.pl
• FARBY (dachy,
elewacje, wnętrza)
• KLEJE
• SILIKONY, PIANY budowlane
• IMPREGNATY (drewno,
kamień, ceramika)

zaprojektuj

ndarz
własny kale

w 3 minuty

MIESZALNIK FARB I TYNKÓW

• akrylowych,
• silikonowych,
• mozaikowych

Nowy Sącz, ul. Głowackiego 38
Tel. 18 441 14 13, Faks 18 444 35 37

Zarejestruj się

www.novabook.pl

teraz!

zgarnij rabat

POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI
Dobry dodatek wiedzy o gospodarce (2)

Lista najprężniejszych,
nie lista najbogatszych
Czy publikacja danych o imponujących obrotach finansowych sądeckich firm i ich wartości może
wywoływać pozytywne odczucia
u wszystkich Czytelników? Zarówno u tych, którzy są przedsiębiorcami, jak i tych, którzy nigdy nie
prowadzili własnego biznesu. Tak,
pod warunkiem, że zamiast rozpalającej wyobraźnię i budzącą niezdrowe emocje listy najbogatszych
Polaków otrzyma listę firm napędzających gospodarkę.
Ten udany eksperyment powiódł
się Fundacji „Pomyśl o przyszłości” z Nowego Sącza. Wyjątkową
wartość materiału stanowiło wyjaśnienie, co oznacza, że przy nazwisku jakiegoś znanego przedsiębiorcy pojawia się kwota kilkuset

milionów złotych. Nasi Czytelnicy
podkreślali, że dzięki artykułom
stanowiącym komentarz do zestawienia uświadomili sobie, że tzw.
listy najbogatszych to w istocie cały
majątek firmy, a kapitał przedsiębiorstwa przeznaczają na inwestycje, dzięki czemu powstają nowe
miejsca pracy.
Opublikowana przed miesiącem
na łamach „Dobrego Tygodnika Sądeckiego” Lista 100 firm napędzających sądecką gospodarkę sprawiła,
że w redakcji oraz w fundacji rozdzwoniły się telefony. Dane o imponujących obrotach finansowych
firm i ich wartości wywołały pozytywne odczucia u wszystkich
Czytelników – zarówno tych, którzy są przedsiębiorcami, jak i tych,

Lista obrazuje
ogrom pracy
JAROSŁAW IWANIEC

Jarosław Iwaniec, prezes Grodzkiej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Nowym Sączu
– Bardzo się cieszę, że „Dobry Tygodnik Sądecki”, poprzez publikację listy najbardziej znaczących przedsiębiorstw Sądecczyzny propaguje ideę przedsiębiorczości w naszym regionie.
Cieszy mnie również, że na liście wysokie miejsce zajmują spółdzielnie zarówno produkcyjne jak i mieszkaniowe, a dzieje się
to w roku spółdzielczości. Mam nadzieję, że wysoka pozycja
Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej na liście obrazuje ogrom
pracy i odpowiedzialności, jaka przypada w udziale Zarządowi GSM, Radzie Nadzorczej, poszczególnym radom członkowskim i pracownikom spółdzielni. Mamy również nadzieję, że
wysoka pozycja spółdzielni zostanie utrzymana, jeśli nie poprawiona, dzięki pozytywnym zdarzeniom gospodarczym, jakie
mają miejsce w naszej spółdzielni w bieżącym roku. Chciałbym
również dodać, że dla spółdzielni wysoka pozycja w rankingu
jest równie ważna jak zadowolenie naszych mieszkańców, zarówno w odniesieniu do bieżącej działalności spółdzielni, jak
i w zakresie działań zmierzających do zmniejszania, a przynajmniej nie zwiększania obciążeń finansowych mieszkańców na
rzecz spółdzielni.

którzy zatrudnieni są jako pracownicy najemni.
–Byliśmy mile zaskoczeni reakcją przedsiębiorców zarówno tych,
którzy pojawili się na liście oraz
tych, których z przyczyn formalnych na liście zabrakło – mówi Bożena Damasiewicz dyrektor Fundacji Pomyśl o Przyszłości. – Ci pierwsi
podkreślali, że inicjatywa ta motywuje ich do dalszego rozwijania
swoich przedsięwzięć, a tym samym podnoszenia swojej pozycji na
liście. Drudzy z kolei, zgłaszali pomysł rozszerzenia listy, bo również
chcieliby się na niej znaleźć. Tak
więc właściciele firm z Sądecczyzny dowiedli, że chcą, aby ich wysiłek na rzecz rozwoju gospodarczego regionu został zauważony.

Ten pozytywny odzew sprawił,
że Fundacja postanowiła rozszerzyć
zestawienie. W pierwotnej wersji lista została przygotowana w oparciu o jawne dane pozyskane z banku danych. Obejmowała więc tylko
spółki prawa handlowego, uszeregowane według wielkości obrotów
za rok 2010.
W pierwszym zestawieniu nie
pojawiły się spółdzielnie. Zwrócili na to uwagę szefowie Spółdzielni
Pracy Muszynianka oraz Grodzkiej
Spółdzielni Mieszkaniowej, podkreślając, że w regionie stanowią
one bardzo prężnie działające podmioty gospodarcze.
Z uwzględnieniem spółdzielni uzupełniona lista obejmuje 124
firm. Na liście znalazły się również

Odtrutka
na kryzys
LUDOMIR HANDZEL

Prokurent TELBESKID Sp. z o.o.:

dwie spółki prawa handlowego, które
w odpowiedzi na zaproszenie Fundacji do uzupełnienia listy same zgłosiły
swój akces. Pierwsza z nich to firma
WIKAR K. Żytkowicz W. Żytkowicz
S.J., która z braku publicznego dostępu do danych finansowych za rok
2010, nie znalazła się w pierwszym
wydaniu listy. Druga, to firma J. Pajor & Beba „MAJOR” S.J., która swoje
zgłoszenie uzasadnia dynamicznym
i efektywnym rozwojem w ostatnich latach. Nowe podmioty, które
pojawiły się w zestawieniu, zostały wyróżnione zielonym kolorem.
Autorzy listy zapowiadają, że „liczba miejsc jest nieograniczona. Może
się na niej znaleźć 200, 300, a może
nawet i 500 firm napędzających sądecka gospodarkę.
(KIB)

Najpierw
kupujmy
u swoich
KAZIMIERZ ŻYTKOWICZ

– Pan prezes Ryszard Florek jak zwykle wyprzedził swoją epokę i inspiruje sądeckich przedsiębiorców. Założona
przez niego Fundacja „Pomyśl o przyszłości” miała świetny pomysł przygotowując zestawienie 100 największych
firm napędzających sądecką gospodarkę. Takie zestawienia pokazują, że – jako sądeczanie – jesteśmy społecznością ludzi nieprzeciętnie przedsiębiorczych. Lista buduje
również w lokalnym społeczeństwie ekonomiczną świadomość, że pieniądze nie biorą się z wirtualnych transakcji, ale z ciężkiej, wieloletniej pracy ludzi odważnych. To
ważne szczególnie w czasach, kiedy tak często – może nawet za często – pada słowo „kryzys”. Traktuję to zestawienie, jako naszą lokalną odtrutkę na zły klimat ekonomiczny i gospodarczy panujący w Polsce i Europie. Myślę, że to
jest nasze sądeckie „nie” rzucone złym nastrojom inwestorów. Ta lista obrazuje potencjał ekonomiczny regionu,
a jednocześnie nie zagląda w sposób wścibski i sensacyjny
nikomu do prywatnej kieszeni. Dla takich firm jak TELBESKID, ta lista to motywacja do dalszych starań. Może za rok
również nasza marka znajdzie się w tym gronie?

prezes firmy Wikar

– Publikacja takiego zestawienia jest bardzo dobrą inicjatywą. W pierwszej kolejności pokazuje
ona lokalnemu środowisku, że tutaj działają prężne firmy, które w naszym regionie zostawiają podatki i dają pracę ludziom. Myślę, iż dzięki tej liście
możemy czuć się mocniejsi, bo widzimy, że na gospodarczej mapie Polski coś znaczymy, a nie jesteśmy czarną dziurą. Mamy w tym zestawieniu firmy,
które są ambasadorami regionu. Gdyby próbować
porównywać się pod tym względem do Krakowa,
to śmiem twierdzić, że Kraków wypadałby gorzej
w zestawieniu firm działających w oparciu o lokalny kapitał. I jeszcze jedna ważna rzecz przy tej okazji
– musimy się wzajemnie wspierać. Musimy nauczyć
się tego, co od dawna wiedzą Niemcy czy Francuzi.
W pierwszej kolejności kupujmy u swoich, dopiero
potem szukajmy za miedzą.

POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI – Gospodarczy dodatek „Dobrego Tygodnika Sądeckiego”.
Wydawca: Wydawnictwo DOBRE oraz Fundacja „POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI”.
Kontakt: ul. Węgierska 146 c, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18 4140165, biuro@pomysloprzyszlosci.org, www.pomysloprzyszlosci.org
Redaguje zespół: Bożena Damasiewicz (redaktor odpowiedzialna), Katarzyna Tomoń, Agnieszka Michalik, Wojciech Molendowicz.
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WARTOŚĆ FIRMY

Obrót 2010

Zatrudnienie Koszt utworzenia
2010
miejsca pracy 2010

Nazwa firmy

Miejscowość

Opis

NEWAG S A

Nowy Sącz

Produkcja maszyn i urządzeń przemysłowych.

258 104 658,09

277 948 382,85

1400

184 360,47

FPHU WIŚNIOWSKI ANDRZEJ WIŚNIOWSKI

Wielogłowy

Największy polski producent bram garażowych i przemysłowych oraz systemów ogrodzeniowych.

233 457 643,79

269 424 718,17

1080

169 760,40

SPÓŁDZIELNIA PRACY MUSZYNIANKA

Krynica–Zdrój

Produkcja i butelkowanie wód mineralnych.

175 507 806,07

103 799 010,90

bd

bd

GRODZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Nowy Sącz

Administrowanie nieruchomościami wraz z budynkami mieszkalnymi oraz majątkiem spółdzielni.

173 098 362,89

20 659 011,60

bd

bd

PPPU STALADAM SPÓŁKA JAWNA ADAM CZEPIEL BARBARA CZEPIEL

Szczyrzyc

Produkcja i montaż garaży oraz hurt stali.

96 282 920,96

167 282 177,10

16

3 914 731,26

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO MACHNIK KRZYSZTOF MACHNIK

Krynica Zdrój

Roboty inżynieryjno budowlane – kompleksowa budowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych.

95 761 190,11

104 120 033,09

200

359 461,48

ZUP EMITER SPÓŁKA JAWNA STANISŁAW BIEDA PIOTR LIS

Limanowa

Producent złącz i rozdzielnic elektrycznych w obudowach z materiału termoutwardzalnego.

90 073 152,08

70 947 906,75

275

312 491,08

PPHU ERBET SP Z O O

Nowy Sącz

Generalne wykonawstwo inwestycji – budynki użyteczności publicznej, obiekty sakralne i przemysłowe,
renowacja obiektów zabytkowych.

84 231 246,84

90 906 347,66

320

179 648,33

PPHU POLMEX SP Z O O

Nowy Sącz

Importer świeżych owoców i warzyw.

71 444 076,40

204 580 606,87

115

528 726,95

BATIM TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY I SPEDYCJA SPÓŁKA JAWNA BARBARA EDELMULLER
GENERAUX I JANUSZ REMBILAS W STARYM SĄCZU

Stary Sącz

Usługi transportowe na rynku europejskim.

57 832 402,79

98 125 749,03

379

128 852,38

KOLEJ GONDOLOWA JAWORZYNA KRYNICKA S A

Krynica Zdrój

Usługi rekreacyjne i rozrywkowe.

57 210 352,28

16 368 975,02

50

1 144 207,05

GORAN SP Z O O

Grybów

Czołowy producent stolarki otworowej.

56 202 646,60

70 180 338,36

450

124 894,77

PPHU CENTRUM SP Z O O

Nowy Sącz

Produkcja i remont wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa.

54 465 464,51

78 613 547,65

450

91 729,65

SEVERT POLSKA SP Z O O

Gorlice

Prace spawalnicze oraz obróbka skrawaniem.

51 020 974,88

29 244 909,75

270

188 966,57

FIRMA ROGALA EWELINA WÓJCIK ROGALA I JERZY ROGALA SPÓŁKA JAWNA

Bobowa

Sieć samoobsługowych Delikatesów Centrum

50 191 967,58

141 682 641,78

bd

bd

FABRYKA MASZYN GLINIK S A

Gorlice

Produkcja maszyn i urządzeń górniczych

49 890 076,40

31 654 230,93

95

525 158,70

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SIŁA W NOWYM SĄCZU

Nowy Sącz

Administrowanie budynkami mieszkalnymi

48 888 006,80

2 320 167,02

bd

bd

FABRYKA OKIEN DAKO SP Z O O

Chełmiec

Produkcja okien PCV, drzwi i konstrukcji aluminiowych.

48 286 921,15

75 950 090,89

400

120 717,30

KUŹNIA GLINIK SP Z O O

Gorlice

Produkcja odkuwek matrycowych i wykonanie oprzyrządowania kuźniczego do ich wytwarzania.

48 188 615,09

67 410 581,08

524

91 963,01

WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU NATIONAL LOUIS UNIVERSITY Z SIEDZIBĄ W NOWYM SĄCZU

Nowy Sącz

Jedna z pierwszych niepublicznych uczelni w Polsce Oferuje studia licencyjne i magisterskie.

46 100 112,03

25 837 652,12

200

230 500,56

FLEXERGIS SP Z O O

Nowy Sącz

Czołowy polski producent zadrukowanych opakowań elastycznych wykonywanych w technice
fleksograficznej w tym laminatów do żywności.

43 733 985,30

48 573 987,01

114

383 631,45

PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO MOSTOWE GODROM SP Z O O

Gorlice

Inwestycje związane z budownictwem drogo–mostowym, produkcja betonu i mas bitumicznych.

42 661 929,44

63 404 006,11

94

349 943,80

41 906 648,47

48 937 278,55

198

150 379,81

41 859 213,83

65 833 433,75

176

214 239,35

LITWIŃSKI TRANSPORT SPRZĘT BUDOWNICTWO LITWIŃSKI PIOTR

Tęgoborze

Spedycja i transport międzynarodowy paliw i sieć Okręgowych Stacji Kontroli Pojazdów, do firmy należy
także Hotel „Litwiński”w Tęgoborzy.

GOLD DROP SP Z O O

Limanowa

Producent szerokiej gamy środków czystości.

PIWNICZANKA SPÓŁDZIELNIA PRACY

Piwniczna–Zdrój Napoje butelkowane i puszkowane.

38 854 000,00

34 422 000,00

bd

bd

GÓR STAL SP Z O O

Gorlice

Producent płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym i z wełny mineralnej.

38 853 529,93

54 547 391,67

73

532 240,14

LIMATHERM S A

Limanowa

Producent aparatury pomiarowej i odlewów ciśnieniowych ze stopów aluminium.

38 455 264,23

28 373 418,15

350

109 872,18

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO MOSTOWYCH S A

Nowy Sącz

Budownictwo ogólne, inżynieria lądowa, budowa dróg, mostów.

37 564 748,54

76 974 278,94

230

110 485,65

NOWOSĄDECKA FABRYKA URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH NOWOMAG S A W NOWYM SĄCZU

Nowy Sącz

Produkcja kompleksowych systemów odstawy urobku węgla.

36 635 061,22

38 187 634,88

100

280 542,89

HUZAR SP Z O O

Nowy Sącz

Skup i sprzedaż miodów pszczelich, produkcja miodu sztucznego oraz cukru inwertowanego.

36 431 900,52

37 472 422,59

60

607 198,34
192 791,89

PRZEDSIĘBIORSTWO MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH IZOLACJA MATIZOL S A

Gorlice

Produkcja wyrobów papowych w Polsce.

36 179 098,01

74 150 487,81

150

POLSKA GRUPA HANDLOWA ALFA SP Z O O

Gorlice

Hurtowa sprzedaż artykułów spożywczych.

35 285 071,34

96 844 674,53

4

2 121 231,71

DOBR MIĘS S CICHORZ W CICHORZ SPÓŁKA JAWNA

Dobra

Ubój zwierząt rzeźnych i wytwórnia własnych wyrobów mięsnych.

35 026 383,01

65 818 568,41

10

2 956 486,05

UZDROWISKO KRYNICA ŻEGIESTÓW S A

Krynica Zdrój

Uzdrowiska, usługi rekreacyjne.

34 255 090,88

31 931 713,22

354

96 765,79

PARKUR SP Z O O

Tylicz

Ubój oraz sprzedaż mięsa wołowego.

34 001 917,12

80 449 313,03

bd

bd

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA MAŁOPOLSKA W GORLICACH

Gorlice

Administratorzy budynków mieszkalnych.

33 123 104,45

9 325 281,08

bd

bd

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BESKID W NOWYM SĄCZU

Nowy Sącz

Budownictwo mieszkaniowe, niesklasyfikowane.

32 074 693,15

1 855 074,36

bd

bd

FIRMA HANDLOWA ELEKTRET SPÓŁKA JAWNA STANISŁAW I JACEK BIEDA AGATA MÓL

Limanowa

Hurtowa sprzedaż materiałów elektrycznych.

30 825 295,57

47 896 418,41

40

670 469,65

MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT DROGOWY I SPEDYCJA OLMA ELŻBIETA MASTALERZ MAREK
Nowy Sącz
MASTALERZ SPÓŁKA JAWNA

Transport i spedycja międzynarodowa.

30 516 701,43

60 227 533,60

125

243 850,45

PPHU UCHACZ MAREK UCHACZ RAFAŁ UCHACZ SPÓŁKA JAWNA

Usługi związane z robotami ziemnymi i drogowymi, transportem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną
paliw.

30 071 932,10

52 995 331,91

35

644 588,02

Dobra

FHU MIPOL P MIKULEC M J B PLATA SPÓŁKA JAWNA

Stary Sącz

Producent mięsa wołowego.

26 742 842,17

54 371 699,51

25

643 917,65

GALICJANKA ENERGIA SP Z O O

Muszyna

Producent i dystrybutor naturalnej wody mineralnej.

26 462 584,99

17 335 474,12

50

529 251,70

NARZĘDZIA I URZĄDZENIA WIERTNICZE GLINIK SP Z O O

Gorlice

Produkty przeznaczone głównie dla branż: poszukiwań naftowych, geologicznej, hydrogeologicznej,
geofizycznej.

26 457 571,09

24 382 810,72

237

111 635,32

P U H AUTO COMPLEX Z CZERWIŃSKI

Wielogłowy

Sprzedaż samochodów.

26 277 440,80

50 357 350,12

58

285 145,10

FPHUT WAC WOJ SPÓŁKA JAWNA LICHOŃ WACŁAW LICHOŃ WOJCIECH

Grybów

Hurtowa sprzedaż paliw oraz usługi transportowe materiałów budowlanych i sprzętu budowlanego.

25 730 648,36

52 500 500,09

110

185 686,55

NORLYS SP Z O O

Nowy Sącz

Produkcja oświetlenia zewnętrznego.

24 865 317,09

24 214 714,25

180

115 618,99

HURTOWNIA SPOŻYWCZA CZEMPION GRZEGORZ KRĘŻOŁEK

Gorlice

Hurtowa sprzedaż artykułów spożywczych.

24 594 694,40

79 808 159,08

50

249 707,28

ZET TRANSPORT SP Z O O

Nowy Sącz

Transport międzynarodowy i zarządzanie procesem logistycznym.

24 004 336,46

47 392 383,39

146

164 413,26

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE LASKOPOL HALINA DUDEK ROMAN DUDEK SPÓŁKA
JAWNA

Limanowa

Produkcja szerokiego asortymentu wędlin.

23 960 486,32

55 317 207,70

180

77 626,94

PPH PETPOL SP Z O O

Nowy Sącz

Usługi w zakresie prania ekologicznego; leasing środków trwałych; usługi finansowo–inwestycyjne.

23 845 923,17

2 178 658,71

70

340 656,05

HANDLOWA SPÓŁDZIELNIA GORZKÓW

Nowy Sącz

Sprzedaż artykułów spożywczych.

23 333 500,00

93 061 000,00

bd

bd

E STAR ELEKTROCIEPŁOWNIA GORLICE SP Z O O

Gorlice

Dostawa energii cieplnej i elektrycznej.

22 699 548,27

9 932 429,60

62

366 121,75

IMPULS SP Z O O

Limanowa

Jedno z największych centrów budowlanych w powiecie limanowskim.

22 406 352,29

51 611 938,63

90

141 242,08

PHPU IMA ZPCHR I SZUMAŃSKA WRONA I M WRONA SPÓŁKA JAWNA

Limanowa

Produkcja odzieży i wyrobów tekstylnych.

22 215 839,24

41 151 171,35

430

40 892,51

PPHU AGRO HURT SPÓŁKA JAWNA WALDEMAR PIOTR PAWEŁ WIDEŁ

Nowy Sącz

Usługi transportowe, hurtowa sprzedaż warzyw i owoców.

21 928 782,07

54 090 338,73

58

378 082,45

BESTPOL SP Z O O

Stary Sącz

Firma usługowo – handlowa. Handel hurtowy skórami, handel mrożoną żywnością oraz wynajem
nieruchomości.

21 857 069,97

44 300 034,85

20

594 235,21

BHB BERTSCH HOLZBAU SP Z O O

Nowy Sącz

Producent drewnianych domków mieszkalnych, letniskowych i ogrodowych.

21 475 527,69

25 925 344,74

100

168 708,39

SILLA SP Z O O

Mszana Dolna

Sieć sklepów spożywczych.

21 328 778,97

34 402 301,85

100

122 870,90

FPHU JARECKI SP Z O O

Limanowa

Hurtowa i detaliczna sprzedaż blachy czarnej gorącowalcowanej, wyrobów długich walcowanych na
gorąco.

21 317 981,57

47 171 829,58

51

417 999,64

FIRMA HANDLOWA MAG FERUM ANDRZEJ I KRZYSZTOF PIETRZAK SPÓŁKA JAWNA

Nowy Sącz

Skup i hurtowa sprzedaż złomu, metali żelaznych i nieżelaznych.

21 072 665,99

55 320 945,11

18

1 034 118,96

WIKAR K. ŻYTKOWICZ, W. ŻYTKOWICZ S.J.

Nowy Sącz

Branża motoryzacyjna–sprzedaż samochodów, części zamiennych, serwis, blacharnia.

20 398 080,00

77 468 534,82

82

248 757,18

ZAKŁAD BUDOWLANO MONTAŻOWY GRIMBUD SP Z O O

Nowy Sącz

Usługi związane budownictwem mieszkaniowym i deweloperskim, usługowym, hotelowym, sportowym
oraz budownictwem na potrzeby szkolnictwa i opieki zdrowotnej.

20 296 828,40

38 173 315,46

150

131 332,14

ZPHU HAŻBUD SP Z O O

Gorlice

Usługi związane z budownictwem ogólnym, drogowym oraz hydrotechnicznym.

20 205 718,46

35 861 335,65

120

111 877,19

PPHU OTECH SP Z O O

Gorlice

Kompleksowe wykonawstwo inwestycji związanym z ciepłownictwem.

19 909 891,48

46 829 861,47

103

99 122,34

SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZA ZIEMI SĄDECKIEJ

Nowy Sącz

Sprzedaż owoców i warzyw.

18 925 331,54

31 989 847,00

bd

bd

MARS TOMASZ ORZESZEK I MARIA ORZESZEK SPÓŁKA JAWNA

Nowy Sącz

Hurtowa sprzedaż farmaceutyków.

18 353 653,52

36 610 858,63

80

145 083,81

PARK M SP Z O O

Stary Sącz

Centrum ogrodnicze oraz usługi związane z architekturą krajobrazu oraz zagospodarowaniem terenów
zieleni.

17 970 517,57

37 059 395,87

250

42 795,97

FIRMA HANDLOWA CERAMIK JÓZEF MIKULEC

Stary Sącz

Sprzedaż materiałów budowlanych.

17 874 646,56

23 188 724,42

50

266 081,48

NOX POL SP Z O O

Nowy Sącz

Usługi w zakresie transportu międzynarodowego, spedycji międzynarodowej oraz transportu towarów
niebezpiecznych.

16 957 538,96

18 249 101,17

80

211 969,24

PRZEDSIĘBIORSTWO PRZETWÓRSTWA ROLNO SPOŻYWCZEGO BASSO SP Z O O

Gołkowice
Dolne

Producent sproszkowanych i płynnych pasteryzowanych artykułów jajecznych.

16 628 422,35

28 076 243,03

46

355 950,40

PARKUR SPÓŁKA JAWNA SKUP ŻYWCA UBÓJ I SPRZEDAŻ MIĘSA ROMAN PARA JÓZEF KURUC

Tylicz

Ubój oraz sprzedaż mięsa wołowego.

16 541 982,41

10 234 319,25

57

290 210,22

OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA

Nowy Sącz

Skondensowane i zagęszczone przetwory mleczne.

15 539 402,26

31 727 388,29

bd

bd

LIFE + SP Z O O

Gorlice

Dostawca sprzętu medycznego i ortopedycznego.

14 910 410,27

27 032 087,67

110

135 549,18
689 700,00

SPÓŁKA JAWNA MIKULEC

Stary Sącz

Producent mięsa wołowego.

14 903 666,67

37 772 000,00

10

COGNOR BLACHY DACHOWE S A

Nowy Sącz

Wyroby hutnicze, produkcja blach dachowych.

14 802 085,55

25 522 154,74

32

462 565,17

PRZED DROGOWO MOSTOWE LIMDROG SP Z O O

Limanowa

Budowa i modernizacja dróg, kompleksowa obsługa związana z budową mostów i przepustów wodnych.

14 694 259,34

32 852 357,53

100

48 190,78

PRZEDSIĘBIORSTWO WOD KAN MEL ROMAN SUŁKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

Limanowa

Budownictwo wodne i hydrotechniczne stabilizacje osuwisk; budownictwo drogowo–mostowe

14 687 720,42

13 374 249,99

10

665 980,17
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MORAPEL SPÓŁKA JAWNA K J MORZYWOŁEK

Nowy Sącz

Import i dystrybucja materiałów przeznaczonych dla branży obuwniczej, kaletniczej, meblowej,
odzieżowej.

14 295 222,86

23 531 834,72

30

OLBUD JERZY OLCHAWSKI

Korzenna

Prace ziemne, ogólnobudowlane.

13 714 118,66

15 258 005,15

80

105 181,43

UZDROWISKO WYSOWA S A

Wysowa

Uzdrowiska, usługi rekreacyjne.

13 625 751,46

16 286 031,48

155

87 908,07

TANK SYSTEM GRZEGORZ OSIOWSKI

Nowy Sącz

Samoobsługowe myjnie samochodowe, sprzedaż paliw.

13 515 948,49

50 835 760,13

29

251 826,24

ZESPÓŁ ELEKTROWNI WODNYCH ROŻNÓW SP Z O O

Rożnów

Prowadzenie gospodarki wodno – energetycznej.

13 453 691,25

23 710 796,44

25

351 867,21

TRANSPORT SPEDYCJA NATANEK SPÓŁKA JAWNA

Jodłownik

Usługi transportowo–spedycyjne w przewozie krajowym i międzynarodowym.

13 429 878,46

24 771 328,09

60

110 230,42

LUPHER SPÓŁKA JAWNA IMPORT EXPORT MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH MGR INŻ
HENRYK LUPA DARIUSZ DUTKA

Wielogłowy

Import i eksport maszyn budowlanych.

13 322 467,34

15 099 819,79

5

2 664 493,47

SPÓŁDZIELNIA PRACY HANDLOWIEC

Gorlice

Sprzedaż artykułów spożywczych, przemysłowych, budowlanych, rolno – ogrodniczych.

12 649 972,81

28 974 679,29

bd

bd

KOPALNIA SUROWCÓW SKALNYCH KLĘCZANY SP Z O O

Klęczany

Eksploatacja złóż metodą odkrywkową.

12 607 945,88

23 786 958,18

102

115 173,09

PROFIL SPÓŁKA JAWNA ANNA I PIOTR BAZIAK

Klęczany

Produkcja i regeneracja opon.

12 346 160,13

19 163 434,30

98

125 981,23

242 311,62

PPHU OTECH SP Z O O

Gorlice

Kompleksowe wykonawstwo inwestycji związanych z ciepłownictwem.

12 104 914,57

46 829 861,47

103

99 122,34

STEMIK SP Z O O

Zagórzany

Produkcja stalowych łączników budowlanych, zawiasów, okuć i rygli wykorzystywanych w budownictwie. 12 085 609,14

13 340 414,59

62

194 929,18

"WIKAR PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO TRANSPORTOWE SP Z O O"

Łososina Dolna

Transport krajowy i zagraniczny, specjalistyczne usługi budowlane, między innymi budownictwo
hydrotechniczne, kamerowanie sieci kanalizacyjnych czy przewiert sterowane.

18 829 393,41

60

197 837,90

OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W LIMANOWEJ

Limanowa

Produkcja i sprzedaż przetworów mlecznych.

11 841 293,79

26 559 141,48

bd

bd

INSTAR SPÓŁKA JAWNA MAREK CZAMARA EWA HAJDYŁA JAN PYTEL

Limanowa

Produkcja narzędzi budowlanych.

11 346 601,14

14 345 666,11

72

145 088,77

SPÓŁDZIELNIA METALOWO ODLEWNICZA OGNIWO W BIECZU

Biecz

Produkcja maszyn i urządzeń przemysłowych.

10 685 125,72

20 608 500,55

180

55 651,86

ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MLECZARSKIEGO DOMINIK SP Z O O

Wielogłowy

Zakład przetwórstwa produktów mlecznych, hurtowa sprzedaż nabiału,

10 524 933,98

24 668 575,89

85

57 618,92

11 870 274,27

11

MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Mszana Dolna

Administratorzy budynków mieszkalnych.

10 320 961,23

189 292,78

bd

bd

SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO PRODUKCYJNA ROLNIK W ŁOSOSINIE DOLNEJ

Łososina Dolna

Sprzedaż hurtowa środków zaopatrzenia rolnictwa.

9 986 952,85

23 887 672,91

bd

bd

SPOŁEM POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W NOWYM SĄCZU

Nowy Sącz

Sprzedaż hurtowa artykułów spożywczych i pochodnych.

9 889 846,74

37 291 222,80

bd

bd

LIMATHERM SENSOR SP Z O O

Limanowa

Produkcja wszelkiego typu czujników temperatury

9 874 734,93

10 408 643,38

57

73 092,09

BCS POLSKA SP Z O O

Nowy Sącz

Rozwiązania informatyczne dla procesów logistycznych, magazynowych oraz sprzedaży.

9 811 515,34

24 482 707,91

50

196 230,31

MAGURA MIECZYSŁAW WĄSOWSKI I KRZYSZTOF PROTAS SPÓŁKA JAWNA

Gorlice

Producent frontów meblowych.

9 694 446,90

17 167 292,24

48

150 296,42

SADOWNICZA SPÓŁDZIELNIA HANDLOWA ŁOSOSINA

Łososina Dolna

Produkcja i sprzedaż owoców.

9 638 562,00

947 455,00

bd

bd

GORLICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO FOREST SP Z O O

Gorlice

Produkcja galanterii drzewnej.

9 564 568,32

21 635 563,80

278

25 454,70

MEKANIKA SP Z O O

Gorlice

Wyłączny przedstawiciel renomowanych firm włoskich producentów maszyn i urządzeń do obróbki
drewna oraz szkła.

9 374 548,36

14 659 664,77

13

413 251,85

ASORT SP Z O O

Nowy Sącz

Sprzedaż hurtowa artykułów spożywczych, nietrwałych.

9 061 397,25

32 669 936,83

239

32 844,92

SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO PRODUKCYJNA ROLNIK

Stary Sącz

Sprzedaż artykułów spożywczych i pochodnych.

8 660 770,59

8 293 193,01

bd

bd

DARIUSZ PYRZ

Gorlice

Sprzedaż paliw stałych, płynnych i gazowych

8 573 804,58

32 773 700,67

18

476 322,48

TRANSWIERTEL SP Z O O

Tęgoborze

Roboty budowlane: w szczególności budowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych oraz stabilizacja
osuwisk.

8 489 286,51

10 479 000,00

30

282 976,22

SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO PRODUKCYJNA SKŁADNICA

Grybów

Sprzedaż artykułów spożywczych i pochodnych.

8 337 033,70

32 715 682,20

bd

bd

BJ LEATHER SP Z O O

Stary Sącz

Handel hurtowy skórami tapicerskimi.

8 152 774,22

13 804 371,98

14

319 307,08

FPHU AQUAPLAST SP Z O O

Podegrodzie

Producent rynien i pokryć dachowych.

7 927 561,26

21 540 761,00

15

303 717,30

ROLNICZO HANDLOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY W NOWYM SĄCZU

Nowy Sącz

Sprzedaż hurtowa materiałów trwałych – pasze, tarcica, sklejka i inne wyroby przemysłu drzewnego.

7 637 336,28

18 166 776,76

bd

bd

GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W TYMBARKU

Tymbark

Administratorzy budynków mieszkalnych.

7 469 385,06

17 770 548,72

bd

bd

PPHU WITECKI JERZY KAWULA MAREK SPÓŁKA JAWNA

Muszyna

Budownictwo ogólne.

7 350 729,47

12 197 992,18

10

466 367,91

WOLIMEX SP Z O O

Limanowa

Budownictwo sieci kanalizacji sanitarnych i oczyszczalni ścieków.

7 339 277,76

10 571 714,17

25

293 571,11

J.PAJOR&BEBA „MAJOR” S.J.

Nowy Sącz

Sprzedaż detaliczna materiałów budowlanych, artykułów metalowych i ogrodniczych oraz przyczep
mieszkalnych,

3 679 226,67

7 756 844,00

19

130 135,21

Przypomnijmy, że naszą listę otwierają firmy: Koral, FAKRO, Konspol, Carbon, Tymbark S.A. (Maspex). Na liście tej powinny znaleźć się również firmy PPHU Agrotex sp. z o.o. i Technobud Nowy Sącz sp. z o.o. Spółka komandytowa, które prosiły nas o nie udostępnianie danych. Metodologia opracowania listy została podana wraz z pierwszym wydaniem Dobrego Dodatku Wiedzy o Gospodarce i pozostała bez zmian.
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Poziomo:
1 – przywóz towarów z zagranicy do kraju
2 – jeden z głównych konkurentów sądeckiej firmy Koral
3 – osoba zatrudniona w firmie
4 – dodatni wynik finansowy przedsiębiorstwa
5 - jeden z największych sądeckich pracodawców zajmujący
się produkcją oraz modernizacją taboru kolejowego"
6 – planowanie procesu dostarczania produktu do klienta
7– wartość którą dodajemy definiując PKB
8– graficzny znak towarowy o charakterze marketingowym
9 – zakład zajmujący się biciem monet
10 – proces na hali montażowej
11 – sromotna porażka
12 – sądecka firma świadcząca usługi w zakresie generalnego
wykonawstwa inwestycji
13 – zasoby majątkowe o określonej wartości
14 – inaczej przychód firmy za dany rok
15 – przeciwieństwo zysku
16 – recesja, załamanie gospodarcze
17 – znany sądecki producent lodów
18 – stała posada
19 – rywalizowanie firm o pozyskanie klienta
20 – sytuacja w której im więcej się produkuje tym produkuje
się taniej, to tzw. efekt .....
21 – działalność człowieka wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły, za wynagrodzeniem pod nadzorem
pracodawcy
22 - wywóz dóbr, towarów z kraju za granicę
23 – inaczej cena, np. produktu
24 – nauka społeczna o produkcji, dystrybucji oraz konsumpcji
wszelakich dóbr

Hasło:
Pionowo:
1 – prowadzący działalność gospodarczą
2 – ..... nabywcza pieniądza
3 – większy od zysku netto to zysk ......
4 – producent stolarki otworowej z Grybowa
5 - ...... masy upadłościowej
6 – przemieszczanie, inny niż dotychczas rozdział czynników
produkcji
7 – rodzaj gospodarki w kapitaliźmie
8 – limanowski producent środków czystości
9 - różnica między kosztem własnym, a ceną zbytu produktu
10 – inaczej przedsiębiorstwo
11 – niezbędne oprócz konsumpcji do rozwoju gospodarczego

12 – skrót Produktu Krajowego Brutto
13 – smaczny owoc lub urwis
14 - finisz wyścigu
15 - firma z Zagórzan produkująca stalowe łączniki budowlane,
zawiasy i okucia
16 – udzielana na prowadzenie działalności gospodarczej wcześniej
zastrzeżonej dla państwa"
17 – w sklepie lub w gazecie
18 – dobra finansowe potrzebne szczególnie do rozpoczęcia działalności gospodarczej,a następnie do jej kontynuacji"
19 – dobrowolna, zawierana między stronami
20 – długotrwały wzrost kursu papierów wartościowych notowanych
na giełdzie

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

21 – w magazynie lub w sklepie
22 – przymiotnik łączący Tygodnik Sądecki z Dodatkiem wiedzy
o gospodarce
23 – miejsce wymiany handlowej

Pierwsze pięć osób, które prześlą nam poprawne hasło
krzyżówki otrzymają nagrodę niespodziankę. Rozwiązania oraz dane do korespondencji prosimy przesyłać na
adres e-mailowy Fundacji „Pomyśl o przyszłości”
biuro@pomysloprzyszlosci.org lub pocztą na adres:
Nowy Sącz ul. Węgierska 144a z dopiskiem „Krzyżówka”.
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Nie taki diabeł straszny....
Pieniądze szczęścia nie dają, ale każdy chce to
sprawdzić osobiście. To żartobliwe stwierdzenie odzwierciedla nasze dążenia do tego, aby
być zamożnym, albo przynajmniej kimś, komu
w portfelu nigdy nie brakuje pieniędzy. Chcielibyśmy żyć na takim poziomie jak mieszkańcy zamożnych krajów Europy Zachodniej, ale
rzadko zdajemy sobie pytanie dlaczego nasze średnie wynagrodzenie jest czterokrotnie
mniejsza od pensji angielskiego Smitha czy niemieckiego Mullera choć mamy przecież młodsze i wykształcone społeczeństwo, dobre położenie geograficznie i nie jesteśmy mniej zdolni
od innych nacji.
Precyzyjna odpowiedź na to pytanie wiążę
się ze zrozumieniem mechanizmów rządzących
gospodarką wolnorynkową. Na co dzień jesteśmy zasypywani płynącymi z mediów informacjami na temat sytuacji ekonomicznej w kraju i
za granicą. Słyszymy o PKB, dziurze budżetowej, spadkach, wzrostach, zadłużeniu i ratingach. To hermetyczny język, którym posługują
się specjaliści od gospodarki. Nikt nie zawraca sobie głowy, aby nam te pojęcia wyjaśnić.
A przecież ekonomia nie jest wiedzą tajemną. Przekonasz się o tym korzystając z naszego
„ekonomicznego abecadła”, które będziemy
publikować w kolejnych numerach „Dobrego dodatku o gospodarce”. Dziś rozszyfrujemy skrót PKB.

Co ma kuter do PKB
i naszych zarobków
Rzadko uświadamiamy sobie, że każdy z nas
przynależy do określonej wspólnoty ekonomicznej. Taką wspólnotą jest rodzina, gmina,
miasto, państwo, w którym żyjemy i wreszcie
Unia Europejska. Jeśli wszyscy będziemy pracować i umiejętnie współdziałać, wykorzystując do tego własny portfel, możemy sprawić, że
nasza wspólnota stanie się zamożniejsza, a co za
tym idzie, bogatsi będziemy również i my sami.
Statystyczny Polak ciągle narzeka, że jego
pensja jest znacznie niższa w porównaniu z zarobkami mieszkańców krajów zachodnich,
choć nasz kraj od 2004 r. jest członkiem tej
samej Unijnej Wspólnoty. Pytanie, jaka jest
tego przyczyna. Dzieje się tak dlatego, ponieważ Unia Europejska jest co prawda jednolitym organizmem w sensie prawnym, ale
każdy z krajów gospodarczo rozwija się oddzielnie, wypracowując własny wzrost gospodarczy, którego miernikiem jest Produkt
Krajowy Brutto. Żeby zrozumieć, co kryje się
pod tym ekonomicznym pojęciem, odwołajmy się do porównania.
Wyobraźmy sobie, że Unia Europejska jest
zamkniętym morzem, pełnym ryb. Pływają
po nim kutry, na których powiewają bandery
państw członkowskich. Każdy z krajów ma co
prawda swoje wody terytorialne, ale ponieważ
granice są tylko umowne, kutry mogą swobodnie przemieszczać się po całym akwenie. Każdy z nich będzie miał tyle ryb, ile zdoła złowić.
Największe kutry, francuski i niemiecki, są nowoczesne i świetnie wyposażone. Kuter polski
nie dość, że na swoim pokładzie ma zdezorientowaną załogę, to na dodatek, w porównaniu
z łodziami zachodnich sąsiadów, jest niewielki
i dysponuje nie najlepszym sprzętem.
Wyobraźmy sobie dalej, że kutry niemieckie
i francuskie często zarzucają sieci na polskim łowisku. Ich możliwości techniczne sprawiają, że
sieci są zawsze pełne ryb. Polski kuter w rywalizacji o ryby, ma dalece mniejsze szanse. Polskie,
dziurawe sieci łowią jedynie ryby, które pozostaną po połowach zachodnich rybaków. Wiele zależy także od pracy i współdziałania załogi.
Jeśli ryby łowią tylko niektórzy, a reszta narzeka, że połów był słaby, trudno będzie zarobić
na lepszą, większą i bardziej nowoczesną łódź.
Porównanie Unii Europejskiej do morskiego akwenu, a krajów członkowskich do kutrów

nie liczyć podwójnie, przy obliczaniu PKB pod
uwagę bierze się właśnie wartość dodaną. WD
jest to różnica pomiędzy przychodem firmy
ze sprzedaży, a kosztami, jakie ona ponosi na
zakup towarów i usług od swoich partnerów.
Łatwo to zrozumieć na przykładzie produkcji i sprzedaży chleba.
(dla ułatwienia posługujemy się umownymi jednostkami– j.)
Kto tworzy wartość dodaną zawartą w cenie chleba? [RYS. 1]
PKB nie będzie więc sumą wartości sprzedanych towarów przez rolnika, młynarza, piekarza i handlowca:
PKB ≠ 2+3+4+8+10 ≠ 27
tylko:
PKB będzie sumą wartości, którą oni dołożyli do kupionych surowców niezbędnych do
wyprodukowania chleba.
PKB = 2+1+1+4+2 = 10 =suma wartości dodanej (WD)

EURO

Zależność wysokości średnich rocznych zarobków netto od PKB (2010 r.)
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Opracowanie własne na podstawie Eurostatu oraz danych National Bureau of Staistic of China.
[RYS. 1]

łowiących ryby ma odniesienie do naszej, państwowej rzeczywistości. Żyjemy w określonej, ekonomicznej wspólnocie. Im bardziej
przyczynimy się do jej gospodarczego rozwoju
(kuter powinien łowić jak najwięcej ryb), tym
więcej zyskamy. Wysokość zarobków uwarunkowana jest przecież siłą naszej gospodarki. Będą one tym wyższe, im bardziej nowoczesny będzie polski kuter z napisem Produkt
Krajowy Brutto (PKB).
PKB odzwierciedla rynkową wartość dóbr
i usług wytworzonych w danym kraju, w określonym roku. Wytworzonym dobrem może być
na przykład wypieczenie chleba, zmontowanie
samochodu, napisanie programu komputerowego, zaprojektowanie kolekcji odzieżowej,
opracowanie patentu, czy stworzenie receptury soku. Owe dobra mogą mieć charakter materialny bądź niematerialny. PKB powiększają
jednak tylko wówczas, kiedy ktoś je kupi, czyli ustali ich rynkową wartość.
Od wielkości PKB (w przeliczeniu na osobę), zależy wysokość zarobków w danym kraju. Im wyższy PKB, w przeliczeniu na jednego

mieszkańca, tym wyższe średnie wynagrodzenie. Tę prawidłowość obrazuje poniższy
wykres.
W krajach, gdzie PKB, w przeliczeniu na
jednego mieszkańca, jest wysoki, ludzie zarabiają lepiej.
Mówiąc o zamożności różnych krajów
i o wysokości zarobków ich mieszkańców odwoływaliśmy się do wielkości Produktu Krajowego Brutto odzwierciedlającego poziom
rozwoju gospodarczego danego kraju. Ten ekonomiczny termin rozłóżmy teraz na czynniki
pierwsze. To pozwoli nam jeszcze lepiej zrozumieć, w jaki sposób my sami możemy przyczynić się do jego wzrostu, a co za tym idzie, do
wzrostu naszych zarobków.
Ekonomiczna definicja PKB mówi, że jest
to suma wartości dodanej ze wszystkich gałęzi
produkcji narodowej.
Definicja ta posługuje się pojęciem wartości
dodanej (WD). Wyjaśnijmy więc, co się za tym
kryje. Każdy z nas wie, że wiele firm produkuje
towary, które są wykorzystywane w produkcji
innych przedsiębiorstw. Żeby takiej produkcji

PKB jest zatem tym, co zapłacił ostateczny
klient, który chleba już nie sprzedaje, tylko go
konsumuje. [RYS. 1]
Pamiętajmy przy tym, że Polska nie jest krajem o zamkniętych granicach.
Na rynku dostępne są zarówno produkty
polskie, jak i zagraniczne. Jeśli więc do produkcji wykorzystujemy towary zagraniczne,
powiększamy PKB tego kraju, w którym zostały one wytworzone.
Wróćmy ponownie do naszego piekarza. Jeśli ma swoją piekarnię w Polsce, ale do wypieku
chleba użył mąki wyprodukowanej np. w Czechach, to z 10 jednostek (j), które zapłacił ostateczny konsument, polskie PKB powiększy o 6,
a czeskie PKB o 4. (wartość mąki czeskiej).
PKB możemy obliczyć także w inny sposób.
PKB = konsumpcja w Polsce + (eksport – import) + inwestycje
W tej definicji widzimy zależność wielkości PKB od konsumpcji, a więc od naszych wydatków (dokonywanych w Polsce). Pamiętajmy
jednak, że jeśli za zarobione przez nas pieniądze
kupimy towary importowane, lub wydajemy
je za granicą, nie zwiększamy polskiego PKB.
Z jego wzrostem mamy do czynienia wówczas,
kiedy będziemy kupować produkty wytworzone w Polsce. Do powiększenia PKB przyczynia
się także eksport oraz wszelkie inwestycje wykonywane w danym kraju.
Po raz kolejny posłużmy się przykładem naszego piekarza.
Jeżeli piekarz z Polski z czeskiej mąki za 4 j
wypiekł chleb i sprzedał go za granicę za 10 j,
to suma wartości dodanej wytworzonej w Polsce wynosi 6 j.
PKB pl = 0+(10–4)+0 = 6
konsumpcja w Polsce + (eksport – import) + inwestycje

Mówiąc w wielkim uproszczeniu, Produkt Krajowy Brutto to miernik produkcji wytworzonej na obszarze danego kraju. Na PKB składają się wydatki
gospodarstw domowych na zakup dóbr
i usług konsumpcyjnych, wydatki sektora prywatnego na zakup dóbr i usług inwestycyjnych,
wydatki państwa na zakup dóbr i usług oraz
saldo bilansu handlu zagranicznego (eksport
minus import).
Więcej przykładów ilustrujących to zagadnienie znajdziemy na stronie www.inteligentnyportfel.pl
ZAPAMIĘTAJ
PKB to suma wartości dodanej
ze wszystkich gałęzi produkcji
narodowej.
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Galeria Sztuki Współczesnej
BWA SOKÓŁ
zaprasza na otwarcie
dwóch wystaw

Na afiszu

KORESPONDENCJA – wystawa w ramach
9. Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Książki
3$7521$7+21252:<

wernisaż: 26 października, g. 18
Wystawa trwać będzie do dnia
25 listopada 2012
Podczas wernisażu odbędzie się spotkanie z kuratorką wystawy
Panią Alicją Słowikowską, która wygłosi wykład na temat współczesnej książki artystycznej.
Festiwal MFSK Korespondencja jako idea
przewodnia odnosi się nie tylko do właściwej
dla obiektów i książki artystycznej, multimedialnej korespondencji sztuk, ale też spotkają
się w jej ramach wielokulturowe , międzypokoleniowe, twórcze kreacje wielu artystów którzy reprezentują różnorodne kierunki, techniki i style w literaturze i sztuce.
Premiera MFSK odbyła się w Płockiej Galerii
w styczniu 2012 r. Następnie Festiwal wyruszył
w długą 3 letnią promocyjną podroż. W każdym
mieście wystawa ma inny charakter, swój program i optymalnie towarzyszące prezentacje.
Program i ekspozycje opracowuje kurator i organizator festiwalu w danym mieście – w porozumieniu z kuratorem generalnym.
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KORNEL JANCZY – NIEPOLSKA
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Klub Młodych Sądeczan działający przy Stowarzyszeniu Nowosądecka Wspólnota organizuje
zbiórkę żywności dla psów i kotów, która odbędzie się w dniach 19-20 oraz 26-27 października
w godzinach 1100 – 1900 w supermarkecie Intermarche przy centrum handlowym Europa II.

wernisaż: 26 października, g.19
Wystawa trwać będzie do dnia
25 listopada 2012
Wystawa Niepolska w galerii BWA SOKÓŁ w Nowym Sączu
jest pierwszą instytucjonalną wystawą Kornela Janczego w kraju.
Zobaczymy na niej serie reliefów inspirowanych kartografią oraz prace in situ – inspirowane tekstem i jego strukturą, które autor wykona na oknach galerii.

Schroniska potrzebują wsparcia, zwłaszcza teraz, przed okresem zimowym.
Dzięki naszej pomocy będą mogły przetrwać ten trudny okres.
Czworonogom najbardziej potrzebne jest jedzenie np. suche karmy, puszki, kasze etc.
Przy wyjściu z supermarketu ustawione zostaną kosze, do których można składać karmę (produkty).

TYDZIEŃ W SKRÓCIE

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY!

100 mln na most w Piwnicznej
Prace przy budowie mostu na Popradzie
po stronie słowackiej ruszyły w marcu. Na
początku roku nasze Ministerstwo Finansów podało jednak, że pieniędzy na realizację zadania po stronie polskiej nie będzie.
Groził międzynarodowy skandal. Zgodnie
z umową, brak pieniędzy oznaczałby przepadek funduszy UE po stronie słowackiej
i skargę Słowacji do Komisji Europejskiej.
Ministerstwo Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej znalazło ostatecznie 100 mln zł na inwestycję.

Piwowarzy chcą się układać
z wierzycielami
Warzenie dobrego piwa nie wystarczyło, by postawić browar Grybów na nogi. Już
dwa razy komornik próbował zlicytować
część majątku grybowskiej spółki na poczet długów – które wynoszą 3 mln zł – ale
chętnych nie było. Mimo to właściciele Ivan
i Andrej Chowańcowie, którzy kupili browar w 2005 r., nie mają zamiaru rezygnować. Do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu wpłynął wniosek o upadłość w trybie
układowym. Nie oznacza to, że sąd przychyli się do wniosku, ale jeśli się tak stanie,
browar będzie mógł normalnie funkcjonować i firmy nie zajmie komornik.
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Opinie
Boże, wreszcie dobre informacje

Jerzy Wideł
Z kapelusza

W

codziennym natłoku złych, tragicznych
często informacji, jakimi bombardują nas
całą dobę media, zaświeciło się światełko w tym tunelu. Tabloidy narzuciły styl trudny do zniesienia. Krew,
gwałt, narkotyki, Amber Goldy. Idąc
tym szlakiem, także i lokalne media
starały się dorównać ogólnopolskim.
I tu proszę w tej makulaturze prasowej dało się wreszcie znaleźć coś pozytywnego, optymistycznego, co
pozwala zwykłemu zjadaczowi chleba w pochmurne jesienne dni odetchnąć z ulgą. Boże! Wreszcie dobra
informacja. Pierwsza związana jest
ze służbą zdrowia. Otóż z ogromną konsekwencją, jak przystało na

dobrego gospodarza Artur Puszko,
dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. Jędrzeja Śniadeckiego otwiera
jakże potrzebny oddział onkologiczny. Wreszcie sądeczanie cierpiący
na choroby nowotworowe na miejscu będą się mogli leczyć. Skończą się
uciążliwe podróże do szpitali w Krakowie, Gliwicach, Poznaniu, a nawet w Brzozowie. Oddział onkologii powstał w rekordowym tempie
dwóch lat, ale problemy się nie skończyły. Po wydaniu ponad 40 mln zł
potrzeba co najmniej drugie tyle na
wyposażenie placówki w urządzenia medyczne. Dość powiedzieć, że
jeden tylko akcelerator to wydatek rzędu 17 mln zł, a takie są potrzebne nawet dwa. Zatem dyrektor Puszko już zdjął kapelusz
z głowy i chodzi po składce, dopraszając się u sądeckich parlamentarzystów o pomoc. Artur Puszko nie
bacząc, który z posłów i senatorów
z jakiej jest opcji politycznej, prosi o lobbing w Warszawie szczególnie w Ministerstwie Zdrowia. Nasi
parlamentarzyści mają teraz niespotykaną wcześniej okazję, by się wykazać talentami dyplomatycznymi,

a nie tylko bić pianę w wojnie
pisowsko–platformerskiej.
Druga optymistyczna informacja
dotyczy budowy międzynarodowego mostu na Popradzie. Pan Franek,
właściciel „Szałasu u Franka” w Starej Lubowni rok temu w obecności
licznych gości zobowiązał się, że kiedy most powstanie, on udekoruje budowlę na całej długości... kiełbasą.
Trzymamy za słowo, bo most wreszcie ma szansę przybliżyć oba narody, ułatwiając współpracę handlową
i gospodarczą. I nie będą to czcze hasła, ale wypełnienie treścią zapisów
międzynarodowych umów między
Polską a Słowacją. Liczne przykłady
takiej współpracy i wymiany handlowej już są widoczne po obu stronach
rzeki. Ba, coraz więcej mieszkańców
przygranicznych miejscowości powiatu nowosądeckiego wyjeżdża za
Poprad po porady dentystyczne. Ponoć jest tam taniej i lepiej. Dzięki mostowi ma być jeszcze lepiej, czego sobie należy życzyć. Jak widać z tej
informacji, świat nie kręci się tylko
wokół zła. Można też wbrew polityce tabloidów doszukać się i pozytywnych zachowań ludzi.

Sądecki moloch choroby… i nadziei

Bernadeta Waszkielewicz
Waszkie sprawy

M

oloch ludzkiej choroby
– tak znany aktor Jerzy Stuhr nazwał gliwicką Klinikę Onkologii, w której niedawno leczono jego
24–letnią córkę Mariannę. Prosił wtedy Boga, by rak przeniósł się na niego i faktycznie: Marianna urodziła mu
tej wiosny wnuczkę, zaś aktor chodził po tych samych korytarzach klinki z swoją chorobą… Pierwszą walkę
wygrał i dziś dzieli się swą ogromną nadzieją na życie. – Chcę, by ludzie
niemający tak silnej woli i organizmu
jak ja, też mogli podążać w kierunku,
w którym idę: w stronę życia – mówił
niedawno w Krynicy–Zdroju.
Nowy i dający właśnie taką nadzieję „moloch ludzkiej choroby”
z pompą otwarto w Nowym Sączu:
Ośrodek Onkologiczny przy Szpitalu
Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego
za 80 mln zł, z sześcioma oddziałami
na 120 łóżek, trzema salami operacyjnym i nowoczesnym sprzętem. Dzięki

niemu ma wzrosnąć wykrywalność
i skuteczność leczenia chorób nowotworowych w całym subregionie. Budowa trwała dwa lata, ale to dopiero
początek walki o przetrwanie sądeckiego ośrodka. W 2013 r. jego kontrakt z NFZ ma wynieść kilkanaście
milionów złotych, ale średniej wielkości placówka onkologiczna potrzebuje 65 mln zł na rok, na około 185 łóżek i półtoramilionową populację.
Jeśli nasz ośrodek „na miarę XXI wieku” będzie obsługiwał powiaty nowosądecki, gorlicki, limanowski, nowotarski, a nawet tatrzański, to już
prawie 800–tysięczna populacja. Na
dobre i kompleksowe leczenie, będzie
więc wkrótce potrzebowała 30 mln zł.
Tymczasem polskiej onkologii brakuje pieniędzy na leczenie – Dolnośląskie Centrum Onkologii przekroczyło
już tegoroczny kontrakt z NFZ o ponad 10 mln zł.
A to nie wszystko. Dwa dni po
otwarciu wywalczonego ośrodka w Nowym Sączu, minister zdrowia Bartosz Arłukowicz ogłosił: konsolidujemy placówki onkologiczne
i tworzymy sieć leczenia raka! W całej Polsce wybranych zostanie kilka,
góra kilkanaście strategicznych szpitali onkologicznych, które będą decydowały, które placówki mogą leczyć
nowotwory i w jaki sposób. Czy owi
eksperci dopuszczą do elitarnego grona, mającego kruchy budżet, ledwo

co otwarty ośrodek w Nowym Sączu?
Jeszcze słaby kadrowo (naprawdę uda
się ściągnąć topowych specjalistów?)
i nie mający takich cudów techniki, jak wskazujący ogniska raka PET?
Z tym może być kiepsko, bo wzorem
reformy jest najbardziej skuteczna
onkologia na świecie – z USA – gdzie
jedno kompleksowo leczące centrum
onkologii przypada na dużą, 7,5–milionową populację.
Tak naprawdę nic nie znaczyło
efektowne przecięcie chirurgicznymi
nożycami wstęgi na otwarcie ośrodka w Nowym Sączu przez długi rząd
VIP–ów – od wiceministra zdrowia
Aleksandra Soplińskiego, po prezes
małopolskiego NFZ Barbarę Bulanowską. Przed regionalnymi elitami ostra
walka o przetrwanie sądeckiego „molocha cierpienia i nadziei zarazem”.
Podczas otwarcia na chwilę zasypano
waśnie i szef sądeckiego PiS Stanisław
Kogut usiadł w otoczeniu liderów Solidarnej Polski Arkadiusza Mularczyka
i Andrzeja Romanka. Razem spacerowali z przywódcami PO Andrzejem
Czerwińskim, Leszkiem Zegzdą, Marianem Cyconiem. Za godną pokazania się uznał też tę okoliczność prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak.
Skoro wszyscy razem modlili się, gdy
ksiądz święcił ośrodek, to może całkiem wyjątkowo spróbują coś zrobić
razem naprawdę i zawalczą o zdrowie
wyborców?

Wyrzuć do kosza
wszystkie karteczki

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

P

ewna moja znajoma właśnie
przeszła zawał serca. Kobieta bardzo aktywna zawodowo, z własną
firmą, udzielająca się na różne strony, uprawiająca sport,
przestrzegająca wszystkich
możliwych diet i uważająca
na każdy detal. Wśród wtajemniczonych zawrzało: jak
to możliwe? Marysia – tak ją
nazwijmy – i zawał? Ano zawał. Na szczęście z pomyślnym finałem, ale teraz nasza
znajoma będzie musiała zredukować obroty o jakieś 75
procent. A cóż to za temat na
komentarz – już widzę zdegustowane miny niektórych
Czytelników. Jest tyle ważniejszych spraw do skomentowania, a Molendowicz z jakimś zawałem wyskakuje.
Kto więc nie chce, niech nie
czyta. Kto chce, niech się powoli przygotuje na przyszłotygodniowy spacer po cmentarzu. Akurat będzie rzadka
ku temu okazja.
Nie tylko wspomniana Marysia przez kilka ostatnich lat
miała w zwyczaju wykrzykiwać do słuchawki krótki komunikat „Oddzwonię później, jestem na spotkaniu!”.
W spisie numerów mojego telefonu ciężko by mi było
znaleźć pięć osób, które nie
narzekają, że brakuje im czasu, że są zajęte od rana do
wieczora, a niektórym nawet
do wieczora za mało, więc są
zajęci długo w noc, albo i nawet do rana. W dobrym tonie jest dzisiaj zażartować ze
swojego zabiegania w stylu:
„Jestem zakręcony jak słoik kompotu na zimę”. Jesteś
zakręcony, to się odkręć! Ale
odkręcać się nikt nie ma zamiaru, wszyscy mają mnóstwo ważnych spraw do załatwienia, a żadna nie może
poczekać, bo inaczej się
świat zawali. Wszyscy jesteśmy niezastąpieni na swoim

odcinku i nikt nie myśli odpuszczać, bo zaraz zrobi się
luka, a życie nie znosi próżni,
więc szybko tę lukę wypełni
ktoś inny. Skoro zatem jesteśmy niezastąpieni, to za tydzień pamiętajmy o słynnym,
choć banalnym powiedzeniu,
że cmentarze są pełne ludzi
niezastąpionych.
No i zupełnie niechcący,
a nawet przypadkiem zrobiło nam się tu jakoś jesiennie, a nawet lekko ckliwie
i melancholijnie. A niechże się robi, komu jak chce, ale
kiedy napisać: „stary zwolnij, bo nie wyrobisz na zakręcie” – jeśli nie na kilka dni
przed 1 listopada? W maju,
albo w lipcu? Kto ma wtedy
ochotę zawracać sobie głowę
pierdołami! No i kto znalazłby na to czas? Dopiero jak się
po mieście rozejdzie wiadomość, że znajoma miała zawał, albo że młodzi ludzie nie
wrócili z sobotniej imprezy w pubie, bo zabił ich czad,
to kilku osobom robi się jakoś
nieswojo i może nawet nie
wściekają się, jak ich przytrzyma przez minutę czerwone światło na skrzyżowaniu.
Oczywiście wiem, że nikt
z Czytelników nie ma na to
czasu, ale jednak będę namawiał wszystkich, by zafundowali sobie małe wagary od
ważnych spraw. Czy coś się
złego stanie pod waszą nieobecność? Nic się nie stanie.
Inny mój znajomy – on jeszcze nie miał zawału – był bardzo zapracowanym człowiekiem. Dziesiątki i setki
pilnych spraw do załatwienia
notował na niezliczonych kolorowych karteczkach, które
przyklejał do biurka. Któregoś dnia przeciąg zdmuchnął mu te karteczki do szczeliny za biurkiem. Kiedy się
po nie schylił, zauważył ze
zdumieniem, że leży tam już
mnóstwo innych karteczek
z zapisanymi bardzo ważnymi sprawami do załatwienia. I mój znajomy, i świat już
dawno zapomnieli o tych niezałatwionych sprawach. Jakoś sobie bez nich poradzili,
choć wydawało się, że Ziemia
przestanie się kręcić, jeśli coś
ważnego nie będzie zrobione.
Dzisiaj jest właśnie najlepszy
dzień na to, byś wyrzucił do
kosza wszystkie ważne karteczki ze swojego biurka.
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Szpital Specjalistyczny
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu
UROCZYSTE OTWARCIE
OŚRODKA ONKOLOGICZNEGO
W dniu 20 października 2012 r.
nastąpiło otwarcie Ośrodka Onkologicznego przy Szpitalu Specjalistycznym w Nowym Sączu.
Ośrodek jest jednym z najnowocześniejszych w Europie. Wartość
inwestycji to ponad 42 000 000 złotych, a wyposażenie będzie kosztować jeszcze dodatkowo 50 000
000 złotych.
14 lutego 2008 roku została podpisana umowa pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Jędrzeja
Śniadeckiego, a Marszałkiem Województwa Małopolskiego na realizację Ośrodka Onkologicznego. Budowa rozpoczęła się w 2010 roku,
a zakończona została we wrześniu
2012 roku.
Ośrodek onkologiczny posiada
5 niezależnych kondygnacji oraz
5 oddziałów: radioterapię, onkologię ogólną, chirurgię onkologiczną, ginekologię onkologiczną
chemioterapię oraz znajdzie się tu
poradnia onkologiczna. Wyposażony będzie w nowoczesny sprzęt
medyczny: tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny, akcelerator liniowy.
W Ośrodku będzie 120 miejsc do
hospitalizacji, 4 specjalistyczne sale

Aleksander Sopliński
- wiceminister zdrowia

operacyjne, a pracę znajdzie dodatkowo ponad 100 osób.
Wyszliśmy naprzeciw potrzebom jakie spotykamy codziennie.
Ośrodek Onkologii będzie służył
nie tylko mieszkańcom Nowego Sącza i okolicy, ale również
mieszkańcom całej Polski. Szpital
uzyskał już promesę Narodowego
Funduszu Zdrowia na zakontraktowanie świadczeń. Planujemy

Wojciech Kozak
- wicemarszałek

INFORMACJA O SZPITALU
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu
posiada ponad 100 letnią tradycję świadczenia usług medycznych.
Obsługiwani są pacjenci z regionu Sądecczyzny, jak również całej
Polski w 17 oddziałach szpitalnych
i 8 poradniach specjalistycznych.
Historia szpitala rozpoczyna
się w roku 1906, kiedy to powstał
pierwszy nowoczesny miejski szpital w Nowym Sączu. Powstały wtedy 4 oddziały (chirurgiczny, wewnętrzny, położniczy i zakaźny),
a do dyspozycji pacjentów oddano 92 łóżka.
Od tamtego czasu szpital był
regularnie
rozbudowywany
i modernizowany.
Obecnie w skład szpitala wchodzi aż 17 oddziałów szpitalnych, 18

rozpocząć przyjmowanie pacjentów już we wrześniu 2013 roku –
podsumowuje Artur Puszko Dyrektor Naczelny Szpitala.
Koszt budowy Ośrodka Onkologii to ponad 25 000 000 zł. (generalnym wykonawcą została wybrana
firma Mostostal Warszawa spośród
11 oferentów), a jego wyposażenie w najnowocześniejszy sprzęt
będzie kosztowało aż 50 000 000

Barbara Bulanowska
- dyrektor malopolskiego NFZ

poradni specjalistycznych, własna
baza diagnostyczna (z nowoczesnym sprzętem medycznym takim jak: wielowarstwowy tomograf
komputerowy, mammograf, aparaty rentgenowskie, czy ultrasonograf z efektem Dopplera).
Na dzień dzisiejszy szpital posiada aż 545 łóżek, to prawie 6 razy
więcej niż na początku jego powstania. Średnio w ciągu roku przyjmowanych jest prawie 30 000
pacjentów.

INNOWACYJNY SZPITAL
Od kilku lat w szpitalu prowadzony jest proces restrukturyzacji i ciągłej
rozbudowy.
Regularnie pozyskiwane są fundusze z dotacji

Profesor
Marian Reinfuss

europejskich na rozwój obiektów
i ich funkcjonowania.
Szpital posiada certyfikat jakości ISO 9001:2008.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Medycznym Perły Medycyny
Od listopada 2011 roku zostało oddane do użytku nowoczesne
lądowisko dla helikopterów, które
jest położone w samym sąsiedztwie
kompleksu szpitalnego.

Szpital położony jest
w pobliżu centrum miasta,
przy ul. Młyńskiej.
Więcej szczegółowych
informacji na:
www.szpitalnowysacz.pl

złotych, a w tym głównym kosztem jest akcelerator i linie terapeutyczne o wartości 30 000 000
złotych, 15 000 000 złotych przeznaczone zostanie na tomograf, rezonans magnetyczny, gamma kamera oraz cyfrowy mammograf.
Pozostałe wyposażenie będzie warte 5 000 000 złotych.
WARTOŚĆ DOTYCHCZASOWEJ
INWESTYCJI na którą składa się

Profesor
Aleksander Skotnicki

przebudowa bloku operacyjnego
wraz z zakupem wyposażenia oraz
budowa ośrodka onkologii to ponad 42 500 000 złotych, w tym:
X Unia Europejska ponad
24 500 000 zł.
X Marszałek Województwa
Małopolskiego ponad
16 500 000 zł.
X Szpital Specjalistyczny
ponad 1500 000 zł.

Profesor
Leszek Kołodziejski

Profesor
Zbigniew Kojs
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NIE dla likwidacji KOSG!
R O Z M OWA z wiceprezydentem
JERZYM GWIŻDŻEM
– Z różnych stron napływają coraz bardziej pesymistyczne głosy, z których wynika jakoby likwidacja Karpackiego Oddziału Straży Granicznej była
przesądzona…
– Niestety, wszystko na to wskazuje,
a ostatnie wystąpienie posła Wiesława Janczyka, który jest mocno zaangażowany w obronę dowództwa Oddziału w Nowym Sączu,
po rozmowie z ministrem spraw wewnętrznych sugeruje, że takie właśnie decyzje zapadły… A my zdecydowanie i kategorycznie, jako władza samorządowa i obywatele,
sprzeciwiamy się takiemu rozstrzygnięciu.
Nie chcemy, by zmarnowało się 40 mln zł, jakie włożono w rozwój i modernizację zaplecza Karpackiego Oddziału Straży Granicznej
(remont budynków, budowa heliportu, wyposażenie w sprzęt), nie chcemy, by kolejne
miliony podatników poszły na przygotowanie

takiego zaplecza w Raciborzu, by kolejne środki zmarnowano na demontaż sądeckiej bazy!
Nadto nie wydaje nam się, by przenosiny dowództwa na Śląsk służyło lepszemu dowodzeniu. Pozostawienie w naszym mieście oddziału
terenowego z komendantem oddalonym o setki kilometrów, przeczy tezie o sprawniejszym
zarządzaniu.
– Za pozostawieniem w naszym mieście KOSG
przemawiają też względy emocjonalne…
– Oczywiście! Peleryny i kapelusze góralskie
funkcjonariuszy są również naszym – miasta
– znakiem firmowym. W Nowym Sączu żołnierze byli od zawsze! Wcześniej były przecież WOP,
a jeszcze wcześniej – liniowa jednostka – 1 PSP.
Podczas obchodów 700. rocznicy lokacji miasta,
w 1992 roku, ówczesny prezydent RP Lech Wałęsa powiedział do mnie i do komendanta KOSG, że
jednostka nasza jest trwałym symbolem miasta,
jest najważniejszą w nim instytucją. Nie można
dzisiaj marnować kapitału i doświadczenia kadry, której się KOSG dopracował.

– Próba likwidacji KOSG to kolejny dowód na marginalizowanie roli Nowego Sącza w regionie.
– Nie pierwszy i jak tak dalej pójdzie – obym
był złym prorokiem – nie ostatni. Władza
w Warszawie nie powinna sobie robić cholewy
z gęby, a zgodnie z zasadami przejmuje z całym dobrodziejstwem schedę po poprzednikach. Proponowałbym premierowi Donaldowi Tuskowi, by skonsultował się z ówczesnym
premierem Jerzym Buzkiem, który gwarantował trwałość instytucji – poza urzędami wojewódzkimi – w miastach, które straciły status stolicy województwa. A słyszałem to jako
poseł. Nikt nie mówił, że KOSG jest tymczasowo w Nowym Sączu! I nie ma znaczenia,
że zmieniły się warunki, że jesteśmy w Unii.
Granic UE i Polski nadal trzeba strzec! Jeśli
jednak dojdzie do likwidacji KOSG, to mam
nadzieję, że minister złoży do prokuratury
wniosek o działanie na szkodę Skarbu Państwa, za zmarnowanie dziesiątków milionów
złotych. Oczywiście, na siebie również! Tę

Mocny akord na finał 720. rocznicy lokacji miasta
Mający się ku końcowi rok stał w naszym mieście pod znakiem okrąglejszej – 720. rocznicy lokacji Nowego
Sącza. Wiele wydarzeń społecznych,
kulturalnych, edukacyjnych i sportowych odbywało się pod hasłem jubileuszu. W tym kalendarium wpisał
się konkurs fotograficzny i wystawa
„Perły Sądecczyzny” zorganizowany
przez II LO przy współpracy Muzeum
Okręgowego w Nowym Sączu, a także fotograficzna, otwarta rywalizacja
przygotowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną ph. „Nowy Sącz w obiektywie”, która będzie rozstrzygnięta
w styczniu nadchodzącego roku.
Kolejnym elementem w tym zestawie był konkurs „Ziemia Sądecka – od przeszłości do współczesności” – wspólne przedsięwzięcie UM,
starostwa powiatowego i Muzeum
Okręgowego.
Oficjalną inaugurację obchodów 720. rocznicy lokacji miasta

wiceprezydent miasta Bożena Jawor
ogłosiła podczas niedawnej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
w Miasteczku Galicyjskim, która
zorganizowana z inicjatywy prof.
Bolesława Farona przez UM przy
wsparciu Katedry Dziennikarstwa
i Komunikacji Społecznej MWS im.
Józefa Dietla w Krakowie, Wydawnictwo Edukacyjne w Krakowie oraz
Muzeum Okręgowe i Civitas Christiana w Nowym Sączu, która odbywała się pod hasłem „Sądecczyzna
w literaturze polskiej, historiografii i mediach”.
Po raz trzeci Nowy Sącz ma swojego dukata. „Moneta” o nominale 7 sączów, kosztuje 7 zł, a wykonała ją z bimetalu w nakładzie 7 tys.
sztuk Mennica Polska. Głównym akcentem obchodów były Imieniny
Miasta, którego głośnym – w wielu
wymiarach – wydarzeniem było widowisko plenerowe, multimedialne

przygotowane przez Romana Kołakowskiego pt. „Sigilla Civitatis Nova
Sandeciensis”.
To tylko niektóre przykłady rocznicowych obchodów. Ich finał zaplanowano na 8 listopada. W tym dniu
Rada Miasta i prezydent zapraszają
na godz. 15 do bazyliki na mszę świętą w intencji miasta i jego mieszkańców. Później odbędzie uroczysta sesja Rady, a po niej koncert (niestety,
ze zrozumiałych względów za zaproszeniami) w MOK pt. „Dwa asy z figurami” w wykonaniu artystów warszawskich, na czele z Anną Seniuk
i Andrzejem Strzeleckim.
W tym także dniu swoją premierę będzie miała, po raz pierwszy ukazująca się w wydaniu książkowym
i poszerzona – saga sądeckiej rodziny Gabrieli Danielewicz pt. „Pamiętnik sądeczanki”, a także, na płycie
DVD widowisko „Sigilla Civitatis Nova
Sandeciensis”.

Nauczanie zindywidualizowane
Wicedyrektor Szkoły Podstawowej
nr 2 Beata Gorzkiewicz podkreśla, iż
uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w ponadprogramowych zajęciach,
a placówka będzie miała dodatkową
korzyść z projektu, bowiem zakupione pomoce naukowe wzbogacą bazę
szkoły i będą służyć całej społeczności.
Mówimy o projekcie realizowanym
przez Urząd Miasta współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego pn. „Indywidualizacja
nauczania–wsparciem nowosądeckich szkół podstawowych”. Przystąpiło do niego 16 szkół podstawowych
z Nowego Sącza (SP2, SP3, SP5, SP6,
SP7, SP8, SP9, SP11, SP12, SP14, SP15,
SP16, SP17, SP18, SP20, SP21), a jest
adresowany do dzieci z klas od pierwszej do trzeciej.
Celem projektu jest zapewnienie
dzieciakom wsparcia w ramach projektu oferty edukacyjno–wychowawczo–profilaktycznej, dostosowanego

do ich indywidualnych potrzeb i możliwości edukacyjnych i rozwojowych
oraz stworzenie warunków w szkołach wspomagających indywidualną
pracę nauczyciela z uczniem, poprzez
wyposażenie bazy szkoły w niezbędne materiały dydaktyczne.
Dzieciaki z klas od pierwszej do
trzeciej uczestniczą w zajęciach wyrównawczych (m.in. dla dzieci zagrożonych dysleksją), w zajęciach
logopedycznych, w zajęciach korekcyjno– kompensacyjnych, w gimnastyce korekcyjnej. Ponadto dzieci rozwijają swoje zainteresowania podczas
zajęć dla uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie, językowo,
plastycznie, muzycznie, teatralnie,
szachowo oraz polonistycznie.
Projekt obejmuje także prowadzenie specjalistycznych zajęć terapeutycznych, takich jak
hipoterapia, dogoterapia, muzykoterapia, komunikacja alternatywna dla dzieci autystycznych, terapia

psycho–lingwistyczna metodą Tomatisa i inne.
Szkoły podstawowe zostaną także
doposażone w pomoce dydaktyczne
– w sprzęt multimedialny, audiowizualny, muzyczny, w przyrządy gimnastyczne, artykuły plastyczne, książki, gry edukacyjne oraz inne materiały
dydaktyczne.
W „dwójce” w projekcie uczestniczy 106 uczniów, w 20 grupach.
Dla części dzieci to szansa na podciągnięcie się w nauce, wyrównanie
braków, czy rozwiniecie umiejętności lepszej komunikacji w grupie. Dla
innych to możliwość rozwijania swoich zdolności i umiejętności. Dyrektor szkoły podkreśla, że wśród wspomnianych 20 grup, aż 5 stworzono dla
dzieci uzdolnionych matematycznie!
Dla każdej z grup przewidziano 30 godzin w semestrze. Projekt zakończy
się w grudniu przyszłego roku, a na
jego realizację miasto otrzymało ponad 1,1 mln zł.

sugestię powinien potraktować, jako postulat obywatelski.
– Batalia o utrzymanie KOSG w Nowym Sączu trwa
nie od dzisiaj. Czy wszyscy są impregnowani na argumenty samorządów?
– Mam taką nadzieję, że minister pójdzie
po rozum do głowy i wreszcie przyjmie nasze, prezydenta, starosty i sądeczan argumenty do wiadomości. W demokratycznym kraju ignoruje się stanowiska gospodarzy terenu,
dla których tego typu sprawy są wręcz żywotne. Dziwię się też, że nie ma ostrzejszej i skuteczniejszej reakcji wojewody małopolskiego,
bo przenosiny KOSG do Raciborza, to również
strata i umniejszenie roli całego województwa.
Przypuszczam, że gdyby wojewodzie śląskiemu chciano odebrać oddział straży granicznej,
to jego protesty byłoby słychać, a także parlamentarne lobby śląskie byłoby skuteczne. Wciąż
jednak mam nadzieję, że nasza batalia o utrzymanie KOSG, na stałe i trwale, w Nowym Sączu, zakończy się pozytywnie.

Remont z niespodziankami
Pierwotnie remont miał
zakończyć się przed 8 listopada, by obchody 720.
rocznicy lokacji miasta
mogły odbyć się w odnowionej reprezentacyjnej sali ratusza. Niestety,
nikt nie spodziewał się, że
zniszczenia są aż tak rozległe. A okazało się to dopiero po zdjęciu parkietu z całej podłogi. Takiego remontu nie było od
czasu budowy ratusza.
Przed pierwszym przetargiem
na roboty szacowano, iż zakres prac
obejmie 30 proc podłogi. Po zdjęciu
parkietu okazało się, że uszkodzonych lub zniszczonych jest 70 proc.
klepek, wszystkie legary nadają się
do wymiany, deski są zbutwiałe,
spróchniałe, a w dodatku zadomowiły się w nich korniki, a podsypkę opanował grzyb. To sprawiło, że trzeba było ponownie ogłosić
przetarg na zwiększony zakres prac
i pierwotny termin wykonania prac
nie miał szans być dotrzymany.

Firma wykonująca roboty musiała usunąć z sali 200 m kw. klepek
i wyrzucić ok. 40 m sześciennych
gruzu! W tych dniach firma przystąpi do renowacji podstaw kolumn,
odbudowy posadzki, a następnie do
kładzenia legarów i parkietu oraz
montażu odrestaurowanej, zabytkowej zabudowy prezydium. Prace mają się zakończyć na początku
grudnia, ale ze względów technologicznych (potrzeba minimum
tygodnia na wyschnięcie lakieru)
udostępniona zostanie dopiero 15
grudnia. Na ten dzień zaplanowano
pierwsze śluby w reprezentacyjnej
sali ratusza.

Na osiedlach nowi–starzy
przewodniczący
15 z 25 nowosądeckich zarządów
osiedlowych jest już po zebraniach
sprawozdawczo–wyborczych zamykających czteroletnią kadencję.
Wygrywają „starzy” przewodniczący. Tylko w dwóch przypadkach, na
osiedlach: Zabełcze i Falkowa głosami wyborów doszło do zmiany warty. W pierwszym przypadku Elżbietę Chowaniec zastąpiła Bogumiła
Kałużny, w drugim – Krystynę Wojnarowską, radny Artur Czernecki.
W trzech przypadkach, w osiedlach Falkowa, Poręba Mała i Wojska Polskiego o funkcje przewodniczącego ubiegało się po trzech
kandydatów.
Agata Jasińska – dyrektor Wydziału Organizacyjnego Urzędu
Miasta podkreśla, że w tej kampanii zainteresowanie mieszkańców

osiedli działaniami Zarządów jest
dużo większe niż cztery lata temu.
Do tej pory wszystkie zebrania
miały wymagane quorum i odbyły
się w pierwszym terminie. By wybory były prawnie skuteczne musi
w nich uczestniczyć – w zależności od liczby mieszkańców osiedla
– od 30 do 70 osób. Wybrane zarządy osiedli liczą przeważnie od 5
do 7 osób.
Nowe władze osiedli muszą
się teraz ukonstytuować, a zgodnie z regulaminem są zobowiązane przynajmniej raz w roku zorganizować zebranie otwarte dla
wszystkich mieszkańców, na którym podsumowuje się rok działalności i rozmawia o najistotniejszych
problemach najniższej struktury
samorządowej.
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Działania władz gminy nakierunkowane są przede wszystkim na poprawę warunków życia mieszkańców i stworzenie im jak najlepszych
możliwości rozwoju. Od lat staramy się aby mieszkańcom gminy żyło
się coraz lepiej, dbamy również
o to by gmina była przyjazna wszystkim tym, którzy nas odwiedzają.
Budynek Wielofunkcyjny
Budynek wielofunkcyjny (biblioteka,
przedszkole, straż pożarna, policja, a także Gminny
Ośrodek Kultury) w Łososinie
Dolnej. Budynek realizowany jest przy
udziale środków z UE (dotacja 3 mln.
zł.) w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO).
Wykonano stan surowy zamknięty budynku. Rozpoczęto roboty wykończeniowe (wykonano częściowo
roboty ziemne wokół budynku, rozpoczęto wykonywanie robót związanych z instalacją elektryczną wewnętrzną, instalacjami sanitarnymi,
rozpoczęto wykonywanie wylewek).
Do wykonania pozostaje dokończenie robót instalacyjnych, wykonanie
tynków wewnętrznych i elewacji zewnętrznej, zagospodarowanie terenu wokół budynku (prace parkingowe, drogi, chodniki) oraz oświetlenie
zewnętrzne.
Zakończenie całkowite realizacji zadania przewidziane jest na 2014 rok.
Porządkowanie gospodarki wodno–ściekowej na terenie Gminy Łososina Dolna
Wykonano sieć główną i rozdzielczą wodociągów obejmującą wsie
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Wieści z gminy Łososina Dolna

Gmina wielkim placem budowy
Witowice Dolne, Witowice
Górne, Łęki, Michalczowa, ujęcia wody w Witowicach Dolnych i Witowicach Górnych, stacje
uzdatniania wody wraz
ze zbiornikiem w Witowicach Dolnych i łękach oraz
zasilanie energetyczne dla ujęć
wody i zbiornika w Łękach. Zamontowano także studzienki wodomierzowe.
Mieszkańcy ww. miejscowości mają
już wodę z wodociągów. Ponadto wykonano część rurociągu tranzytowego
w Witowicach Dolnych do granicy wsi
Bilsko do zasilania zbiornika w miejscowości Tabaszowa. Całkowity koszt
dotychczas wykonanych prac to blisko 11 mln zł. w całości pokrytych ze
środków własnych gminy w tym m.in.
z zaciągniętego przez gminę kredytu.
Zdajemy sobie sprawę z coraz częściej pojawiającego się problemu jakim
jest brak wody dlatego priorytetem jest
budowa sieci tranzytowej, zbiornika
wyrównawczego Tabaszowa
–Witkówka, jak również zbiornika
wyrównawczego na Jodłowcu. Obecnie firma „Machnik” rozpoczęła budowę kolejnego odcinka rurociągu tranzytowego w kierunku Tabaszowej.
Jest to możliwe dzięki środkom
uzyskanym z UE w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich (dotacja

3,5 mln zł.). Projekt obejmuje wykonanie 14 km sieci wodociągowej i 7,4 km
sieci kanalizacyjnej. W lipcu rozpoczęły
się roboty budowlane obejmujące rozbudowę kanalizacji sanitarnej – osiedle
Stara Wieś w Tęgoborzy, następnie wykonana zostanie kanalizacja sanitarna
– Okręg Tęgoborze.
Budowa nowej szkoły podstawowej
w Rąbkowej wraz z salą gimnastyczną
– Z uwagi na brak możliwości pozyskania środków unijnych postanowiliśmy wybudować szkołę własnymi siłami – mówi Stanisław Golonka,
wójt Łososiny Dolnej. – Aby uczniowie
z obecnych szkół w Rąbkowej i Tabaszowej mogli korzystać z nowoczesnej
placówki. Według planów dwukondygnacyjny budynek nowej szkoły posiadał będzie: 6 sal lekcyjnych, 3 pracownie: komputerową, językową i zajęć
technicznych, bibliotekę z czytelnią,
świetlicę, jadalnię, pomieszczenia administracyjne i techniczne a przede
wszystkim salę gimnastyczną wraz
z zapleczem, Przebudowano już sieć
gazową, wykonywane są ławy fundamentowe w segmencie sali gimnastycznej i zaplecza.
Ogólnodostępna sala gimnastyczna
w Żbikowicach
Opracowany został projekt sali
gimnastycznej w Żbikowicach i uzyskano pozwolenie na budowę.

W Urzędzie Marszałkowskim złożono wnioskiem z pełną dokumentacją
o dofinansowanie sali w wysokości
500 tys. zł ze środków UE w ramach
PROW. Wniosek obecnie jest weryfikowany przez Marszałka. Mamy nadzieję na pozytywne rozpatrzenie i gdy
uzyskamy wnioskowane środki to będziemy przymierzać się do rozpoczęcia budowy.
Wykonanie boiska do piłki nożnej
ze sztuczną nawierzchnią w Bilsku
Rozstrzygnięto przetarg i w sierpniu podpisano umowę na wykonanie boiska sportowego do piłki nożnej
o sztucznej nawierzchni.
Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowinach
Wybudowano odcinek 333 mb kanalizacji sanitarnej w Nowinach.
Nowe place zabaw
Cztery kolejne place zabaw udostępniono dzieciom w naszej gminie.
Obiekty znajdują się przy SP w Łososinie Dolnej, Rojówce, Żbikowicach
i Witowicach Dolnych.
Całkowity koszt tych 4 inwestycji to kwota około 600 tys. zł z czego 50 proc. stanowi dotacja z programu rządowego pn. „Radosna Szkoła”,
a pozostałe środki zapewnia gmina
i szkoły. Program realizowany jest
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Place posiadają wszelkie atesty

bezpieczeństwa i są zgodne z obowiązującymi normami.
W ubiegłym roku wykonane zostały 3 place zabaw przy SP w Stańkowej,
Michalczowej i Tęgoborzy.
Program Dzieci Przyszłości
Już od 2011 roku realizowany jest
projekt „Dzieci przyszłości”, polegający na wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszanie
różnic w jakości usług edukacyjnych.
Projekt jest realizowany we wszystkich szkołach podstawowych na terenie Gminy Łososina Dolna. Celem
projektu jest zmniejszenie dysproporcji pomiędzy dostępem do szkolnictwa
na wsi i w mieście poprzez rozwijanie zdolności i umiejętności uczniów.
W ramach projektu prowadzone są dodatkowe zajęcia z matematyki, informatyki, przyrody, języka angielskiego.
Organizowane są również wycieczki,
konkursy i przeglądy teatralne.
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Bilsko, Łęki i Łososina Dolna
Zakończono montaż słupów, linii
napowietrznej oraz lamp oświetleniowych na wszystkich odcinkach. Lampy już oświetlają drogi. Wartość inwestycji to 119 tys. zł., z czego blisko 73
tys. zł. Pochodzi ze Środków UE w ramach PROW.

A

Têgoborze 336
33-312 Têgoborze

Organizujemy:
KURSY DLA OPERATORÓW MASZYN
( KOPARKI, KOPARKO-£ADOWARKI I INNE )

KURSY ZAWODOWE DLA KIEROWCÓW
( ADR, SZKOLENIE OKRESOWE, KWALIFIKACJA WSTÊPNA )

KURSY PRAWA JAZDY: kat. ,,B” ,,C” ,,C+E”
www.szkolenia.litwinski.pl

tel: 18 444 9 400, kom: 601 485 336

(YES)
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KRONIKA ŻEGIESTOWA
Nadzieja dla sądeckich uzdrowisk?
Stan techniczny i wygląd Nowego Domu Zdrojowego w Żegiestowie Zdroju to pomnik głupoty
i zaniechania urzędników Ministerstwa Skarbu Państwa. Jak to zwykle w naszym Kraju z pewnością
nikt nie poniesie odpowiedzialności. Bo ten zabytkowy budynek sanatoryjny do tej pory od niemal 20
lat nie ma gospodarza z prawdziwego zdarzenia bo trudno mówić, by
takim była spółka Skarbu Państwa
Uzdrowisko Krynica Żegiestów. Totalna ruina sanatorium rozpoczęła się od czasu, kiedy spadkobiercy przedwojennych udziałowców
spółki Żegiestów Zdrój upomnieli się
o jego zwrot. Dwukrotnie Ministerstwo Zdrowia wyraźnie stwierdziło

Przebudowa pensjonatu „Prometeusz ”

w 2005 i 2010 roku, że nacjonalizacja
spółki w 1946r. została przeprowadzaona z naruszeniem prawa. Z kolei
Ministerstwo Skarbu Państwa nieugięcie stoi na straży ochrony ruiny,
nie podejmując decyzji ostatecznej, która raz na zawsze określiłaby
komu wreszcie przyznać rację: oddać sanatorium skadkobiercom, czy
zachować je dla spółki Uzdrowisko
Krynica Żegiestów. Ponoć na przeszkodzie reprywatyzacji stoją nie do
końca wyjaśnione kwestie prawne
dotyczące spadkobierców.
Stanisław Cechini, właściciel spółki
Cechini Żegiestów Zdrój Główny, nie
czekając na ostateczne ministerialne decyzje przywraca do życia dawne domy wypoczynkowe i sanatoria.

Z drugiej strony, coś się zaczęło dziać
wokół polskich uzdrowisk, na razie
na Dolnym Śląsku, gdzie Kombinat
Górniczo Hutniczy Miedzi (w końcu spółka Skarbu Państwa) prywatyzuje tamtejsze uzdrowiska. Narodziła
się też koncepcja komunikacji uzdrowisk. Czy ten ożywczy wreszcie pomysł dotrze do sądeckich uzdrowisk?
Marek Sowa, marszałek województwa
Małopolskieg ma pomysł, by to Urzędy Marszałkowskie przejęły uzdrowiska. Światełko nadziei być może
zaświeci nad Krynicą – Zdrój, Muszyną, Żegiestowem – Zdrój, Piwniczną – Zdrój. Te pomysły popierają m.in. starosta Jan Golonka oraz Jan
Golba, prezes Stowarzyszenia Gmin
Uzdrowiskowych.

Stracone lata

Międzywojenny rozwój uzdrowiska

R O Z M OWA z JANEM
GOLBĄ, burmistrzem
Gminy Uzdrowiskowej
Muszyny, prezesem
Zarządu Stowarzyszenia
Gmin Uzdrowiskowych.

W poprzednim odcinku Kroniki Żegiestowa przypomnieliśmy
historię powstania uzdrowiska
w połowie XIX wieku. Jednakże jego bujny rozkwit nastąpił po
uzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. W 1920 r. nad
Popradem pojawili się udziałowcy spółki Żegiestów – Zdrój. Jej
prezesem był Jędrzej Krukierek
burmistrz Krosna a udziałowcami m.in. lekarze, prawnicy z róż- Zdjęcie archiwalne z lat 30
nych stron kraju. Spółka weszła
w posiadanie gruntów i zaczęła je
sprzedawać zainteresowanym osobom. Boom inwestycyjny trwał do
połowy lat 30–tych kiedy pojawiły
się w Żegiestowie – Zdroju oznaki
światowego kryzysu gospodarczego. Z tamtych lat pozostały jednak
bardzo cenne zapisy kronikarskie
dotyczące m.in. budowy niektórych sanatoriów, domów wypoczynkowych, kaplicy zdrojowej. W takim stanie jest dzisiaj Sanatorium
Szczegółowego zebrania tych do- Nowy Dom Zdrojowy
kumentów podjął się przed laty
Piotr Osóbka. Kierował on Uzdrowiskiem Żegiestów w latach 1964–
1967. Swoją pracę zaprezentował
w "Almanachu Muszyny" w 2008 r.
W okresie przedwojennym
w Polsce były dwa uzdrowiska narodowe (Zakopane i Zaleszczyki),
sześć uzdrowisk państwowych
(Krynica, Busko, Ciechocinek,
Druskienniki, Burkut i Szkło), pięć Przebudowa pensjonatu „Orzeł Biały”
uzdrowisk komunalnych (Muszyna, Piwniczna, Otwock, Inowrocław, jaru i utworzenie deptaku jako ośrodDelatyn), a pozostałe były własno- ka rekreacyjnego, przeprowadzenie
ścią towarzystw lekarskich, spółek, wierceń dla uzyskania nowego źródła
kas chorych. W tej grupie znalazł się wody mineralnej, przebudowę ujęcia źródła "Anny" i wymianę rurociąŻegiestów–Zdrój.
W czerwcu 1922 r. prezes Krukie- gu do nowych łazienek. Zarząd spółki
rek przedstawił pełny program po- sprzedał w 1927 r. kilkanaście parcel,
trzeb Zdroju. Projekt ten obejmował: na których wybudowano w 1929 r.
regulację Zdroju i wyznaczenie gra- pensjonat „Warszawiankę” i „Manicy ochrony sanitarnej, zabudowę lutką” Józefa Damse. W roku 1931
Łopaty i stworzenie tam odrębnego powstał duży i solidnie zbudowany
ośrodka zdrojowego, zabudowę tere- pensjonat „Zamek”. W tym samym
nów od przystanku kolejowego do ko- roku inż. Witold Kosydarski zbudował
ściółka i wyznaczenie parcel pod bu- kolejno dwie wille: „Zosię” i „Krydownictwo prywatne, a oprócz tego się”. Inż. Leon Kapłoński wzniósł
zasklepienie Szczawnika, zasypanie willę „Nad Popradem”, powstała

– Jaki jest stan polskich uzdrowisk w porównaniu z uzdrowiskami na Sądecczyźnie?
JG: – część uzdrowisk została sprywatyzowana, inne są
w trakcie prywatyzacji.
Co do uzdrowisk takich
jak Uzdrowisko Krynica Żegiestów pozostaje nadal spółką Skarbu Państwa. Efekty
takiej polityki widać jak na dłoni. W Polsce mamy 45 uzdrowisk.
Niektóre z nich, choćby na Dolnym Śląsku mają się bardzo dobrze, bo ich udziałowcami jest
gigant miedziowy KGHM w Legnicy. Inne, jak Szczawnica, powróciły do spadkobierców dawnych właścicieli.
– Teraz coraz częściej w Ministerstwie
Skarbu Państwa mowa o kolejnej fazie prywatyzacji, czyli komunalizacji
uzdrowisk.
JG: – Co do przyszłości uzdrowisk muszą wreszcie zapaść konkretne decyzje, które z nich zostaną państwowe, które zaś
sprywatyzowane. Co zaś się tyczy komunalizacji, to w 1989 r.
podczas konferencji w Świeradowie – Zdroju nasze Stowarzyszenie
Gmin Uzdrowiskowych przyjęło
koncepcję przeprowadzenia prywatyzacji uzdrowisk poprzez ich
komunalizację. W myśl tej naszej
koncepcji, zgłoszonej 12 lat temu
gminy przejęłyby 90 proc. udziałów w spółkach uzdrowiskowych,
państwo zaś pozostałe 10 proc.
Gminy pomogłyby tym firmom
w prywatyzacji, zaś pieniądze
uzyskane ze sprzedaży udziałów
przeznaczałyby na rozbudowę infrastruktury (dróg, ulic, parków,

wodociągów, kanalizacji). Wtedy przed laty nikt w Ministerstwie
Skarbu Państwa nie chciał nas słuchać. W Niemczech władze poszły
tą drogą i najpierw uzdrowiska
oddały w ręce gmin które je sprywatyzowały, wychodząc na tym
znakomicie. U nas Skarb Państwa
pierwotnie chciał pozbyć
się wszystkich uzdrowisk i je sprywatyzować, ale do tego
nie doszło z różnych przyczyn.
Z drugiej zaś strony państwo w latach
2005 – 2007 na potrzeby uzdrowisk wydało
1,3 mld złotych. Ten zastrzyk
pieniędzy widać w infrastrukturze
choćby Krynicy – Zdroju, Muszyny, ale nie w Żegiestowie, gdyż po
zwrot tego uzdrowiska wystąpili spadkobiercy byłych udziałowców spółki prywatnej.
– Czy sądeckie gminy uzdrowiskowe
są za komunalizacją uzdrowisk?
JG: – Dla mnie jest to koncepcja słuszna, bo jak wspomniałem już dawno to wymyśliliśmy
w naszym stowarzyszeniu. Kierunek jest prawidłowy, z jedną
moją podstawową uwagą. Decyzja,
komu wydać koncesję, czyli zgodę
na pobór wody mineralnej powinna należeć do gimy. Jestem przeciwnikiem sprzedawania surowca
w prywatne ręce w ramach prywatyzacji. Gminy powinny mieć
zysk ze sprzedaży koncesji i wykorzystywać te pieniądze dla potrzeb mieszkańców.
– Spotkaliśmy się również z pomysłem, by pieczę nad uzdrowiskami
przejęły, jako organy założycielskie,
Urzędy Marszałkowskie.
JG: – Gorącym zwolennikiem
przejęcie uzdrowisk jest marszałek małopolski Marek Sowa.
W rozmowie ze mną wielokrotnie
mówił, że kwestie własności sądeckich uzdrowisk należy jak najszybciej rozwiązać.
(YES)

willa „Irena” Ireny Ruczyńskiej,
willa „Rydz” Bronisławy Janikowej. W 1934 r. Zarząd Zdrojowy
znalazł kupca na parcelę na Łopacie. Nabywcą dwumorgowej parceli
u wejścia na Łopatę była spółdzielnia pracowników przemysłu naftowego „Małopolanka” z siedzibą
we Lwowie. Po dwuletniej budowie powstał okazały hotel, mający pięćdziesiąt pokoi, przeważnie
dwuosobowych, z piękną salą dancingową i restauracją, z tarasami, kortami tenisowymi, boiskami sportowymi, własnym źródłem
mineralnym, łazienkami kąpielowymi i z własną stacją benzynową. Hotelowi, na cześć inż., Wiktora Hłasko, dyrektora koncernu
naftowego i finansowego protektora budowli, nadano imię „Wiktor”.
Otwarcie tego wspaniałego obiektu
nastąpiło 1 czerwca 1936 roku. Wraz
z Domem Zdrojowym oddanym do
użytku w 1932 r. został odbudowany "Dom na Potoku", spalony
w 1917 r. W latach 1927–1931 wielu przedsiębiorczych ludzi, zachęconych sprzyjającymi warunkami
ekonomicznymi oraz łatwym, choć
drogim kredytem, zaangażowało się w budowę domów w Żegiestowie. Właściwie to w tych latach
dokonała się zasadnicza rozbudowa
Zdroju. Powstało wtedy 30 ładnych
domów. Natomiast w latach 1932–
1939 zaledwie 5. Właściciele nowo
wznoszonych domów zaciągali pożyczki hipoteczne w przekonaniu, że
ich spłata dokona się w ciągu kilku pomyślnych lat. Tymczasem pojawił się
kryzys gospodarczy, który pokrzyżował wszystkie plany i doprowadził
wielu z nich do katastrofy. Uzyskiwane dochody nie wystarczały na opłaty procentów i kosztów sądowych.
W roku 1947 Uzdrowisko Żegiestów zostało przejęte przez Skarb
Państwa. Początkowo przyjeżdżały
tu dzieci na kolonie letnie, a po przeprowadzonym remoncie Uzdrowisko rozpoczęło w dniu 1 maja 1950 r.
swoją działalność leczniczą.
(YES)
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Kolejny numer „Dobrego Tygodnika Sądeckiego” ukaże się 8 listopada

Sport

Znajdź 40 minut dla siebie
R O Z M OWA z ARKADIUSZEM KOGUTEM – redaktorem naczelnym portalu rowerowego bikeWorld.pl,
byłym kolarzem wyczynowym, specjalistą metodyki treningu kolarskiego.
– Za oknem coraz ciemniej, niebawem również pewnie coraz zimniej.
Taki okres sprzyja raczej siedzeniu przy
kominku z czymś rozgrzewającym
w szklance, niż aktywności ruchowej.
Jesteśmy skazani na bezruch do wiosny? A wiosną znowu trzeba będzie
kilka tygodni poświęcić, by przywrócić
organizmowi właściwe obroty.
– Zapadnięcie w jesienno–zimowy sen jest dobre dla niedźwiedzi,
ale z pewnością nie służy człowiekowi. Podstawą dobrego samopoczucia jest podejmowanie regularnej aktywności fizycznej przez cały
rok. Pogoda stanowi tak naprawdę dobrą wymówkę dla leniwych,
a tymczasem istnieje mnóstwo sposobów aktywnego spędzania wolnego czasu. Nie musimy od razu
biegać po 10 km w deszczu czy śniegu – wystarczy karnet do siłowni,
klubu fitness, zajęcia na basenie czy
gry zespołowe ze znajomymi. Kiedy warunki pogodowe są sprzyjające, to z powodzeniem możemy
udać się na długi spacer, również
przy użyciu kijków do nordic walking, ale także pojeździć rowerem
czy wybrać się na krótką przebieżkę. W tygodniu wystarczą nam 2–3
dni, w których podejmiemy jakąś
aktywność, byle trwała ona dłużej
niż 40 minut. Potem bez wyrzutów
sumienia możemy usiąść sobie przy
kominku i rozgrzać się w ulubiony
sposób. Wszystko jest dla ludzi, byle
było dawkowane w mądry sposób.
– Jesteśmy skazani – z powodu położenia geograficznego i klimatu – na
sezonowość w sporcie? Kończy się
lato, kończy się nasza wszelka aktywność. Kiedy spadnie śnieg, część nas
wyciągnie narty, nieliczni odwiedzą
baseny, ktoś zagra w piłkę w hali sportowej, jednostki będą biegać. Kiepska jest nasza sportowa oferta od października do marca.
– Jak wspomniałem, powoli dostępność indoorowych (uprawianych wewnątrz pomieszczenia) form aktywności się zwiększa.
Oprócz wymienionych przeze mnie
dochodzi wiele innych zajęć sportowych. Zabawa na sztucznej ściance wspinaczkowej, hokej na lodzie
lub unihokej, intensywna jazda na
rowerze stacjonarnym z instruktorem (spinning) czy nawet kurs
tańca towarzyskiego to doskonałe formy spędzania wolnego czasu.
Dla chcącego nic trudnego – jeśli
pracując przez cały dzień, udaje nam się wygospodarować czas
dla innych, to sądzę że znajdziemy
również te 40–90 minut dla siebie. W końcu nam się to zwyczajnie należy, a nasze ciało z pewnością będzie zadowolone z takiego
obrotu sprawy. Dodatkową zaletą jest zwiększenie odporności organizmu, które w tym okresie jest

kluczowe dla dobrego samopoczucia i pozostanie sprawnym przez
całą jesień i zimę bez zażywania tabletek wzmacniających.
– Skandynawowie biegają na nartach,
ale u nich to wielowiekowa tradycyjna,
u nas ta forma aktywności nie przyjęła się.
– Powoli także do nas dociera tradycja biegania na nartach.
Sprzęt jest coraz tańszy i łatwo dostępny, istnieją także wypożyczalnie biegówek, powstaje coraz więcej tras. Z naszego regionu warto
wymienić choćby szlak dla nar-

również pamiętać o konieczności
doboru nart do własnych preferencji oraz budowy anatomicznej.
Pomoże w tym każdy sprzedawca w dobrych sklepach narciarskich lub znajomy uprawiający ten
sport. Do stylu klasycznego, najbardziej powszechnego wśród biegaczy, długość nart powinna wynosić tyle, co wzrost narciarza, plus
25–30cm.
– Co by Pan radził tym, którzy chcą
możliwie aktywnie spędzić jesień
i zimę, by nie zaczynać wiosny od walki ze zbędnymi kilogramami? Ba-

Podstawą dobrego samopoczucia jest
podejmowanie regularnej aktywności fizycznej
przez cały rok. Pogoda stanowi tak naprawdę
dobrą wymówkę dla leniwych, a tymczasem
istnieje mnóstwo sposobów aktywnego
spędzania wolnego czasu
ciarzy biegowych w Krynicy (Góra
Parkowa), Rytrze (Roztoka Ryterska) czy też w Nowym Targu. Zakopane to już niemal mekka narciarzy biegowych, a wyjeżdżając
tam wcześnie rano mamy do dyspozycji cały dzień na śnieżne szaleństwo. Istnieją również narty biegowe, którymi swobodnie możemy
poruszać się w terenie nieprzygotowanym do uprawiania tego sportu,
czyli po prostu na dziko. Są to tzw.
narty śladowe o mniej lub bardziej
wzmocnionej konstrukcji. Warto

sen? Bieganie? Ile razy w tygodniu? Jak
intensywnie?
– Aby w dobrym zdrowiu i pełnej sprawności przetrwać okres jesienno–zimowy, wcale nie trzeba
zostawać wyczynowym sportowcem. Dwa lub trzy dni w tygodniu
po 40–60min aktywności ruchowej w zupełności wystarczą tym,
którzy nie mają zadatków na zawodowców. Jeśli dodamy do tego
zamianę samochodu lub środka
komunikacji miejskiej na spacer,
przynajmniej w bardziej pogodne

dni, to z pewnością skutki takiego postępowania szybko poczujemy
pozytywnie na własnej skórze. Jeśli
chodzi o spalanie kalorii, to najszybciej zbijemy niepotrzebny tłuszcz
na basenie lub w bieganiu. W tym
ostatnim należy jednak uważać na
kontuzje. Podstawą jest dobór odpowiedniego obuwia oraz zaczynanie od niewielkich objętości biegu
przeplatanych marszem. Początkowo stosunek ten powinien wynosić
nawet 70–30 (z przewagą marszu).
– Jak kolarze spędzają zimę?
– Kolarze ścigający się w wyścigach wiosną i latem, jesień poświęcają na regenerację organizmu
po ciężkim sezonie. Większość korzysta z różnorakich form odnowy
biologicznej, m.in. masażu, sauny,
zabiegów ciepło– i elektroleczniczych, kąpieli wirowych czy solankowych albo biczy szkockich.
Wizyty w SPA przydadzą się również każdemu z nas – cotygodniowa wizyta w saunie ma zbawienny
wpływ na naszą odporność, pomaga także oczyszczeniu organizmu
z toksyn i przyspieszenie metabolizmu. Dalszą część „martwego” sezonu kolarze spędzają już na przygotowaniach pod kątem kolejnego
okresu startowego. Długie marszobiegi w górach, rower stacjonarny
oraz jazda na zewnątrz, siłownia
i basen to chleb powszedni zawodnika chcącego dobrze wypaść latem. Wielu z nich wybiera się także na zagraniczne zgrupowania do
ciepłych krajów, które pozwalają sporo pracy wykonywać na rowerze i wyprzedzić w tym względzie konkurencję. Jak mawia stare

kolarskie porzekadło: „wyścigi wygrywa się zimą!”.
– Może wzorem kolarzy, np. w styczniu–lutym, kiedy najbardziej brakuje nam słońca i ciepła wybrać się na
prywatne zgrupowanie w jakieś ciepłe miejsce.
– Zimowa wizyta w ciepłym miejscu ma zbawienny wpływ na nasz organizm. Jeśli tylko możemy sobie pozwolić na taki 10–14 dniowy wyjazd,
to jak najbardziej należy z tego skorzystać. Popularne kierunki, takie
jak Hiszpania, Włochy, Wyspy Kanaryjskie czy Majorka stają się coraz
bardziej dostępne dla przeciętnego
Kowalskiego. Pobyt w ciepłym miejscu, połączony z aktywnością fizyczną, pozwala naładować akumulatory
i przyjemnie spędzić część zimowego
okresu. Dodatkowym atutem jest naładowanie się energią słoneczną poprzez długie przebywanie na świeżym powietrzu w lekkim ubraniu,
co w naszych warunkach zimowych
jest trudne do wykonania.
– Nie wspomnieliśmy jeszcze o odżywianiu, które przy aktywności fizycznej jest chyba istotne.
– Odpowiednie odżywianie jest
bardzo ważne przez cały rok, ale nadchodzący okres jesienno–zimowy
niesie ze sobą dodatkowe wymagania. Na rynku dostępnych jest coraz
mniej świeżych warzyw i owoców,
które są głównym źródłem witamin
dla naszego organizmu i pomagają bronić się przed drobnoustrojami
chorobotwórczymi. Warto korzystać z mrożonek, szczególnie kupując warzywa zielone (brokuły, szpinak, fasola szparagowa, brukselka,
groszek, sałata, por, cukinia), które
przez długi czas zachowują wartości odżywcze. Najlepszym sposobem
ich przygotowania jest gotowanie na
parze, które pozwala na zatrzymanie
jak największej ilości witamin. Do zimowej diety warto również włączyć
morskie ryby, w których zawarte są
zdrowe tłuszcze Omega 3 i 6. Dzięki nim nasza odporność dodatkowo
się poprawi. Warto również wspomnieć o tym, że w okresie jesienno–
zimowym nasz organizm naturalnie
przybiera na wadze, ponieważ magazynuje dodatkowe zapasy tłuszczu przed okresem zmniejszającej się
temperatury. 2–3 kg więcej to norma
w tym okresie i szybko je zredukujemy po zakończeniu mrozów.
Rozmawiał (BICI)

Arkadiusz Kogut
Redaktor naczelny największego
portalu rowerowego w Polsce bikeWorld.pl, były kolarz wyczynowy, specjalista metodyki treningu
kolarskiego. Pochodzi z Barcic k.
Starego Sącza.
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Przełamała wrodzoną nieśmiałość
PA S J A . Dla nich potrafi planować urlop.
W tym roku to nawet długi, bo miesięczny wypoczynek spędziła w Warszawie, by
spotkać się z jak największą liczbą aktorów, piosenkarzy i innych celebrytów.
Pasją 32–letniej sądeczanki Anny Mleczko jest zbieranie autografów od znanych
i lubianych gwiazd.
Właśnie zakończył się Jesienny Festiwal Teatralny. Anna Mleczko w tym
czasie prawie codziennie przychodziła do Miejskiego Ośrodka Kultury.
Nie zawsze znajduje pieniądze, by zasiąść na widowni, ale zawsze czas, by
spotkać się, choć na chwilę, z aktorami. Jeśli szczęście dopisze, chociaż
moment z nimi porozmawiać, a przynajmniej wziąć autograf do swojej kolekcji. A jej album liczy już 1500 unikatowych podpisów i zdjęć z gwiazdami.
Zdobyte autografy dzieli na dwie kategorie: osób, które są wielkimi sławami
w swojej dziedzinie, jak Andrzej Wajda, Krystyna Janda czy Jerzy Stuhr,
oraz tych, których bardzo lubi.
– To będzie na pewno Bartek
Kasprzykowski, Oliwier Janiak,
Paweł Małaszyński, zespół Kameleon, Kabaret Młodych Panów czy
Skeczów Męczących – wylicza Ania.
Jej pasja zrodziła się 15 lat temu,
kiedy na telewizyjne ekrany wchodziły
seriale „Klan” i „Złotopolscy”.
– Pomyślałam, że fajnie byłoby móc
spotkać aktorów, którzy tam grają.
Choć chwilę z nimi porozmawiać,
czy nawet tylko wziąć autograf.
Przełamałam swoją wrodzoną
nieśmiałość i odważyłam się raz,
drugi. Teraz mogę powiedzieć, że to
moja prawdziwa pasja – opowiada
kolekcjonerka.
Największą satysfakcję dają jej te
podpisy, które zdobywa nie przy okazji koncertów czy innych imprez, ale
na ulicy.
– Czasem, przeważnie gdy jestem
w Krakowie, zobaczę jakąś znajomą
z telewizji twarz podchodzę i proszę
o podpis. Nie rozstaję się z moim notesikiem. Takie autografy pamięta się
najbardziej, bo aktor czy piosenkarz
stanie, chwilę zagada, zapyta o imię,
skąd jestem i takie tam.
W tym roku zaplanowała miesięczny
urlop w Warszawie, by przy okazji
uzupełnić swoją kolekcję. Odwiedzała
studio „Dzień dobry TVN”, chodziła
do teatrów.
– Wielu aktorów i piosenkarzy
mnie już rozpoznaje, co mnie bardzo cieszy. Dawno nie widziałam się
z Bartkiem Kasprzykowskim, którego
bardzo lubię. Po spektaklu czekałam
więc, by się z nim przywitać. Zaczepiła
mnie pani z obsługi, mówiąc, że jeśli
chcę uzyskać autograf, to muszę się
zgłosić do menadżera, że nie mam
na co czekać. Jej mina, kiedy Bartek
szedł korytarzem i zobaczywszy
mnie przystanął i sympatycznie się
przywiatał, była bezcenna – wspomina Ania. – No i chyba dla takich chwil
jeszcze nie zaniechałam mojej pasji…
(PEK)
ZDJĘCIA Z ARCHIWUM ANNY MLECZKO

