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Salon sprzedaży
ul. Zielona 45
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tel/fax  18 330 11 67
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Nasze pyszne kiełbasy i wędliny 
wyrabiamy i wędzimy w sklepie
Tradycyjne receptury oraz doskonały smak potwierdzony

przez rosnące grono naszych stałych klientów!

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

znajdź nas na 
Intermarche Nowy Sącz

R E K L A M A

Co miesiąc otwiera nowy sklep. W budowanej w trzech województwach sieci 
ma ich już 43, a jeszcze w tym roku planuje uruchomienie kilku kolejnych. Choć 
ma zaledwie 35 lat jest już największym kupcem w regionie. Jego firma – Sa-
moobsługowe Delikatesy Centrum – w ubiegłym roku znalazła się w czołówce 
Listy 100 firm napędzających sądecką gospodarkę. Druga edycja listy na naszych 
łamach 28 października, wywiad z Jerzym Rogalą. 

L str. 9 w dodatku „Pomyśl o przyszłości”

Prof. Czapiński o galerii L str. 3 // Gorący 
Nowy Sącz  L str. 3  // Stanisław i Staś L str. 5  // 
Sądecki trop Adama Nawałki L str. 7  // Wyrok 
za oko kibica L str. 6  // Buduj i urządzaj L str. 
13-16  // Felietony: Waszkielewicz, Wideł, 
Molendowicz L str. 17.
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Z TECZKI MARIUSZA BOCHEŃSKIEGO

Janusz Adamek

Apteka przeniesiona 
z XIX wieku
Oryginalne przedmioty związane 
z pracą laboratoryjną dawnego ap-
tekarza: wagi, moździerze z tłuczka-
mi, młynek do mielenia ziół, a tak-
że regały apteczne z pojemnikami 
porcelanowymi i butelkami do prze-
chowywania surowców aptecznych 
zgromadzono w izbie pamięci lima-
nowskich farmaceutów: Müllerów–
Zubrzyckich–Bączkowskich.

Jak wynika z archiwalnych do-
kumentów, pierwszą aptekę na zie-
mi limanowskiej założył na początku 
XIX wieku Ludwik Müller, protopla-
sta rodu farmaceutów limanowskich. 
Po nim aptekę przejął syn Antonii, 
a zapoczątkowaną działalność apte-
karską kontynuowały kolejne poko-
lenia: Franciszka Zubrzycka z mę-
żem Walerianem, Wiktoria Górny, 
Klementyna i Zdzisław Bączkowscy, 

Janina Bączkowska i Krystyna Bącz-
kowska–Cynke. Stała ekspozycja pre-
zentowana w Muzeum Regionalnym 
Ziemi Limanowskiej jest więc dorob-
kiem pięciu pokoleń rodziny miej-
scowych farmaceutów. Po śmier-
ci Krystyny Bączkowskiej–Cynke, 
ostatniej z rodu, rodzinne pamiątki 
przekazał do muzeum spadkobierca 
Jan Postawa.

Zwiedzających izbę pamięci 
wita dźwięk starego dzwonka, któ-
ry niegdyś witał kupujących lekar-
stwa w nieistniejącej już aptece „Pod 
Gwiazdą” przy dawnej ulicy Krakow-
skiej (dziś Jana Pawła II). Wśród eks-
ponatów jest też m.in. lampa naftowa 
podarowana Antoniemu Müllerowi 
przez Ignacego Łuksiewicza, z któ-
rym limanowski farmaceuta praco-
wał przez chwilę w aptece we Lwo-
wie. Całości dopełniają reprodukcje 
fotografii ukazujące rodzinną pracę 
w aptece. (JOMB)

„Budowa galerii Trzy 
Korony jest największym 
wydarzeniem 
w nowożytnej historii 
Nowego Sącza”.

Radny Antoni Rączkowski, podczas 
nadzwyczajnej sesji Rady Miasta.

8 L ISTOPADA
1292 – król Wacław II podpisał akt 
lokacyjny miasta Nowego Sącza. 
Tym samym data ta stała się jedną 
z najważniejszych w historii Nowe-
go Sącza. Dzień ten obchodzony jest 
obecnie jako urodziny miasta.

A TO C IEKAWE

Apteka w 1942 r. (od prawej Janina Bączkowska, córka Klementyny 
z Zubrzyckich Bączkowskiej, ona sama w okularach i Jan Rusin, praktykant). 
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KARTKA Z KALENDARZA

Zima według Rosji, USA i DTS
Cały świat właśnie pasjonuje się prognozami pogody, jakie na zbliżającą się 
zimę, przygotowały USA i Rosja. Niewtajemniczonym przypomnijmy, iż Ro-
sjanie przepowiadają, że tegoroczna zima będzie wyjątkowo mroźna, śnież-
na i długa. Amerykanie wręcz przeciwnie – czeka nas rekordowo ciepła 
zima. Świat podzielił się na zwolenników obydwu wersji wydarzeń, a nam 
się przypomniała identyczna sytuacja sprzed 16 lat. Wówczas również do-
tarła do Polski amerykańska długoterminowa prognoza pogody przygoto-
wana przez NASA, która zapowiadała nadejście zimy stulecia, z wszystkimi 
tego konsekwencjami. Na Sądecczyznę padł wtedy blady strach, a woje-
woda nowosądecki Marek Oleksiński zwołał sztab kryzysowy, który naka-
zał wszystkim służbom nadzwyczajne przygotowania do zimy. Gromadzono 
więc paliwa w ilościach strategicznych – wszak 30–stopniowe mrozy mia-
ły trzymać miesiącami. O detalach typu piasek do posypywania dróg pro-
wadzących do odciętych od świata miejscowości nawet nie wspominamy. 
I to właśnie wówczas po raz pierwszy od niepamiętnych czasów zima nie 
zaskoczyła drogowców. Nie zaskoczyła zresztą nikogo. No może tylko sate-
lity meteorologiczne NASA mogły czuć się zaskoczone, bo zima 1997 roku 
była wyjątkowo ciepła i bezśnieżna. No i po co my to do znudzenia przypo-
minamy – zapyta ktoś przytomnie? Ano głównie po to, żeby amerykańscy 
i rosyjscy meteorologowie po lekturze DTS uświadomili sobie, że przepo-
wiadanie zimy z miesięcznym wyprzedzeniem to klasyczne wróżenie z fu-
sów. Zima będzie mroźna i śnieżna, albo ciepła i bezśnieżna. Te dwa scena-
riusze mogą się też przeplatać. Innej możliwości nie ma.

(KCH)

SMS
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– Czy galerie handlowe zmienia-
ją przestrzeń publiczną, wpływa-
ją na społeczność, zwłaszcza w mia-
stach średnich, takich jak Nowy Sącz?

– Galerie to wspólna przestrzeń 
publiczna, w dodatku pełna róż-
nego typu atrakcji. Także dla tych, 
którzy tam nie chodzą specjal-
nie po to, by coś kupić, tylko po-
oglądać siebie nawzajem oraz to, 
co w tamtych butikach i innych 
sklepach można znaleźć. To przy-
ciąga, zwłaszcza, jeśli galeria or-
ganizuje dodatkowo jeszcze ja-
kieś imprezy. Wtedy rzeczywiście 
ludzie zachowują się tak, jakby 
szli do kina czy teatru. Ponieważ 
Polacy kulturą nie są specjalnie 
zainteresowani, więc takie cen-
trum handlowe rekompensuje im 
masę różnego typu doznań, takich 
wizualnych, estetycznych i in-
nych. A przy okazji – jeśli to jest 
mała miejscowość, gdzie ludzie 
się w dużej mierze znają – można 
jeszcze razem wypić kawę, poga-
dać, zamiast siedzieć na ławeczce 
przed domem.
– Galerie szkodzą czy rozwijają miasta?

– W jakimś sensie integru-
ją mieszkańców. W dużych 

aglomeracjach nie pełnią takiej 
roli, bo ludzie pozostają sobie 
obcy, wszystko jedno, czy są ra-
zem w owych centrach, czy nie. 
Ale w małych miejscowościach 
– tak. Mają szansę kogoś spotkać 
nie tylko w kościele, gdzie for-
muła tego spotkania jest sztyw-
na, ale właśnie w luźnej atmosfe-
rze w galerii.
– Czyli lepiej iść w niedzielę po ko-
ściele do galerii niż do domu?!

– Zawsze lepiej wychodzić 
z domu. Czy to jest galeria, czy 
inne miejsce – nie ma znacze-
nia. Jedni idą do kina, inni idą się 
spotkać.
– Wpływa to na obyczajowość, 
na normy towarzyskie? W galerii 
wiele wypada, nikogo nie dziwi ko-
bieta samotnie pijąca kawę czy je-
dząca obiad, choć w tradycyjnej spo-
łeczności jeszcze czasem uznaje się 
to za nietypowe.

– Bo centra handlowe są jak-
by wyjęte z tradycyjnego kon-
tekstu. Przystaje w nich wiele 
innych rzeczy, które nie byłyby 
dopuszczalne w tradycyjnej go-
spodzie przy rynku. Tam praw-
dopodobnie na taką kobietę by 

patrzono, jak na dziwoląga. Na-
tomiast centra handlowe są jakby 
z innego świata, wielkiego i przez 
to trochę zmieniają postawę wo-
bec tradycyjnych wartości, także 
rodzinnych. Ale to jest jakby tyl-
ko wzięcie ich na chwilę w nawias. 
Później ci ludzie wracają do sie-
bie, do domu, do tych tradycyj-
nych skupisk i ich dawne warto-
ści wracają.
– A jakie są złe strony przyciągania 
ludzi przez centra handlowe?

– Minusy były na początku, 
kiedy Polacy się zachłysnęli tym 
konsumpcjonizmem i natych-
miast chcieli mieć wszystko, 
co w sklepach widzieli. Dzisiaj 
już nie są tacy podatni na emocje 
zakupowe. W większości przy-
padków chodzą sobie głównie 
pooglądać, pobyć w przyzwo-
icie utrzymanym miejscu, do-
syć estetycznym, takim, które 
daje też nadzieję, że mogą kogoś 
interesującego spotkać i z kimś 
pogadać.
– Polacy nie są uzależnie-
ni od centrów handlowych, jak 
Amerykanie?

– Jesteśmy uzależnieni. Tyl-
ko w inny sposób. Ameryka-
nie są uzależnieni od zakupów 
w centrach handlowych, a Pola-
cy od zwiedzania – nomen omen 
– galerii. To zasadnicza różnica.

Rozmawiała (BEN)

Galeria zamiast ławeczki pod domem
ROZMOWA  z prof. JANUSZEM CZAPIŃSKIM, psychologiem 
społecznym, od 2000 roku prowadzącym badania 
„Diagnoza Społeczna” i opisującym w corocznych 
raportach jakość życia Polaków

Mamy rekord ciepła!
Po niechlubnym rankingu zaliczają-
cym Nowy Sącz do najbardziej zanie-
czyszczonych miast w Europie, mamy 
wreszcie dobrą wiadomość. W rekor-
dowo ciepłym w tym roku paździer-
niku, najcieplejszym miastem w Polsce 
był Nowy Sącz!

Jak informuje Instytut Meteoro-
logii i Gospodarki Wodnej najwyż-
szą maksymalną w kraju temperaturę 
tego jesiennego miesiąca odnotowano 
właśnie u nas 13 października. Wyno-
siła 24,4 st. C. A jak Państwo spędzi-
li tę wyjątkowo słoneczną niedzielę? 

Według IMiGW najwyższa średnia 
miesięczna temperatura październi-
ka: 11,9 st. C wystąpiła we Wrocławiu, 
najniższa zaś: 8,3 st. C w Suwałkach. 

Najniższa temperatura minimalna: mi-
nus 6,2 st. C wystąpiła w Zakopanem 
3 października oraz minus 10,8 st. C 
na Kasprowym Wierchu 4 października.

Dla porównania – w Warszawie 
średnia miesięczna temperatura w paź-
dzierniku wynosiła 10,4 st. C. Najwyż-
sza temperatura maksymalna 21,7 st. C 
wystąpiła 27 dnia miesiąca, natomiast 
najniższa temperatura minimalna mi-
nus 2,0 st. C 4 października. Rekordo-
wą wartość temperatury w Warszawie, 
w latach 1951–2010, zanotowano 5 paź-
dziernika 1966 r. – 25,9 st. C, najniższą 
minimalną temperaturę z tego wielo-
lecia – minus 9,6 st. C – zanotowano 
31 października 1988.

(HOT)
www.dts24.pl – Twój tygodnik 

ukazuje się codziennie

Hojni na cmentarzach
I jeszcze jeden rekord. Ponad 22 tys. 
zł zebrano podczas tegorocznej kwe-
sty na nowosądeckich cmentarzach. 
– To więcej od dotychczasowego re-
kordu z 2010 roku – cieszą się organi-
zatorzy akcji. Akcja „Ratujmy Sądec-
kie Nekropolie” wspierająca renowacje 
zabytkowych nagrobków została zorga-
nizowana już po raz trzynasty. Wzięło 
w niej udział ponad stu wolontariuszy.

– W tym roku padł nowy rekord. Ze-
braliśmy ponad 22 tys. zł. Wszystkim 

darczyńcom składam serdeczne po-
dziękowania – mówi Mieczysław Ka-
czwiński ze „Związku Sądeczan”, 
który wraz z innymi sądeckimi sto-
warzyszeniami współorganizował 
przedsięwzięcie.

Do tej pory najwięcej pieniędzy 
w ramach corocznych zbiórek udało 
zebrać się w 2010 r., a było to 21 tys. zł. 
Od początku akcji zebrano ponad 150 
tys. zł. Dzięki tej kwocie ponad 65 znisz-
czonych i zaniedbanych nagrobków od-
zyskało dawny blask.

(MI)

A  TO C IEKAWE

WARTO WIEDZ IEĆ
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Szanowna Redakcjo
Pracując ostatnio przy konkursach 
historycznych dotyczących nasze-
go miasta i regionu jestem zmu-
szona z pobudek wewnętrznych 
prosić Pana o pomoc. Chciałabym 
mianowicie niektórym miesz-
kańcom naszego zacnego gro-
du uświadomić i utrwalić pewne 
niezaprzeczalne fakty mówiące 
o naszym miaście, posługując się 
fragmentem kroniki z „Gazety Na-
rodowej” z wtorku dnia 8 listopa-
da 1892, Nr 268, Rok wydawania 
XXXI we Lwowie :

„Sześćsetna rocznica. Dnia 8 
listopada święcą mieszczanie No-
wego Sącza sześćsetną roczni-
cę założenia swego grodu. A były 
to smutne czasy, które je wydały. 
Walka o monarchię między Wacła-
wem czeskim a Łokietkiem, prze-
szła była pierwszą fazę. Wacław 
zwyciężył i 13 października 1292 
musiał Łokietek pisemnie zrzec 
się wszelkich roszczeń od księ-
stwa krakowskiego i sandomir-
skiego , tudzież „dobrowolnie” 
uznać prawa przeciwnika. Nastą-
piła teraz pora nagrodzenia zasłu-
żonych około sprawy zwycięscy.

Tym sposobem niejacy Bertold 
i Arnold, wraz z braćmi swymi, 
synami Tyrmana (burmistrz Sta-
rego Sącza – przyp. AT) otrzy-
mał od księcia krakowsko–san-
domirskiego Wacława na dniu 8 
listopada 1292 przywilej „na za-
łożenie miasta Sącza w miejscu 
onem, gdzie obecnie leży wieś 
Kamienica.

Powstałe w takich okoliczno-
ściach i w ręku Niemców będą-
ce miasto mogło łatwo stać się 
ogniskiem buntów przeciwko 
Łokietkowi, jakiem był współ-
zawodniczący z nim pod wzglę-
dem handlowym Kraków za wój-
ta Alberta. Tymczasem już w 10 
lat po swem założeniu dał Nowy 
Sącz dowód swego patriotyzmu 
nie solidaryzując się z buntowni-
czym mieszczaństwem niemiec-
kim i odtąd wytrwał w wierno-
ści dla królów polskich, tak i ci 
umieli docenić jego zasługi. To też 

ze strony miasta ciągłe poświę-
cenia i klęski cierpliwie znoszo-
ne notują dzieje: przedmurzem 
było ono przed hordami Tatarów, 
twierdzą polskości przed Węgra-
mi, a ostatnim etapem zapędów 
szwedzkich. Królowie zaś darzą je 
przywilejami, które szybki wywo-
łały rozkwit jego handlowy i prze-
mysłowy. Wszak już w 30 niespeł-
na roku swego istnienia tak był 
silny ten gród, że Krakowianie nie 
mogą mu wydołać w konkurencyi 
woleli go mieć przyjacielem i 1319 
zawarli z nim umowę handlową. 
I byłby rozwinął się świetnie, gdy-
by nie ciasna polityka ekonomicz-
na, która jak rozrost mieszczań-
stwa całej Polski, tak i tego grodu 
stłumiła w zarodku. Ale miej-
my nadzieję, że kto sześć wieków 
na swym grzbiecie dźwiga i miast 
zgrzybiałości owszem tylko ży-
wotności daje dowody , ten zdo-
len jeszcze do nowego życia.

To też smutno poczęty , niech 
się weseli miasto i w jubileuszu 
czerpie otuchę lepszej przyszło-
ści i siły do dalszej pracy na polu 
narodowem”.

Może ten fragment z gazety 
sprzed 100 lat bardziej przemówi 
jak to miasto nasze powstawało? 
Przecież za następne 100 lat po-
czątki tego miasta nadal są takie 
same. Nieprawdaż?

Zachowałam w cytowaniu frag-
mentu ówczesną pisownię. ” Ga-
zeta Narodowa” wychodziła co-
dziennie we Lwowie – dla Lwowa 
„o godz. 2 po południu, a dla pro-
wincji o godz. 8 wieczorem”. 

Gazeta „Czas” nr 253 z 4 listo-
pada 1892 r. cytuje dokładną ju-
bileuszową odezwę do obywateli 
burmistrza miasta Nowego Sącza 
dr. Slavika. Cytuję fragment: „Re-
prezentacya królewskiego wol-
nego miasta N.Sącza chcąc uczcić 
sześćsetną rocznicę istnienia tego 
grodu w przekonaniu, że obchody 
podobne przyczyniają się niema-
ło do poznania dziejów ojczystych 
i do rozniecenia tlącej w piersiach 
każdego prawego obywatela iskry 
miłości Ojczyzny, postanowiła 

święcić ten dzień jak najuroczy-
ściej udekorowaniem miasta i il-
luminacyą w dniu 7 listopada wie-
czór, a uroczystem odsłonięciem 
tablicy pamiątkowej, umieszczo-
nej na ratuszu, w dniu 8 listopada 
przed południem, oraz wieczor-
kiem deklamacyjno–muzykal-
nym w nowej sali „Sokoła” tegoż 
samego dnia wieczór (…) Upra-
sza reprezentacya miasta obywa-
teli i mieszkańców Nowego Są-
cza do oświetlenia swych okien 
w dniu 7 listopada o godz. 7 wie-
czór i do udekorowania swych do-
mów według możności na dzień 7 
i 8–go listopada. Sławetne cechy, 
instytucye i stowarzyszenia, ist-
niejące w naszym mieście, zapra-
szamy do łaskawego współudzia-
łu w tej uroczystości”.

Z wyrazami szacunku
ANNA TOTOŃ

R E K L A M A

R E K L A M A

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO

INNOWACYJNA
GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Projekt „Przeciwdzia anie wykluczeniu 
cyfrowemu mieszka ców 
Gminy Kamionka Wielka”

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

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

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

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 
O  priorytetowa VIII Spo ecze stwo informacyjne 

– zwi kszanie innowacyjno ci gospodarki, 
Dzia anie 8.3 Przeciwdzia anie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

 „Dotacje na Innowacje”
„Inwestujemy w Wasz  przysz o ”

3,4
promila alkoholu wykazała kon-
trola u 34–letniego kierowcy qu-
ada zatrzymanego do kontroli 
w Polanach. Kierowca nie posiadał 
też prawa jazdy, a jego pojazd ak-
tualnych badań technicznych.

6
pieszych zginęło w ciągu ostat-
niego miesiąca pod kołami samo-
chodów na drogach Sądecczyzny. 
Ostatni 26 października o godz. 
1.20 w Kurowie.

25
litrów krwi oddało w Stróżach 
kilkadziesiąt osób dla posła PiS 
Artura Górskiego, cierpiące-
go na ostrą białaczkę. Akcję zor-
ganizował senator Stanisław 
Kogut.

30
kompletów ubrań otrzyma kry-
nicka grupa GOPR (m.in. buty, 
plecaki, bielizna osobista, kurt-
ki oraz czapki) w ramach 1 mln zł 
dofinansowania, jakie Minister-
stwo Spraw Wewnętrznych prze-
kazało GOPR na doposażenie 
jednostek.

1 000 000
zł rocznie planuje zaoszczędzić 
miasto i podległe mu jednost-
ki na rachunkach za prąd dzię-
ki utworzeniu Grupy Zakupowej 
Nowy Sącz 2013.

2 400 000
w tym milion zł ponad plan, prze-
znaczył w ub. sezonie Powiato-
wy Zarząd Dróg w Nowym Sączu 
na zimowe utrzymanie dróg.

Więcej informacji na: 
www.dts24.pl – Twój tygodnik 

wydajemy codziennie

Radio w sieci
Na medialnej mapie Sądecczyzny 
mamy nowe radio. Nazywa się Ra-
diostan i powstało w Chełmcu. Jak 
zapewnia prezes internetowego radia 
Kamil Zyzak, „Radiostan, to projekt, 
jakiego w naszym regionie jeszcze 
nie było”. Twórcy radia przekonują, 
że ich radiostacja chce sprostać każ-
dym gustom dzięki: starannie dobra-
nej muzyce, programom autorskim 
oraz bieżącemu serwisowi informa-
cyjnemu. Radiostan planuje przez 14 
godzin na dobę tzw. „żywą antenę”.

– Oznacza to, że w dzień powsze-
dni od godziny 8 do 22 cały czas 
przed mikrofonem w studio jest ktoś, 
kto opiekuje się emisją i dba o to, byś 
słuchając Radiostanu mógł usły-
szeć coś ciekawego, zabawnego lub 
po prostu mógł się zrelaksować. Byś 
był razem z nami i nie chciał prze-
łączać się nigdzie indziej. Radiostan 
to terytorium całkowicie niezależne. 
– mówi Kamil Zyzak.

(W)

WARTO WIEDZ IEĆL ICZBY TYGODNIA Z  L ISTÓW DO REDAKCJ I

Nowy Sącz zdolen jeszcze do nowego życia
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NOWO OTWARTA MYJNIA BEZDOTYKOWA W KRYNICY-ZDROJU

NAJWIĘKSZA SIEĆ MYJNI BEZDOTYKOWYCH W POLSCE

SZYBKO •  TANIO •  SKUTECZNIE

DODATKOWE 
RABATY

przy zakupie 
większej ilości

żetonów 
do mycia

Adres: ulica Nadbrzeżna

Krynica-Zdrój

(obok składu budowlanego) 

Kontakt: Biuro Obsługi Klienta

tel./fax 18 41 444 34

e-mail: olmaoil@olma.com.pl

4 STANOWISKA CZYNNA 24 H

Nowy Sącz, ul. Tarnowska 180

R E K L A M A

LUDZKIE  H ISTORIE .  Stała się rzecz 
niezwykła. Dorosły artysta – ma-
larz Stanisław Kmiecik z podsądec-
kich Klęczan, który urodził się bez 
rąk i mały Staś Salach, urodzony 
z tą samą wadą odnaleźli się i zaprzy-
jaźnili. Dziś obydwaj przekonują lu-
dzi, że brak rąk nie jest przeszkodą 
do szczęścia...

Duży Staszek przebiera palcami 
w kredkach, wybiera kolor, któ-
ry najlepiej pasuje, aby „wymalo-
wać” nim dach góralskiej kapliczki. 
Kapliczka wyrasta na białej kartce 
papieru w ciągu kilku minut spod 
Staszkowej stopy. Mały Staś przyglą-
da się ciekawie jak „wujek” chwy-
ta kredki, jak kreśli i próbuje sam. 
Działa! Maleńkie paluszki Stasiowej 
stópki chwytają kredkę, oczka się 
śmieją. Chłopiec, choć jeszcze nie 
mówi, już wie, że jego stópki służą 
do tego, do czego mamie i tatusiowi 
służą dłonie. Już wie, że ręce można 
zastąpić nogami. Dużemu Staszkowi 
robi się w serduchu ciepło...

Staś ma 14 miesięcy. Ula i Szy-
mon dowiedzieli się, że urodzi się 
bez rąk podczas badania USG. Naj-
bardziej przerażeni byli, gdy le-
karze jeden po drugim mówili, 
że wada z jaką ma przyjść na świat 
ich maleństwo jest wskazaniem 
do przerwania ciąży. Jeden z nich 
w obecności zmartwionych ro-
dziców skomentował to co widzi 
na obrazie USG: „koszmar...”

***
Nie dali się przerazić. Nie po-

słuchali wskazań. Dla nich było 
oczywistym, że Staś powinien żyć. 
Podjęli decyzję, że zrobią co w ich 
mocy, aby przychylić mu nieba.

– Najpierw, gdy szukaliśmy in-
formacji o ludziach, żyjących bez 

rąk, byliśmy zagubieni. Wszyst-
kie historie, do których dotarli-
śmy dotyczyły osób, które straci-
ły ręce w wyniku wypadków. Już 
przemknęło mi przez myśl, że nasz 
Staś będzie jedynym takim czło-
wiekiem na świecie – opowiada 
mama chłopca.

Tajemnicą pozostanie, który 
anioł stróż – czy ten dumny z du-
żego Staszka Kmiecika – artysty 
malarza, czy ten, którego misją 
jest opieka nad małym Stasiem Sa-
lachem zadbał o spotkanie. A może 
obydwaj... Duży Staś dowiedział 
się, że gdzieś w Warszawie urodził 
się mały Staś – taki jak on, bez rąk. 
Od myśli do słowa nie minęło wie-
le czasu. Odnaleźli się, spotkali. 

Od tego momentu wszystko się 
zmieniło.

***
Ula i Szymon radośnie zdzi-

wieni przekonali się, że brak rąk 
nie jest przeszkodą do szczęścia. 
Duży Staszek jest artystą. Maluje. 
Jest kierowcą. Świetnie jeździ sa-
mochodem. Jest szczęśliwym mę-
żem i ojcem. Rodzice małego Stasia 
przyjechali do Klęczan i wysłucha-
li opowieści Staszkowej mamy, jej 
wspomnień o dużym Staszku z cza-
sów gdy był jeszcze mały.

– Wasz Staś będzie kiedyś bar-
dzo mądrym człowiekiem. To wi-
dać po jego oczkach. Ma ta-
kie mądre oczy – zachwycała się 
mama dużego Stasia, pani Helena 

gdy zobaczyła dziecko tak mocno 
przypominające jej własnego syna 
sprzed czterdziestu lat...

– Gdybym miała tamte lata i ten 
rozum, który dziś mam, nie męczy-
łabym dziecka protezami – dodała.

***
Tej jesieni do gościnnego domu 

w Małem Cichem, gdzie Salacho-
wie wybrali się na krótki wypoczy-
nek zawitali goście. Monika – żona 
dużego Staszka odnalazła w sieci 
Ankę – góralkę z Piekiełka, która 
też urodziła się bez rąk. Pomyślała, 
że świetnie będzie, gdy mały Staś 
będzie miał jeszcze jedną „przy-
szywaną” ciocię podobną do niego.

Takiego spotkania chyba jesz-
cze nie było. W jednym góralskim 
domu przy stole zasiedli wspól-
nie Staszek – malarz bez rąk, Anka 
– bibliotekarka i nauczycielka języ-
ka angielskiego bez rąk i Staś – mały 
chłopczyk bez rączek.

– Aniu, próbowałaś kiedyś ko-
rzystać z protez? – padło pytanie.

– Próbowałam. Bardzo szyb-
ko wylądowały na strychu. Prote-
zy w niczym nie pomagały – mówi 
Anka.

Monika roześmiała się słysząc 
słowa, które równie dobrze mógł-
by wygłosić duży Staszek.

– W szkole kazano mu pisać 
protezą. Musiał stojąc balansować 
całym ciałem, aby stawiać mozol-
nie jedną literę po drugiej. Trudno 
mi zrozumieć dlaczego nie pozwa-
lano mu pisać stopą. Byłoby znacz-
nie wygodniej, precyzyjniej, bez-
pieczniej dla kręgosłupa – mówi. 

– Jesteśmy pewni, że w przy-
padku ludzi, którzy od początku 
nie mają rąk znacznie lepiej inwe-
stować w przystosowanie domu, 
w wykształcenie, w rehabilitację 

niż w bardzo kosztowne protezy, 
które później lądują na strychach 
– dodaje.

– My też na początku myśleliśmy 
o protezach dla Stasia. Gdy patrzy-
my na Staszka Kmiecika i na Anię 
Krupe, przekonujemy się, że to nie 
jest wcale konieczne – mówi Ula.

***
Z dnia na dzień niepewność 

mamy i taty małego Stasia czy będą 
potrafili zapewnić synkowi wszyst-
ko, co do szczęścia potrzebne za-
mienia się w spokój.

Pomogli bliscy: rodzina i przy-
jaciele. – Bardzo nas wspierali za-
równo przed jak i po urodzeniu 
Stasia, za co jesteśmy ogromnie 
wdzięczni – mówią.

Za Stasia też są wdzięczni.
– Takiego synka dostaliśmy 

od Boga i takiego kochamy. Dla 
nas jest najdoskonalszy – twier-
dzą zgodnie.

Mały Staś dostał w prezencie 
od Staszka, Moniki i ich najmłod-
szej córy – Julki zgrabny tablet. 
Prezent okazał się strzałem w dzie-
siątkę. Paluszkami stópki sprawnie 
przewija ekran za ekranem, oczka 
mu się śmieją, gdy widzi efekt stu-
kania paluszkami w klawiaturę.

Dużemu Staszkowi znów robi się 
ciepło w serduchu. To jest to, co lubi 
najbardziej w swojej pracy. Pracu-
je malując, liczy się jednak nie tyl-
ko obraz, który powstanie na płót-
nie, albo na kartce papieru. Równie 
ważny jest obraz, jaki powstanie 
w świadomości tych, którzy zetkną 
się z malarzem i jego twórczością. 
W głowach Uli, Szymona, małego 
Stasia namalował nadzieję. I jesz-
cze radość, którą widać w trzech 
parach oczu.
IWONA KAMIEŃSKA, Fundacja Tarcza

Niezwykła przyjaźń Stanisława i Stasia

Stanisław i Staś byli partnerami Fundacji Tarcza w Obywatelskim Forum 
Bezpieczeństwa, które odbyło się w październiku w Warszawie.
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Newag S.A. zaprasza EMERYTÓW I RENCISTÓW, którzy pracowali 
w firmie Newag, wcześniej ZNTK Nowy Sącz do odwiedzenia siedziby 

byłego pracodawcy. Będzie nam niezmiernie miło spotkać się 
z Państwem, pokazać  aktualnie produkowane pojazdy oraz hale 

produkcyjne, w których kiedyś pracowaliście.

Spotkanie odbędzie się 29 listopada.
Wszystkich chętnych EMERYTÓW I RENCISTÓW prosimy o zgłaszanie 

swojej obecności pod numerem telefonu 18 473 84 53 
od 12 do 15  listopada 2013 roku w godzinach 10-14.

Wczoraj słynne Pendolino zmierzyło się z są-
deckimi torami. Superszybki pociąg zatrzy-
mał się na stacji w Grybowie. Czekali tam 
na niego mieszkańcy i miłośnicy kolei. Nie-
stety nikt nie mógł wejść do środka. Potem 
pociąg kursował na trasie do Ptaszkowej. Pę-
tla grybowska jest doskonałym miejscem 
do testowania jazdy na stromych podjazdach 
i zjazdach.

Pendolino ma już za sobą testy na torze do-
świadczalnym. W drugiej połowie listopa-
da przeniesie się na Centralną Magistra-
lę Kolejową. To najszybsza trasa kolejowa 
w Polsce, łączącą Warszawę z Krakowem 
i Katowicami.

Pociąg musi być kompleksowo spraw-
dzony przed dopuszczeniem go do użytku 
na polskich torach – tłumaczy Eugeniusz 

Szczypta, emerytowany maszynista, który 
testował szybkie pociągi. 

KRZYSZTOF NIEDZIELAN RDN
Zobacz galerię zdjęć i posłuchaj 

radiowej relacji Krzysztofa Niedzielna na: 
www.dts24.pl

Nie pół miliona, a 120 tys. zł. Taką 
ostatecznie kwotę odszkodowa-
nia od Skarbu Państwu na rzecz 
Michała G., za utracone oko przy-
znał Sąd Okręgowy w Nowym Są-
czu. Wyrok w tej sprawie zapadł 5 
listopada.

22–latek domagał się za wybite 
przez policję oko zadośćuczy-
nienia w wysokości 518 tys. zł. 
Sprawę wytoczył komendanto-
wi miejskiemu policji w Nowym 
Sączu i Miejskiemu Klubowi 
Sportowemu „Sandecja”. Przy-
pomnijmy, mężczyzna został po-
strzelony gumowym nabojem 
w 2009 r,, podczas świętowa-
nia przez kibiców awansu sądec-
kiej drużyny piłkarskiej do I ligi. 
Wtedy doszło do bójki między 
pseudokibicami a funkcjona-
riuszami policji. Sędzia Małgo-
rzata Franczak–Opiela podczas 
ogłoszenia wyroku, stwierdzi-
ła, że winę za uraz oka ponosi 

w połowie policja, w połowie 
poszkodowany. Z jednej strony, 
policjanci nie zadbali o odpo-
wiednie środki bezpieczeństwa. 
Gdyby strzelali poniżej pasa nie 
doszłoby do tego urazu. Z drugiej 
strony, gdyby młody mężczyzna 
usunął się w porę z miejsca za-
mieszek, do czego wzywała po-
licja, nie naraziłby siebie na ta-
kie zagrożenie. Z tym wyrokiem 
nie zgodził się mecenas repre-
zentujący poszkodowanego i nie 
wyklucza apelacji od wyroku. 
Michał G., domagał się jeszcze 
comiesięcznej renty w kwocie 
półtora tysiąca złotych, nalicza-
nej od 1 czerwca 2010 roku. Sąd 
jednak uznał, że nie ma pod-
staw, aby została przyznana. Po-
szkodowany nie pojawił się we 
wtorek w sądzie. Uzasadnienia 
wyroku wysłuchała jego mat-
ka. Wyrok jest nieprawomocny.

MONIKA CHROBAK
Czytaj też na: www.dts24.pl

Pendolino w Ptaszkowej

Wyrok za okoNie żyją 
14–latek 
i jego rodzice
Rodzinna tragedia rozegrała się 
w Zabrzeży k. Łącka. Nie żyje 
14–letni chłopak, jego 46–letnia 
matka i 52–letni ojciec – poda-
ło przed momentem Radio RMF. 
Ciężko ranny jest jego dwu-
dziestokilkuletni brat. Wiado-
mo, że syn i matka zostali za-
mordowani, a ojca znaleziono 
powieszonego.

Zwłoki trzech osób odkryła 
córka nieżyjącej pary – ustalili 
reporterzy RMF FM. W momen-
cie kiedy zamykaliśmy ten numer 
DTS na miejscu pracowały ekipy 
policyjne. Funkcjonariusze nie 
wykluczają żadnego scenariusza.
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POŻYCZKI 30’tki
PRZEDWYPŁATOWE

668 930 302
www.daiglob.pl

· wypłata natychmiast!!!

· możliwość prolongowania terminu płatności

·  emeryci, renciści - bez ograniczenia wiekowego

· równiaż z zajęciami komorniczymi

· dogodne warunki spłat

ul. Piramowicza 1A 
tel. 18 442-03-48

OPONY - FELGI - AKUMULATORY - BAGAŻNIKI - OLEJE

SERWIS OGUMIENIA

R E K L A M A

OKRĘGOWA STACJA 

KONTROLI POJAZDÓW

AUTOSERWIS

PRZYCZEPY 

I LAWETY

Nowy Sącz ul. Krakowska 66 
tel. 18 440 45 45 tel./fax 18 440 06 72 

kom. 602 270 666

e-mail: biuro@autopasek.pl

www.autopasek.pl

pon-pt: 8.00-20.00 sob: 8.00-15.00

NOWY SĄCZ

ul. Sobieskiego 
14a/3

ZADZWOŃ 525 225 525
www.kredytok.pl

R E K L A M A

POTRZEBUJESZ PIENIĘDZY?! 
WEJDŹ: www.daiglob.pl; 
Zakładka daiglob a–count.

BRYKIET DRZEWNY – producent, 
c.o., kominki. Tel. 503–313–788.

ZATRUDNIĘ kucharkę, pomoc 
kuchenną, pokojówkę 
w pensjonacie, zakwaterowanie. 
Tel. 601 462 099.

PROJEKTOWANIE STRON 
INTERNETOWYCH, 
tel. 791 234 520

OGŁOSZENIA DROBNE

SPORT.  Od tygodnia mamy nowe-
go selekcjonera piłkarskiej reprezen-
tacji Polski. Nie tylko kibice i dociekliwi 
futbolowi statystycy pamiętają, że nie-
mal dokładnie dziesięć lat temu Adam 
Nawałka pracował – a jakże – w San-
decji. Nie ma więc specjalnej przesa-
dy w stwierdzeniu, że jego droga na naj-
wyższe stanowisko w polskiej piłce 
nożnej wiodła przez Nowy Sącz.

Niech więc powołanie Adama Nawałki 
na selekcjonera drużyny budzącej naj-
większe emocje w kraju, będzie okazją 
do wspomnień jego sądeckiej przygo-
dy. Nawałkę wymyślił i do Sącza spro-
wadził nieżyjący już prezes sądeckie-
go OZPN Adam Sieja. I choć Nawałka 
trafił nad Kamienicę w okresie wy-
jątkowo chudym pod względem fi-
nansowym i trudnym organizacyj-
nie dla Sandecji, to rzadko narzekał, 
robił z pasją to, co do niego należa-
ło, czyli zachowywał się jak prawdzi-
wy profesjonalista. Niedługo potem 
– po drodze jeszcze pracując w Ja-
giellonii Białystok – został asysten-
tem Leo Beenhakkera w reprezentacji 
Polski. W tym okresie też przyjeżdżał 
do Nowego Sącza, jako gość specjalny 

naszych gali wieńczących plebiscyt 
na najpopularniejszego sportowca re-
gionu, organizowany przez „Dzien-
nik Polski”. I choć był wielką gwiazdą 
polskiej piłki: przecież to były repre-
zentant kraju i uczestnik Mistrzostw 
Świata w Argentynie, mistrz Polski 
jako zawodnik i trener Wisły Kra-
ków, nigdy nie zachowywał się jak 
gwiazdor. Zawsze bezpośredni, nor-
malny facet.

W moim prywatnym rankingu 
(gdybym go oczywiście kiedykolwiek 

przeprowadził) Adam Nawałka otrzy-
małby tytuł najsympatyczniejszego 
trenera w ponad 100–letniej histo-
rii Sandecji. Gdybym się jeszcze bar-
dziej rozpędził, Nawałka dostałbym 
ode mnie pięć gwiazdek w plebiscy-
cie na najfajniejszego gościa, jaki kie-
dykolwiek związany był z Sandecją. 
Oczywiście mój ranking jest komplet-
nie nieobiektywny, ale przecież wca-
le taki być nie musi.

Adam jest bowiem dla mnie przede 
wszystkim legendą ukochanej Wi-
sły Kraków i piłkarskiej reprezentacji 
Polski z czasów, kiedy jej losy znajdo-
wały się w rękach – czy raczej nogach 
– pokolenia młodych, zdolnych graczy 
kopiących pod batutą Jacka Gmocha. 
Właściwie to dopiero w dalszej ko-
lejności kojarzy mi się on z sądeckim 
klubem. Kiedy jednak przy okazji ja-
kiejś futbolowej gierki nie mogłem 
stanąć na skopanej przez rywala no-
dze, Adam Nawałka oddał mnie pod 
opiekę najlepszego masera w historii 
Sandecji (to znowu wynik głosowania 

w moim subiektywnym rankingu), 
słynnego Marcina Sapalskiego (…)

W czasie, kiedy magister Sapalski 
przywracał mnie do użytku na ko-
zetce Sandecji, ja przypomniałem 
Adamowi Nawałce, że osobiście po-
znaliśmy się nie w Nowym Sączu 
w 2004 r., ale dużo wcześniej, bo 6 
września 1979 r. w Krakowie. Nawałka 
oczywiście nie miał prawa tego spo-
tkania pamiętać, bo na stadionie Wi-
sły, oprócz mnie, było wówczas jesz-
cze jakieś 30 tysięcy innych osób. Ja 
jednak zapamiętałem ten wieczór wy-
jątkowo dobrze, bo to właśnie wte-
dy ojciec zabrał mnie pierwszy raz 
w życiu na stadion Wisły, która aku-
rat grała z Ruchem Chorzów. Na do-
datek przy sztucznym świetle, co wy-
darzeniu dodawało absolutnej magii, 
a dziecku zapadało w pamięć na całe 
życie. Przypomniałem Adamowi 
o tym wieczorze niemal dokładnie 
25 lat później, kiedy był już trenerem 
Sandecji i odwiedzał mnie w redakcji 
„Dziennika Polskiego”. Nawałkę moja 

nadzwyczajna pamięć chyba nieco 
wzruszyła, a kiedy jeszcze wyrecyto-
wałem mu, że w tamtym meczu w 56. 
minucie strzelił gola na 2–0, to chłop 
zaniemówił z wrażenia. Nigdy mu się 
oczywiście nie przyznałem, że to nie 
moja świetna pamięć mi to podpo-
wiedziała, ale zakurzony i pożółkły ze-
szyt, w którym od 33 lat notuję moje 
wszystkie mecze z Wisłą Kraków. 
Adam zresztą bardzo sympatycznie 
zrewanżował mi się niedługo potem, 
wręczając podczas mistrzowskiej fety 
w Krakowie pamiątkową wiślacką 
koszulkę. Jeszcze długo po wyjeździe 
z Nowego Sącza przyjeżdżał na nasze 
sportowe gale organizowane po mi-
strzowsku przez redaktora Danie-
la Weimera, gdzie wybieraliśmy naj-
lepszych sportowców regionu. Mimo 
że Nawałka jest od lat wielką gwiazdą 
polskiego sportu, nigdy nie zapomi-
na o takich drobiazgach jak świątecz-
ne życzenia do dawno nie widzianych 
znajomych. No i jak tu nie lubić trene-
ra Adama Nawałki?

WOJCIECH MOLENDOWICZ
* W tekście wykorzystałem 

fragmenty swojej książki „Abecadło 
sądeckie” z 2012 r.

Sądecki trop Adama Nawałki
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4 listopada w Urzędzie Marszał-
kowskim w Szczecinie, NEWAG S.A. 
podpisał umowę z Zachodnią Gru-
pą Zakupową na dostawę dziewięciu 
Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych 
z rodziny Impuls 31WE z opcją dodat-
kowego zamówienia pięciu kolejnych. 

Zamówione przez Zachodnią Grupę 
Zakupową pojazdy skonstruowane 
zostały z myślą o zapewnieniu kom-
fortowych warunków podróżowa-
nia, z zachowaniem najwyższych 
standardów bezpieczeństwa. Będą 
to nowoczesne, jednoprzestrzenne, 
czteroczłonowe, niskopodłogowe 
pojazdy z rodziny Impuls, przezna-
czone są do eksploatacji z prędko-
ścią 160 km/h. Pomieszczą do 436 
pasażerów, w tym 208 na miejscach 
siedzących.

– Zmieniają się czasy, a wraz 
z nimi rosną także wymagania po-
dróżnych. Oczekują oni od środ-
ków transportu zwiększonej wy-
gody, komfortu i zapewnienia 
bezpieczeństwa. W NEWAG S.A. 
uczyniliśmy z tych oczekiwań naj-
wyższy priorytet – powiedział pre-
zes Zbigniew Konieczek podczas 
uroczystości.

Impulsy 31WE wyposażone 
będą w klimatyzację, monitoring, 
gniazdka pozwalające podłączyć 
zasilacz do laptopa lub telefonu 
komórkowego, toalety z obiegiem 

zamkniętym, przystosowane dla 
osób z ograniczoną możliwością po-
ruszania się oraz matek z dziećmi 
(przewijaki dla niemowląt).

Nowe pociągi wyposażone będą 
w fotele wykończone ekoskórą, 
automaty biletowe, wbudowany 
zostanie system informacji pasa-
żerskiej, obejmujący zliczanie pa-
sażerów, pomiar punktualności, 
dynamiczną informację pasażer-
ską wewnętrzną i zewnętrzną oraz 
informację głosową, a także system 
komunikacji maszynista – pasażer. 
Pojazdy dostosowane będą do prze-
wozu osób niepełnosprawnych.

Kontrakt realizowany jest w ra-
mach wspólnego przedsięwzięcia 

Województw: Zachodniopomor-
skiego i Lubuskiego w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruktu-
ry i Środowiska 2007–2013.

Umowę podpisali marszałek 
Województwa Zachodniopomor-
skiego Olgierd Geblewicz i wice-
marszałek Województwa Wojciech 
Drożdż oraz prezesi NEWAG S.A. 
– Zbigniew Konieczek i Wiesław 
Piwowar.

Termin realizacji zamówienia 
to 30 kwietnia 2015 roku. Pierw-
sze trzy pojazdy przekazane zosta-
ną w grudniu br, siedem kolejnych 
w 2014, a pozostałe cztery (w tym 2 
dla lubuskiego) w 2015 roku.

Czytaj też na: www.dts24.pl

R E K L A M A

SPRAWDŹ 
SWÓJ STAN 
ZDROWIA!

Diagnoza irydologiczna
08 listopada 2013r.

w godz. 8.00 - 14.00
ul. Królowej Jadwigi, Nowy Sącz

Rejestracja pod nr. tel. 502 123 539
Diagnoza irydologiczna 80 zł.

SPECJALISTA IRYDOLOG na pod-

stawie tęczówki (kolorowej części 

oka) oceni stan Twojego zdrowia 

i  wskaże narząd, gdzie toczy się 

proces chorobowy. Metoda pozwa-

la wykryć początek rozwoju cho-

roby, jeszcze przed nastąpieniem 

objawów. Stosuje tylko naturalne 

metody i  ziołolecznictwo, skutecz-

ne w chorobach nerek, układu od-

dechowego, zaburzenia krążenia, 

nerwicy, bezsenności, schorzeniach 

kręgosłupa, odchudzaniu itp.

R E K L A M A

Szanowni Państwo

KABARET PARANIENORMALNI 
oraz

AGENCJA ARTYSTYCZNA JOANNA
serdecznie zaprasza Państwa na premierowy program

„Żarty się skończyły”
Występ odbędzie się 06 XII 2013 o godz. 20.00

w Hali Widowiskowo-Sportowej 
przy ul. Nadbrzeżnej 34 w NOWYM SĄCZU

Koniec żartów, śmiechów i chichów! Po 8 latach działalności scenicznej Pa-

ranienormalni porzucają wygłupy na  rzecz prawdziwego, szlachetnego te-

atru. Skecze zamienią się w etiudy, a coverowe piosenki w utwory pełne głę-

bokiego przekazu. Żarty się skończyły! Teraz Mariolka zmierzy się z ciężarem 

greckich tragedii, a Balcerzak podejmie się głównej roli w dziele Szekspira.

Czas trwania programu to prawie 2 godziny - Cena biletu wynosi 50 zł.

Indywidualnie bilety można nabyć w Sekretariat Hali przy ul. Nadbrzeżnej 34 

lub w Sklepie Muzycznym Amadeusz przy ul. Lwowskiej 51w Nowym Sączu 

lub na stronach www.kabaretowebilety.pl www.biletynakabarety.pl

Są przestarzałe i utrudniają rozwój ku-
rortów. Zmiany w przepisach ustawy 
dotyczącej uzdrowisk domaga się Sto-
warzyszenie Gmin Uzdrowiskowych 
w Polsce. Jan Golba, prezes stowarzy-
szenia i zarazem burmistrz Muszyny 
twierdzi, że jest w niej mnóstwo zapi-
sów, które utrudniają bieżące funkcjo-
nowanie i zniechęcają do inwestowania. 
Wniosek z propozycjami zmian w usta-
wie trafił już do Parlamentarnego Ze-
społu ds. Uzdrowisk.

Chodzi między innymi o zniesienie 
restrykcyjnych ograniczeń odnośnie 
poziomu hałasu, lokalizacji stacji ba-
zowych telefonii komórkowej czy in-
westowania w strefie A i B. 

– Ten reżim, który sobie narzuci-
liśmy nigdzie indziej nie występuje 
w Europie – tłumaczy Jan Golba, pre-
zes Stowarzyszenia Gmin Uzdrowi-
skowych w Polsce. – Te normy są zu-
pełnie absurdalne jak w przypadku 
hałasu, gdzie w strefie A nie może ona 
przekroczyć 50 decybeli. To jak ktoś 
głośniej powie, to już to przekroczy.

Jak dodaje Jan Golba skreślenia wy-
magają zapisy utrudniające budowę 
czy rozbudowę obiektów w strefach 
ochronnych. To skutecznie zniechę-
ca do inwestowania w uzdrowiskach. 

– Na przykład w strefie B nie można 
ulokować zakładu o powierzchni 400 
metrów kwadratowych. W takiej sy-
tuacji obiekt nawet nie spełni wyma-
gań sanitarnych – wyjaśnia Golba. 
– W tej ustawie jest mnóstwo prze-
pisów, które utrudniają nam bieżą-
ce funkcjonowanie i inwestowanie. 
Inwestor się nie pojawi, bo jak ma 
przejść taką gehennę uzgodnień na-
wet nie będzie chciał się za to zabierać. 

Takim ostrym restrykcjom podle-
ga na przykład modernizacja Pijalni 

Głównej w Krynicy. Obiekt ma być 
docelowo nowoczesnym centrum 
kulturalno–społeczno–gospodar-
czym. Głównie z uwagi na organi-
zowany w kurorcie Festiwal im. Jana 
Kiepury czy Forum Ekonomiczne. 
Ambitne plany powiększania Sali 
Kongresowej z miejscem na nowocze-
sne nagłośnienie spełzły na niczym. 

– Uderzyliśmy głową w mur 
– ubolewa Tomasz Wołowiec, wice-
burmistrz uzdrowiska. – W strefie 
A są tak duże ograniczenia inwesty-
cyjne, że wszelkie zmiany projektu, 
poza to co obecnie stoi, było niemoż-
liwe. Zderzyliśmy się między inny-
mi z prawem geologiczno–górni-
czym, konserwatorem zabytków czy 
z przepisami ustawy Naturą 2000. 

Zdaniem wiceburmistrza uprosz-
czenia przepisów będą z korzyścią nie 
tylko dla potencjalnych inwestorów, 
ale również turystów i mieszkań-
ców. Wniosek z propozycjami zmian 
w ustawie ma trafić również do Mini-
sterstwo Zdrowia.

Kilka miesięcy temu polskie 
uzdrowiska zmroziła informacja, 
że niektórym z nich może grozić utra-
ta statusu. Bo zdaniem resortu zdro-
wia nie spełniają określonych wymo-
gów. Na przykład, że jest zbyt wysoki 
poziom hałasu czy duże zanieczysz-
czenie powietrza. Na czarnej liście 
dziesięciu takich kurortów znalazła 
się także Muszyna. Przedstawiciele 
gmin uzdrowiskowych, nie zgadza-
jąc się z tym wysłali już pismo prote-
stacyjne w tej sprawie.

Obecnie w kraju ponad 40 gmin 
ma status uzdrowisk. W ostatnich 
siedmiu latach gminy zainwestowa-
ły w infrastrukturę uzdrowiskową 
1,3 mld zł.

 MONIKA CHROBAK

Kolejny kontrakt NewaguNie można głośniej 
rozmawiać

Chcesz mieć szybki i wygodny dostęp do 
„Dobrego Tygodnika Sądeckiego”? 

Ściągnij gazetę z naszej strony internetowej 
lub zarejestruj się, by otrzymywać ją e–mailem:

www.dts24.pl

Kamienne tablice
Na czterech kamiennych obeli-

skach na Starym Cmentarzu w No-
wym Sączu odtworzono i zamonto-
wano już tablice, które upamiętniają 
miejsce pochowania szczątków Po-
laków rozstrzelanych przez Niem-
ców w okresie II wojny światowej 
w Biegonicach, Kłodnem, Młodo-
wie, Nowym Sączu przy ul. Krań-
cowej, Olszanie i Trzetrzewinie. 
Poprzednie mosiężne tablice zo-
stały skradzione w lutym tego roku. 
Nowe, marmurowe tablice zosta-
ły wykonane ze środków Woje-
wody Małopolskiego w uzgodnie-
niu z Urzędem Ochrony Zabytków. 

Obwodnica Muszyny
Od 1 listopada możemy już 

jeździć obwodnicą Muszyny. 
Ta jedna z najważniejszych te-
gorocznych inwestycji drogo-
wych w regionie ma – zdaniem 
burmistrza Muszyny Jana Golby 
– nie tylko udrożnić ruch w mie-
ście, ale także przyczynić się 
do jego rozwoju gospodarcze-
go. Obwodnica Muszyny kosz-
towała blisko 30 mln zł. Większą 
część pieniędzy na tą inwesty-
cję miasto otrzymało z fundu-
szy unijnych.

www.dts24.pl – Twój tygodnik 
ukazuje się każdego dnia

TYDZ IEŃ W SKRÓCIE



POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI
Dobry dodatek wiedzy o gospodarce (8)

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.

28 listopada fundacja „Pomyśl o przy-
szłości” i „Dobry Tygodnik Sądecki” 
ogłoszą drugą edycję listy „Stu firm, 
które napędzają sądecką gospodarkę”. 
Dzień wcześniej, na specjalnej gali spo-
tkają się najprężniejsi przedsiębiorcy 
z całego regionu. To dzięki ich pomy-
słom, determinacji i biznesowemu zmy-
słowi dziesiątki tysięcy osób mają pracę, 

region się rozwija i jest postrzegany 
w całym kraju, jako miejsce, gdzie lu-
dzie przedsiębiorczy i pełni pasji dobrze 
dają sobie radę. Naszą listą 100 firm, 
chcemy docenić i pokazać szerokiej 
publiczności tych, którzy radzą sobie 
najlepiej, a swoim przykładem zaraża-
ją innych do odważnego działania i po-
dejmowania ryzyka. Chcemy również, 

aby słowo „przedsiębiorca” coraz czę-
ściej kojarzyło się z tymi, którzy bu-
dując pomyślność swoją i swoich firm, 
budują również lepsze warunki dla nas 
wszystkich.

Poniżej wywiad z Jerzym Rogalą, naj-
większym kupcem w naszym regionie, 
którego firma – sieć samoobsługowych 
Delikatesów Centrum – znalazła się 

w ścisłej czołówce naszej listy. Takich 
przedsiębiorców jest w naszym regio-
nie wielu, a my chcemy pokazywać ich 
pomysły na biznes i drogę do sukcesu. 
Na kolejnych stronach dodatku, przed-
stawiamy relację naszych specjalnych 
wysłanniczek z białostockiej Podlaskiej 
Złotej Setki Przedsiębiorstw, na którą 
zostaliśmy zaproszeni.

– Potrafi Pan, obudzony w środku nocy, 
wymienić wszystkie swoje sklepy?

– Potrafię. Nawet bym się nie mu-
siał długo zastanawiać. W tej chwili 
mam ich 43, ale w najbliższym cza-
sie przybędą kolejne cztery.
– A trafi Pan do każdego sklepu, w końcu 
niektóre z nich dzielą setki kilometrów?

– Oczywiście, że trafię, nawet 
po ciemku. Nie złapie mnie pan 
na tym, bo akurat bardzo lubię pra-
cę w terenie. Częściej można mnie 
spotkać w którymś z naszych skle-
pów, niż w biurze.
– Pańskie oko konia tuczy? Nawet gdyby 
Pan chciał, choć raz w miesiącu, wizy-
tować jeden swój sklep, to braknie Panu 
dni w kalendarzu.

– Ale nie ma takiej potrzeby, że-
bym musiał w każdym sklepie by-
wać tak często. Są takie miejsca, gdzie 
jest potrzeba częstszych wizyt i ta-
kie, gdzie wystarczy zaglądnąć tyl-
ko czasami.
– Co to znaczy w przypadku tak du-
żej sieci sklepów? Wystarczy spotkanie 
z osobą zarządzającą danym sklepem, 
czy preferuje Pan spacer między półka-
mi i osobiste sprawdzenie, czy wszystko 
jest w porządku?

– Jedno drugiego nie wyklucza. 
Struktura firmy jest taka, że każde 
5–6 sklepów ma swojego kierowni-
ka regionalnego, a nad nimi są jeszcze 
kierownicy obszaru. To najczęściej 
z nimi odwiedzam sklepy i razem 
pracujemy na miejscu. Czasami jed-
nak sam odwiedzam sklepy, osobi-
ście sprawdzam co się dzieje i dopiero 
potem siadamy do rozmowy z kadrą 
zarządzającą.
– Ale każdego z tysiąca swoich pracow-
ników to Pan nie zna?

– Wiele osób znam, ale gdybym 
powiedział, że wszystkich, to bym 
jednak skłamał. Proszę pamiętać, 
że w mojej sieci przybywa około 

10 sklepów rocznie. Pracuje u nas 
ogromna rzesza ludzi.
– Statystycznie co miesiąc gdzieś Pan 
otwiera nowy sklep.

– Statystycznie, ale zdarza się – jak 
ostatnio – że w ciągu miesiąca otwie-
ramy nawet dwa nowe sklepy. Wła-
śnie uruchomiliśmy sklep w Spyt-
kowicach koło Wadowic i Łapczycy 
niedaleko Bochni.
– Kiedy Pan trochę zwolni tempo?

– Na razie planuję raczej kolej-
ne otwarcia – w listopadzie w Mo-
gilanach, w grudniu w Ostrowcu 
Świętokrzyskim, potem w Czcho-
wie przenosimy sklep z maleńkie-
go budynku do większej lokalizacji.
– Skąd Pan wie, że właśnie Mogilany 
i Spytkowice to będą dobre lokalizacje 
gwarantujące sukces?

– Jest specjalna osoba zajmują-
ca się rozwojem i wyborem lokali-
zacji nowych sklepów. Lista propo-
zycji nowych miejsc trafia do mnie 
i innych osób z kadry zarządzającej 
w firmie. Nie każdą zaproponowaną 
lokalizacją akceptujemy.
– Co to jest dobra lokalizacja sklepu?

– W przypadku naszej sieci, 
to co najmniej centrum gminy i to nie 
mniejszej niż pięć tysięcy mieszkań-
ców. W naszym regionie może się 
to wydawać dziwne, ale np. w rejonie 
Kielc jest wiele takich małych gmin. 
Tam się nie opłaca otwierać sklepu. 
Dlaczego większe gminy? Bo to na-
turalne skupiska ludzkie – urząd, 
poczta, szkoła, czasami bank, ośro-
dek zdrowia. Ludzie z oczywistych 
względów ściągają do takich miejsc, 
więc warto tam uruchomić dla nich 
sklep.
– Z Pańskiej mapy operacyjnej wi-
dać, że ciągnie Pana na północ, głównie 
w Świętokrzyskie. To przypadek?

– W tej branży nie może być 
mowy o przypadku. Sieć Delikatesów 

Centrum powstawała w Krośnie, 
więc w naturalny sposób rozrastała 
się w stronę Rzeszowa, Nowego Sącza 
i Krakowa. I te lokalizacje były po-
zajmowane, a zasada jest taka, że je-
śli w gminie istnieje już jeden sklep 
Centrum, to drugiego nie otwieramy, 
żeby nie robił tamtemu konkurencji.
– Nawet jeśli istnieją tam dwie Biedron-
ki i dwa Lidle?

– To nic. Możemy otworzyć dwa 
sklepy w miejscowościach wielko-
ści Gorlic, ale jeśli istnieje niebez-
pieczeństwo, że będziemy sobie od-
bierać klientów, wówczas sieć się nie 
zgadza na drugą lokalizację. W wie-
lu okolicznych miejscowościach ktoś 
inny prowadzi sklepy Centrum i ja się 
nie mogę na to obrażać, tylko muszę 
szukać lokalizacji gdzie indziej.
– Chcąc utrzymać dotychczasowe tem-
po rozwoju – dziesięć sklepów rocz-
nie – musi Pan szukać dla siebie wolnej 
przestrzeni. W jakim kierunku Pan te-
raz patrzy?

– Nie przesadzajmy, że jest tak 
ciasno. Nasz region jeszcze nie jest tak 
bardzo przepełniony. Ciągle widzę 
sporo dobrych miejsc. Na przykład 
w ubiegłym roku otworzyłem sklepy 
w Kamionce Wielkiej, czy w Męcinie. 

Czasami widzę dobrą lokalizacją, ale 
są jakieś niezależne od nas problemy, 
np. brak wolnych działek pod budo-
wę. Bywają też okazje, np. właściciel 
sklepu chce go sprzedać, bo interes 
nie idzie. Mając tylko jedną placów-
kę, nie ma on takiej możliwości ne-
gocjacji cen, nie jest tak elastyczny 
jak większy. Po prostu jeden sklep 
trudniej prowadzić niż sieć sklepów. 
Zdarzają się więc również przeję-
cia sklepów.
– Ktoś zamyka sklep, bo mu nie idzie, 
Pan tam wchodzi i ma pewność, że się 
uda?

– Mam kilka sklepów, które prze-
jąłem, one funkcjonują i jestem z nich 
zadowolony.
– Dużo Pan otwiera, a musiał Pan kiedyś 
zamykać sklep?

– Jeszcze nigdy. Są lepsze i gorsze 
sklepy, ale nigdy nie musiałem żad-
nego zamykać.
– W Nowym Sączu, obok naszej redak-
cji, w jednej lokalizacji zmieniły się w tym 
roku już trzy sklepy. Większość sklepów 
znika, a Pan się rozwija.

– Ktoś mnie niedawno o to pytał. 
Nie widzę w tym nic nadzwyczaj-
nego. Proszę zauważyć, że w każ-
dej branży jedne firmy się rozwijają, 
a inne znikają. To na wolnym rynku 
rzecz absolutnie naturalna. Nawet 
wśród dużych galerii handlowych 
to obserwujemy. Powstaje coś nowe-
go, atrakcyjniejszego i ten, który był 
dotychczas najlepszy już taki nie jest.
– Dlaczego zajął się Pan akurat 
handlem?

– To w dużej mierze efekt rodzin-
nych tradycji. Tato prowadził kie-
dyś trzy małe sklepy – jak my na nie 
mówimy – obsługiwane zza lady. 
Kiedy wybudowaliśmy pierwszy sa-
moobsługowy sklep w Bobowej zde-
cydowaliśmy się przystąpić do sie-
ci Centrum.
– Nie boi się Pan jeszcze większych sieci?

– Odpowiem tak: w Kazimierzy 
Wielkiej otworzyłem sklep obok Bie-
dronki. Nie oni przy mnie, tylko ja 
przy nich, tylko płot nas dzieli. Efekt? 
Dobrze sobie radzę. I nie chodzi o to, 

że Biedronka jest słaba. Ten rodzaj 
handlu, który ja prowadzę, jest uzu-
pełnieniem dla klienta. Klient przy-
jeżdża do Biedronki, robi konieczne 
zakupy, ale resztę sprawunków za-
łatwia u mnie.
– Wie Pan, co klient kupi w Biedronce, 
a co u Pana?

– Są takie analizy. Naszymi klu-
czowymi kategoriami są działy świe-
że, Biedronka ma wąski asortyment 
w tych kategoriach, a my znacz-
nie szerszy. Wykorzystujemy więc 
to, czego konkurencja nie ma lub 
w czym jest słaba.
– Mimo tego sąsiedztwa obydwa sklepy 
mają się nieźle?

– Nie tylko w Kazimierzy mamy 
lokalizację obok Biedronki. Podob-
nie jest w Nowym Sączu, Tuchowie 
i super tam sobie radzimy.
– To jaki jest przepis na sukces w Pań-
skiej branży?

– Chyba nie ma jednej recepty. 
Trzeba się mocno nagimnastyko-
wać zanim przyjdzie efekt. Każdy 
ma konkurencję i nie jest ważne, czy 
to jest Fakro, Wiśniowski czy De-
likatesy Centrum. Po prostu trze-
ba być najlepszym i wykonywać do-
brze swoją pracę. To podstawowy 
warunek.
– Dobrze, czyli ile godzin dziennie?

– Nie ma reguły. Jeśli trzeba 
to pracuje się 16 godzin dziennie, 
ale czasami wystarcza osiem godzin.
– Jak się Pan czuje z opinią – prezesa 
sądeckiej Kongregacji Kupieckiej Józefa 
Pyzika – że, mimo ledwie 35 lat jest Pan 
już największym kupcem zrzeszonym 
w tej organizacji?

– Cieszy mnie taka opinia, choć 
nigdy nie sprawdzałem, czy faktycz-
nie jestem największym kupcem. 
Cieszę się tym bardziej, że pocho-
dzę z Bobowej, małej miejscowości, 
a prowadzę handel w trzech woje-
wództwach w 43 sklepach.
– Na ilu sklepach Pan poprzestanie?

– Jeśli przestanę otwierać nowe 
sklepy, to znaczy, że się będę cofał, 
a tego nie lubię.

Rozmawiał WOJCIECH MOLENDOWICZ

Jeden sklep trudniej prowadzić niż sieć sklepów
ROZMOWA  z JERZYM ROGALĄ, prezesem Firmy Rogala 
– sieć samoobsługowych Delikatesów Centrum, 
z siedzibą w Bobowej, największym kupcem zrzeszonym 
w sądeckiej Kongregacji Kupieckiej.

Ludzie przedsiębiorczy i pełni pasji
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My Polacy jak nikt znamy się na polityce, me-
dycynie i piłce nożnej. To żartobliwe stwier-
dzenie oddaje powszechne zamiłowanie na-
szej nacji do zażartych dyskusji na tematy, 
które zawsze gwarantują wysoką tempera-
turę rozmowy. Zapaleńcy z zespołu Fundacji 
Pomyśl o Przyszłości robią wszystko, by do tej 
krótkiej listy dyżurnych polskich tematów 
dorzucić rozmowy o gospodarce. Bo prze-
cież rzadko o niej rozmawiamy. Może dlatego, 
że kojarzy nam się często z nudnymi debata-
mi polityków i ekonomistów posługujących 
się hermetycznym językiem. Może dlatego, 
że jesteśmy przekonani, że to dziedzina za-
rezerwowana dla specjalistów. 

Jeśli ktoś myśli w ten sposób, nie ma ra-
cji. O gospodarce możemy i nawet powin-
niśmy rozmawiać i my, przeciętni zjadacze 
chleba. Bo nic tak bardzo nie wpływa na na-
sze codzienne życie jak gospodarka właśnie. 
Co może stać się przyczynkiem do gorącej 
dyskusji? Czasem wystarczy postawić prowo-
kacyjne pytanie. Takie, jakie w tytule swojego 

opracowania stawia Fundacja Pomyśl o Przy-
szłości: „Dlaczego w Polsce zarabiamy czte-
ry razy mniej niż w bogatych krajach Europy 
Zachodniej. Czy my Polacy potrafimy korzy-
stać z dobrodziejstw jakie daje nam globalna 
gospodarka wolnorynkowa”.

Takie kwestie interesują wszystkich. Bez-
wiednie wciągamy się w naprawdę pasjonu-
jąca rozmowę i zaczynamy żywo interesować 
się gospodarką. To naprawdę działa. 

Ostatnio dwie wysłanniczki zespołu Fun-
dacji Katarzyna Tomoń i Agnieszka Michalik 
przetestowały to w Białymstoku. Co zapro-
wadziło je na drugi koniec Polski? Okazało 
się, że Podlasie, podobnie jak Sądecczyzna, 
promuje swoją setkę przedsiębiorstw, które 
napędzają gospodarkę regionu. W przygo-
towanie rankingu zaangażowało się lokalne 
pismo, Kurier Poranny, który od 10 lat two-
rzy podlaską Złotką Setkę Przedsiębiorstw. 
Zbiegiem sympatycznych okoliczności (pi-
szemy o tym w naszym dodatku) Funda-
cję zaproszono do udziału w tym ważnym 

dla Białostocczyzny wydarzeniu. Chcieliśmy 
zobaczyć jak robią to inni, zaczerpnąć z ich 
bogatych doświadczeń, skonfrontować na-
sze skromne dokonania z dokonaniami in-
nych i wrócić ze sprawdzonymi pomysłami. 
O choćby takimi jak zorganizowanie uroczy-
stej gali, podczas której najlepsi przedsiębior-
cy otrzymują piękne statuetki czy połączona 
z konferencją debata na temat szans polskich 
firm na zyskanie miana marek globalnych.

Taka debatę połączoną z galą, zorgani-
zowano w Białymstoku po raz pierwszy. 
Do dyskusji zaproszono także naszą sądec-
ką fundację. Temat idealnie wpasował się 
w opracowany przez Fundację raport, które-
go obszerne fragmenty zaprezentowały nasze 
wysłanniczki. Pytanie o niskie polskie zarobki 
i problemy polskich firm na globalnym ryn-
ku natychmiast podniosło temperaturę dys-
kusji i …..ciśnienie zaproszonego do debaty 
warszawskiego ekonomisty. 

Ożywiona wymiana poglądów trwała jesz-
cze w kuluarach po zakończeniu uroczystej 

gali, która odbyła się w przepięknej siedzi-
bie Opery i Filharmonii Podlaskiej.

W najnowszym numerze „Dobrego do-
datku wiedzy o gospodarce” przedsta-
wimy obszerną relację z wizyty Fundacji 
w Białymstoku. 

Post Scriptum
Nasze wysłanniczki nie próżnowały tak-

że w podróży. W pociągu relacji Białystok 
– Warszawa tak zawzięcie dyskutowały o go-
spodarce ze współpasażerami z przedziału, 
że skończyło się pożegnaniami „na misia”, 
wymianą e–maili, numerów telefonów i za-
pewnieniem o dozgonnym wspieraniu całym 
sercem działań Fundacji.

Przy opracowaniu relacji z gali Podla-
skiej Złotej Setki i towarzyszącej jej de-
baty wykorzystano fragmenty artykułów 
„Kuriera Porannego” autorstwa Agaty 
Sawczenko „Chwalmy się naszymi przed-
siebiorcami” , „Tworzą biznes w najlep-
szym wydaniu”

Wojciech Jarmołowicz – dzienni-
karz, wydawca, główny organiza-
tor rankingu Podlaska Złota Set-
ka Przedsiębiorstw – od pierwszej 
jego edycji.

Podlaska Złota Setka Przedsię-
biorstw to zestawienie, które bia-
łostocki dziennik „Kurier Poran-
ny” prezentuje od 10 lat. Na liście 
co roku znajdują się największe fir-
my regionu. Przygotowanie zesta-
wienia trwa kilka miesięcy. Trze-
ba poczekać nie tylko na ankiety 
od firm, ale także na opracowanie 
danych przygotowywanych przez 
warszawską spółkę Info Veriti, naj-
ważniejszego dostarczyciela infor-
macji gospodarczych w Polsce. 

Ranking ma na celu wyróżnienie 
najważniejszych i największych firm 

województwa podlaskiego. Chce-
my pokazywać i promować najlep-
sze, najbardziej dynamiczne i naj-
lepiej zarządzane podlaskie małe 
i średnie przedsiębiorstwa. Chcemy 
podkreslać, że podstawowym czyn-
nikiem rozwoju oraz największym 
pracodawcą w gospodarce Podla-
sia są właśnie małe i średnie firmy.

Co roku lista budzi wielkie emo-
cje. Przedsiębiorcy porównują swo-
je wyniki, analizują konkurencję, 
oceniają, które branże święcą suk-
cesy, a które przeżywają trudności. 
Lista budzi emocje także z jeszcze 
innego powodu . Na tej liście znaj-
duje się gospodarcza ekstraklasa 
naszego regionu, to są znakomi-
ci klienci, pracodawcy, najbardziej 
znaczące marki. 

Co ważne, w naszym zestawie-
niu są sami wygrani. To najlepsi 
z najlepszych. Dzięki wielkiej de-
terminacji, ciężkiej pracy, inno-
wacyjnym pomysłom i umiejętno-
ściom sprzedaży zapracowali na to, 
by znaleźć się wśród największych 
podlaskich firm. 

10. edycja rankingu zmusza 
też do refleksji nad tym, co minę-
ło. Na naszych oczach diametralnie 
zmieniał się podlaski biznes – kie-
dyś oparty na emocjach, dziś bar-
dziej analityczny, przemyślany, 
dojrzalszy. 

100 największych firm Podlasia 
reprezentuje blisko 70 proc. przy-
chodów wszystkich przedsiębiorstw 
w województwie, w sumie firmy 
te zatrudniają ponad 30 tysięcy osób.

Nie tylko „Dobry Tygodnik Sądec-
ki” wraz z Fundacją Pomyśl o Przy-
szłości promuje przedsiębiorczość 
w swoim regionie, publikując li-
stę stu przedsiębiorstw napędza-
jących sądecką gospodarkę. Swoją 
setkę mają także na Podlasiu. Od 10 
lat także białostoccy dziennikarze 
z „Kuriera Porannego” nagradza-
ją tych przedsiębiorców swojego 
regionu, którzy radzą sobie naj-
lepiej. Wręczanie wyróżnień od-
bywa się podczas uroczystej gali 
Podlaskiej Złotej Setki Przedsię-
biorstw. Tegoroczną, jubileuszową 
galę, zorganizowano w jednej z sal 
koncertowych Opery i Filharmo-
nii Podlaskiej.

W tym ważnym dla Białegosto-
ku wydarzeniu uczestniczyła tak-
że Fundacja Pomyśl o Przyszłości. 

– Połączyła nas wspólnota ce-
lów i przekonanie że polskie fir-
my z powodzeniem mogą osiągać 
sukces nie tylko na rynku kra-
jowym, ale także zagranicznym 
– mówi dyrektor Fundacji Boże-
na Damasiewicz. – Naszą fundację 
zarekomendował „Kurierowi Po-
rannemu” – organizatorowi ple-
biscytu – Jan Mikołuszko prezes 
Grupy Unibep – podlaskiej firmy 
budowlanej, która zdobywa za-
graniczne rynki. O jego sukcesach 
przeczytaliśmy na łamach „Gazety 
Wyborczej”. Pomyśleliśmy, że za-
interesuje go opracowany przez 
naszą fundację raport zatytułowa-
ny „Dlaczego w Polsce zarabiamy 
4 razy mniej niż w bogatych kra-
jach Europy Zachodniej”, w któ-
rym w oparciu o dane statystyczne 
piszemy między innymi o proble-
mach polskich firm na rynku glo-
balnym. Opracowanie przesłali-
śmy pocztą. Prezes Mikołuszko, 
jeden z laureatów Podlaskiej Zło-
tej Setki Przedsiębiorstw raport 
przeczytał i doszedł do wniosku, 

że Fundację warto skojarzyć z ini-
cjatywą Kuriera Porannego. 

Zaproszenie do Białegostoku 
Fundacja przyjęła. Na drugi koniec 
Polski wyruszyły Katarzyna Tomoń 
i Agnieszka Michalik. Obie panie 
zawiązały nić sympatii z redakto-
rem „Kuriera Porannego”, Wojcie-
chem Jarmołowiczem – pomysło-
dawcą rankingu. 

Białostocki dziennikarz posta-
nowił promować przedsiębiorczość 
swojego regionu trochę na przekór 
stereotypowi województwa pod-
laskiego, które w rożnego rodzaju 
rankingach, zestawieniach nie ma 
najlepszych wskaźników. 

– Prawie każdy kojarzy Podlasie 
jako jeden z najpiękniejszych, zie-
lonych zakątków Polskie. A prze-
cież my mamy swoją gospodar-
czą ekstraklasę – mówił podczas 
jubileuszowej gali Wojciech Jarmo-
łowicz. – Chcemy promować na-
szych branżowych liderów, którzy 
są ambasadorami naszego regionu 
i budować pozytywny wizerunek 
podlaskiej przedsiębiorczości. 10 
lat Podlaskiej Złotej Setki Przedsię-
biorstw to kawałek historii biznesu 
na Białostocczyźnie. To skondenso-
wany obraz tego jak przez jedna de-
kadę zmienił się biznes w naszym 
regionie, firmy i ich menadżerowie. 

Tegoroczna gala Podlaskiej Zło-
tej Setki Przedsiębiorstw prze-
biegała nie tylko pod znakiem 
wyróżnień. Uroczystości towa-
rzyszyła połączona z konferencją 
debata na temat możliwości budo-
wania marek globalnych na Podla-
siu. W roli panelistów dyskutantów 
wystąpili: Daniel Górski, Dyrek-
tor Departamentu Zarządzania Re-
gionalnym Programem Operacyj-
nym województwa podlaskiego, 
Bohdan Wyżnikiewicz, wiceprze-
wodniczący Towarzystwa Ekono-
mistów Polskich, Jan Mikołuszko 

Co ma Podlasie do Sądecczyzny?

10 lat blisko biznesu
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Czołówka Złotej Setki Podlasia 
Eksporter Roku 2012 – Adampol SA

Największy Zysk Netto – Grupa Kapitałowa Mlekovita

Największy Pracodawca na Podlasiu w 2012 roku 
– Pronar sp. z o.o.

Największe Zatrudnienie w 2012 roku 
– Grupa Kapitałowa Mlekovita

Firma Roku 2012 – Telmex sp. z o.o.

Menedżer Roku 2012 – Dariusz Sapiński, 
Prezes Zarządu Grupy Kapitałowej Mlekovita

Największy Przychód w 2012 roku 
– Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol w Grajewie

Najwyższy Przyrost Zatrudnienia – Suempol

Nagrody specjalne
Nagroda specjalna za 10–letnie merytoryczne wsparcie naszego 

rankingu: doc. dr Anatoliusz Kopczuk

Inwestycja Biznesowa 10–lecia – Budowa Fabryki Koncernu 
Ikea w Koszkach

Firma 10–lecia – Grupa Kapitałowa Unibep SA

Menedżer 10–lecia Jan Mikołuszko, Prezes Zarządu 
Grupy Kapitałowej Unibep SA

– prezes Grupy Unibep. Michał Char-
kiewicz – prezes firmy ChM oraz 
Ryszard Paszkier psycholog Bizne-
su z Uniwersytetu Warszawskiego 
oraz reprezentujące Fundację Po-
myśl o Przyszłości Katarzyna Tomoń 
i Agnieszka Michalik. 

Uczestnicy konferencji i debaty 
prowadzonej przez Marylę Pawlak 
– Żalikowską, dziennikarkę „Kurie-
ra Porannego” , zgodnie przyzna-
li, że szansą na rozwój polskiej go-
spodarki jest ekspansja rodzimych 
firm na rynki zagraniczne. Z sukce-
sem robi to od kilku lat Grupa Uni-
bep, choć jej prezes Jan Mikłuszko 
przyznaje, że w rywalizacji na glo-
balnym rynku polskie przedsiębior-
stwa, w przeciwieństwie do tych wy-
wodzących się z zamożnych krajów 
Europy Zachodniej, nie mogą liczyć 
na wsparcie własnego państwa. 

– Niestety, struktura kapitału lo-
kalnego i zagranicznego w Polsce 
jest wszędzie gorsza niż na wscho-
dzących rynkach – tłumaczył Jan 
Mikołuszko. – Bez poparcia czynni-
ków rządowych, ustawodawczych, 
ekspansja gospodarcza firm tak na-
prawdę nie może się zdarzyć, albo 
będzie bardzo słaba. Miałem ostatnio 
okazję uczestniczyć w debacie, jak 
kreować rozwój Polski, nowej pol-
skiej gospodarki, ekspansję gospo-
darczą Polski. I tam wypracowaliśmy 
cztery tezy. Po pierwsze – dalszy etap 
rozwoju naszego kraju będzie zale-
żał od ekspansji gospodarczej Polski 
za granicą. Po drugie – tę ekspansję 
gospodarczą na zagranicę realizu-
ją tak naprawdę tylko przedsiębior-
stwa z polskim kapitałem. Potwier-
dzają to zresztą dane statystyczne.

Problemy polskich firm w rywa-
lizacji na rynku globalnym, w szcze-
gólności europejskim – powinny stać 
się przedmiotem publicznej debaty 
– podkreślała w swoim konferencyj-
nym panelu Katarzyna Tomoń. 

– W Unii Europejskiej, która miała 
stać się gwarantem jednolitego roz-
woju poszczególnych państw, nigdy 
tak naprawdę nie udało się stworzyć 
mechanizmu równych szans. Na li-
kwidacji granic skorzystały przede 
wszystkim koncerny z dużych kra-
jów „starej Unii”. Posiadając tzw. 
efekt skali osiągnięty na dotychcza-
sowych rynkach, wielkie korporacje 

okazały się największymi beneficjen-
tami integracji europejskiej. Prze-
waga ekonomiczna tych firm jest 
przeważnie dużo większa niż korzy-
ści przedsiębiorstw pochodzących 
z krajów „nowej Unii”, uzyskiwa-
ne dzięki niższym, krajowym kosz-
tom pracy. Prowadzi to do upad-
ku rodzimych, narodowych firm, 
które nie są w stanie konkurować 

z paneuropejskimi przedsiębior-
stwami. Z kolei ich upadek lub nie-
uchronne przyjęcie na siebie roli je-
dynie podwykonawców wielkich 
koncernów, w konsekwencji po-
woduje osłabienie konkurencyjno-
ści europejskiego rynku jako całości 
i spadek PKB „nowych” krajów Unii. 

Jakby na potwierdzenie tej 
tezy prezes Grupy Unibep przy-
toczył swoje doświadczenia zwią-
zane z konkurencją na rynku 
europejskim.

– Niemiecki rynek budowla-
ny jest zamknięty dla generalnych 
wykonawców z Polski. Nikomu nie 
udało się tam przebić. Ostatnio pró-
buję podpisać taką umowę i dosta-
łem cenę betonu o 30 proc. wyższą 
niż niemiecki inwestor. Dowiedzia-
łem się, że gdybym był z Bawarii, 
a nie z Polski, tę cenę dostałbym 
znacznie niższą. Również Francja 
jest totalnie zamknięta dla polskich 

firm budowlanych. Nie możemy 
tam pracować nawet jako podwy-
konawcy. Do Hiszpanii z polskiej 
branży budowlanej nikt nigdy nie 
wszedł. A hiszpańskie firmy zajęły 
pół budownictwa polskiego. Dlate-
go ja nie pcham się tam, gdzie mnie 
nie chcą. Chcą nas na Wschodzie, 
chcą w Norwegii, w Skandynawii. 
Tam się przebijam jakością, dobry-
mi inżynierami i projektowaniem. 

Choć polskie firmy coraz częściej 
bez kompleksów stają do rywali-
zacji z zagranicznymi koncernami, 
to jednak ciągle muszą zmagać się 
z utrwalonym, negatywnym ste-
reotypem polskich produktów. Cią-
gle za Zachodzie pokutuje przeko-
nanie, że to co pochodzi z Polski jest 
niskiej jakości i na pewno zostało wy-
produkowane chałupniczą metodą 
w przydomowym garażu. Te kwestie 
w swoim wystąpieniu podnosił Mi-
chał Charkiewicz – prezes firmy ChM 
– producenta implantów dla ortope-
dii i traumatologii, która podbija za-
graniczne rynki. 

– To, że jesteśmy z Polski, nie po-
maga. Nikt na świecie nie mówi 
o Polsce jako o miejscu, skąd po-
chodzi dobra technologia medyczna. 
W tym kontekście myśli się o Niem-
cach, Stanach Zjednoczonych, Japo-
nii. Polska jest w tej kolejce dość dale-
ko. Dlatego polskie firmy z tej branży 
nawet w adresach internetowych nie 
używają rozszerzenia „pl”, tylko ra-
czej na przykład „eu”. Tak jest, jeśli 
się patrzy na Polskę z perspektywy 
zachodniej czy ze Stanów Zjednoczo-
nych. Ale dla krajów ze Wschodu Pol-
ska jest jednak Zachodem. Tam jest 
zdecydowanie łatwiej .

O sile stereotypów i konieczno-
ści walki z nimi także w wymiarze 
regionalnym mówił Daniel Górski, 
Dyrektor Departamentu Zarządzania 

   nasz własny kapitalizm

Dokończenie na str. 12
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Regionalnym Programem Operacyj-
nym Województwa Podlaskiego,

– To, że pochodzą z Podlasia, 
nie przeszkadza naszym przedsię-
biorcom podbijać inne rynki. Pro-
blem leży gdzie indziej.W ekspansji 
na Zachód problemem są stereoty-
py dotyczące zacofania całej Polski. 
Musimy to zmieniać. I nie tylko to, 
jak inni o nas myślą, ale również, 
i to jak my sami o sobie myślimy. 
Inaczej nie będziemy mogli promo-
wać się na zewnątrz. Podlasie jest 
przede wszystkim znane jako cen-
ny pod względem przyrodniczym 
region. Dlatego teraz musimy sku-
pić się na budowaniu marki podla-
skiej przedsiębiorczości, która jest 
podstawą rozwoju gospodarczego 
naszego regionu i kraju. 

Temperaturę dyskusji podniósł 
Bohdan Wyżnikiewicz, wiceprze-
wodniczący Towarzystwa Ekonomi-
stów polskich, który forsował tezę, 
że Polska musi się rozwijać przede 
wszystkim w oparciu o zagranicz-
ny kapitał. Jego zdaniem pomoc ze-
wnętrzna jest potrzebna także takie-
mu regionowi jak Podlasie. 

Polemikę z tym powszechnym 
wśród części polskich ekonomistów 
poglądem podjęła Agnieszka Micha-
lik z Fundacji Pomyśl o Przyszłości. 
Jak podkreśliła, po dwudziestu la-
tach budowania w Polsce wolnego 
rynku nadszedł czas, aby wreszcie 
zrozumieć, że najbardziej stabilnym 
elementem gospodarczego rozwoju 
są firmy z rodzimym kapitałem

– Kiedy po 1989 roku nastała 
w Polsce gospodarka wolnorynko-
wa, musieliśmy budować własny 
kapitalizm w oparciu o kapitał za-
graniczny. Własnego po prostu nie 
mieliśmy. Ale miało to swoją cenę. 
Niskie zarobki za pracę nie wymaga-
jącą szczególnych kwalifikacji. Jakie 
miejsca pracy oferują nam inwesto-
rzy zagraniczni? Staliśmy się monte-
rami Europy. Ale przecież minęło już 
ponad 20 lat! Musimy dążyć do zmia-
ny struktury kapitałowej naszej go-
spodarki. My Polacy nie zbudujemy 
własnego modelu kapitalizmu bez 
własnego kapitału. To przecież fir-
my rodzime, przeważnie małe lub 
średnie, oparte w całości na rodzi-
mym kapitale, są mocniej związane 

ze swoim miejscem pochodzenia, za-
mieszkania i nawet wtedy, gdy już 
się rozwiną w duże przedsiębiorstwa 
i utworzą nowe fabryki za granicą, 
pozostawiają swoje centra w kraju. 

Co robią zagraniczne korporacje 
inwestujące na rynku globalnym? Za-
wsze pozostawiają we własnym kraju 
wysoko specjalistyczne miejsca pra-
cy związane z najwyższym szcze-
blem zarządzania, w działach badań 
i rozwoju, marketingu czy finan-
sach. W ten sposób zagraniczni pra-
cownicy sprzedają swoją pracę bied-
niejszym krajom, a do ich rodzimego 
państwa napływają pieniądze two-
rzące bogactwo. 

– Nadszedł czas – podkreślała 
Agnieszka Michalik – aby nie tylko 

przyciągać zagraniczne inwestycje 
do Polski, ale także wspierać ekspan-
sję polskich firm na zagraniczne ryn-
ki. Musimy mieć świadomość tego, 
że tylko firmy rodzime o zasięgu mię-
dzynarodowym są gwarantem trwa-
łego rozwoju gospodarczego państwa 
i zamożności jego obywateli. Jeżeli się 
uda, wtedy w kraju powstaną setki 
tysięcy dobrze płatnych miejsc pracy, 
tu będą centrale globalnych polskich 
firm, tutaj będą płacone podatki, tu-
taj będzie rozwój na miarę XXI wieku.

Z tym stwierdzeniem zgodzili się 
chyba wszyscy dyskutanci. Prze-
cież mamy dziesiątki przykładów 
na sukces polskich firm na rynku 
globalnym, a najlepszym tego po-
twierdzeniem jest właśnie ścisła czo-
łówka Podlaskiej Złotej Setki Przed-
siębiorstw, firmy UNIPEP, Mlekpol 
i Mlekovita. 

Specjalną nagrodą wyróżniliśmy też ekonomistę dr. Anatoliusza Kopczuka, który od 10 lat 
wspiera „Kurier Poranny” swoją wiedzą przy tworzeniu rankingów Złotej Setki. – Wie-
le robimy, budując potencjał gospodarczy regionu. Ale jak to się przełoży na sukce-
sy, w dużej mierze zależy od tego, czy uwierzymy, że nas na wiele stać, że potrafimy, 
czy będziemy mieli tę odwagę. Laureaci każdego rankingu mieli tę wiarę – powiedział.
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Obsypany nagrodami został też Jan Mikołuszko, prezes Grupy Kapitałowej Unibep SA. 
Została ona uznana za firmę 10–lecia, a on – za menedżera 10–lecia.
– Czuję się naprawdę zakłopotany – mówił odbierając kolejne wyróżnienia. – Jestem 
bardzo dumny z Unibepu i  ze swoich pracowników. A najbardziej jestem dumny z tego, 
że  pochodzę z Podlasia.
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Działający w tej samej branży Mlekpol z Grajewa otrzymał  nagrodę za największy przy-
chód.  Jerzy Szerenos, dyrektor zakładu SM Mlekpol w Zambrowie zdradza, że dokładna  
suma  to 3 mld 200 mln zł. I opowiada o swojej firmie.  – Skupujemy około 15 proc. ca-
łości produkowanego mleka w Polsce. I z każdym rokiem zwiększamy wartość sprze-
daży i ilość eksportu. Co na przyszłość? Poszukiwanie nowych wyrobów, zadowole-
nie konsumentów, satysfakcja pracowników, no i oczywiście duże wypłaty naszym 
producentom–rolnikom.

Z trzema nagrodami wrócił do domu Dariusz Sapiński, prezes Mlekowity. – Te nagrody 
to prestiż – zapewnia. I podaje receptę na sukces. – Codzienna systematyczna praca, 
rzetelność, uczciwość finansowa, doskonały produkt, doskonałe zarządzanie i mar-
keting. To wystarczy, choć najlepiej dodać do tego szczyptę szczęścia. Naprawdę, każ-
dy może to osiągnąć!
Na pytanie, czy znajduje w tym wszystkim czas na wypoczynek, odpowiada ze śmie-
chem – Nie, o tym nie będę mówił. Cały czas się spieszę.

PODLASKA ZŁOTA SETKA PRZEDSIĘBIORSTW

Oni tworzą na Podlasiu biznes w najlepszym wydaniu

Budujemynasz własny kapitalizmDokończenie ze str. 11



NOWY SĄCZ 

• Market ul. Gorzkowska 
• ul. Kolejowa 
• ul. Ciećkiewicza 

KRYNICA ZDRÓJ 
ul. Kościuszki 

LIMANOWA 
• ul. Z. Augusta 
• ul. Piłsudskiego 

Nowy Targ 
• Al. 1000-lecia

R E K L A M A

Aktualnie obowiązująca ustawa 
z 2005 r. o zwrocie osobom fizycz-
nym niektórych wydatków związa-
nych z budownictwem mieszkanio-
wym traci moc z końcem tego roku.

Tylko do końca 2013 r.można 
gromadzić faktury potwierdzające 
wydatki za materiały budowlane, 
w stosunku do których przysługuje 
zwrot VAT. Co bardzo ważne  –  fak-
tury muszą być nie tylko zgroma-
dzone ale przede wszystkim zapła-
cone! Wnioski o zwrot VAT można 
składać do końca 2018 r.

Zmiana ta wynika z najnowszego 
projektu ustawy o pomocy państwa 
w nabyciu pierwszego mieszka-
nia przez młodych ludzi. Dla wie-
lu osób zaczęły się właśnie ostat-
nie  tygodnie zakupów, z których 

w przyszłości będą mogli odzyskać 
podatek VAT. Prezydent RP w ostat-
nich dniach podpisał tę nową usta-
wę o pomocy państwa w nabyciu 
pierwszego mieszkania przez mło-
dych ludzi i wprowadzono do niej 
zapis o możliwości zwrotu wydat-
ków związanych także z budową 
domu w tzw. systemie gospodar-
czym. Ustawa obowiazywać bę-
dzie od 2014 r.

Zwrot podatku VAT za materia-
ły budowlane od 1 stycznia 2014 r. 
obejmować będzie wyłącznie ma-
teriały nabyte po 1 stycznia 2014 r.

Nie będzie zatem możliwości 
występowania o zwrot VAT w sto-
sunku do towarów kupionych 
po 31 grudnia 2013 r. Ostatecz-
ną datą złożenia wniosku o zwrot 

VAT od towarów kupionych przed 
1 stycznia 2014 r. będzie jednak 
31 grudnia 2018 r. Będą istnieć też 
ograniczenia co do terminu skła-
dania takiego wniosku.

Przypomnijmy. Podatnikom, 
którzy po 1 maja 2004 r. nabyli 
na podstawie faktur VAT niektóre 
materiały w związku z budownic-
twem mieszkaniowym, przysługuje 
zwrot części podatku VAT zawarte-
go w cenie nabywanych towarów. 
Zwrot podatku VAT przysługuje 
osobom fizycznym nabywającym 
towary w związku z:
•  budową budynku mieszkalne-

go lub jego części lub budową 
budynku, w którym posiada się 
udział we współwłasności lub 
współdysponowaniu;

•  nadbudową lub rozbudową bu-
dynku na cele mieszkalne lub 
przebudową (przystosowaniem) 
budynku niemieszkalnego, jego 
części lub pomieszczenia nie-
mieszkalnego na cele mieszkal-
ne, w wyniku których powstał lo-
kal mieszkalny;

•  remontem budynku mieszkalne-
go lub lokalu mieszkalnego lub ich 
części.

Wniosek o zwrot części wydat-
ków na zakup materiałów budow-
lanych poniesionych i udokumen-
towanych fakturą wystawioną dla 
osoby fizycznej w okresie:
•  wniosek od dnia 1 maja 2004 r. 

do 31 grudnia 2005 r. – składa 
się nie później niż do 31 grud-
nia 2014 r.

•  wniosek od 1 stycznia 2006 r. 
do 31 grudnia 2007 r. – składa 
się nie później niż do 31 grud-
nia 2015 r.

•  wniosek od 1 stycznia 2008 r. do 31 
grudnia 2009 r. – składa się nie 
później niż do 31 grudnia 2016 r.

•  wniosek od 1 stycznia 2010 r. do 31 
grudnia 2011 r. – składa się nie 
później niż do 31 grudnia 2017 r.

•  wniosek od 1 stycznia 2012 r. do 31 
grudnia 2013 r. – składa się nie póź-
niej niż do 31 grudnia 2018 r.

Stare i nowe przepisy zwiazane z podatkiem VAT

•Drewniane schody, 

•Podłogi

•Balustrady

•Podbitki

•Tarcica sucha, mokra

WIKPOL ul.Wyczółkowskiego 4A

(boczna Bolesława Prusa)

tel. 18 443 92, 47, 502 236 130

R E K L A M A
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Zmiana funkcji otwierania 

okna za pomocą 

przełącznika 

preSelect

Innowacyjność jest motorem rozwoju firmy FAKRO. Nowe produkty stają się standardem 
na rynku okien dachowych zmieniając przyszłość w rzeczywistość. 
Okno uchylno-obrotowe FPP-V preSelect posiada dwie oddzielone od siebie funkcje 
otwierania skrzydła. Funkcja uchylna umożliwia podejście do otwartego okna 
oraz zapewnia nieograniczony widok na zewnątrz. Funkcja obrotowa 
przeznaczona jest do mycia zewnętrznej strony szyby. 

Opatentowany system okuć gwarantuje realizację 
tylko wybranego sposobu otwierania oraz stabilność 
zarówno funkcji uchylnej jak i obrotowej.

MI
Tel./fax 18 449 11 55, kom. 512 748 974 e-mail: agdmis@o2.pl

ul. Kraszewskiego 11, 33-300 Nowy Sącz, czynne 9.30  - 17.30, sob. 9-13

Bramy Ogrodzenia

Na Miarę Twoich Potrzeb

Drzwi Okna

Nawiążemy Współpracę, Zapewniamy Doradztwo, Pomiar, Dostawę, Montaż Serwis

Kraków
Szczęśliwa 2A
604 433 933
602 303 311

Nowy Sącz
Węgierska 145
18 447 08 91
608 707 773

Gorlice
Chopina 45
18 545 00 25
666 320 236

Jasło
Kasprowicza 7
13 445 11 23
502 252 607

Brama Przesuwna

Automatyczna

już od 2700 zł/netto

Bramy:
Segmentowe Uchylne Roletowe

Dwuskrzydłowe Ogrodzeniowe Automatyka

Przemysłowe, Furtki Segmenty

Słupki Siatki Automatyka

Brama Segmentowa

Automatyczna

już od 1890 zł/netto

Stolarka:
PCV ALU

STAL

DREWNO

Rolety Parapety

Moskitiery

Okna Dachowe

Wyceń Produkt Na www.zhufilipek.pl

Ogrodzenia:

zarządzanie nieruchomo-
ściami z wykorzystaniem 
profesjonalnego programu

rozliczanie lokali przez internet

codzienny nadzór nad nieru-
chomością

przystępne ceny

bezpłatne porady dla wspól-
not mieszkaniowych

dojazd do klienta

Nowy Sącz, Chełmiec, 

ul. Biała 42

tel. 691 311 814

www.nieruchomosci-locus.pl

FIRMA HANDLOWA Sp. z o.o.

20 LAT 
TRADYCJI

33-300 Nowy Sącz, ul.Kolejowa 12, 

tel. 18/443 70 09, tel.fax 18/443 89 78

BEZ ŻYRANTÓW

POLECAMY:  meble pokojowe, meble wypoczynkowe, segmenty młodzieżowe, 
sypialnie, pralki, lodówki, roboty kuchenne, kuchnie gazowe

WSZYSTKO 

NA RATY

R E K L A M A
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Promocja obejmuje automatyczne bramy garażowe w 4 kolorach i 4 wymiarach oraz  automatyczne bramy ogrodzeniowe  w 4 wzorach i 4 wymiarach. *Cena netto. Cena z 8% 
podatkiem VAT dotyczy tylko przypadków, w których przepisy prawne dopuszczają zastosowanie takiej stawki. Ceny nie uwzględniają pomiaru i montażu. Cena bramy dwuskrzyd-
łowej nie obejmuje słupów. Oferta obowiązuje od 02.09.2013 r. do 30.11.2013 r. w punktach sprzedaży Partnerów Handlowych marki WIŚNIOWSKI, uczestniczących  
w promocji. Szczegóły w punktach sprzedaży Partnerów Handlowych oraz na www.wisniowski.pl

3790 PLN*
cena brutto: 4661,7 zł z 23% VAT

2890 PLN*
cena brutto: 3554,7 zł z 23% VAT

2790 PLN*
cena brutto: 3431,7 zł z 23% VAT
                         3013,2 zł z 8% VAT 

1990 PLN*
cena brutto: 2447,7 zł z 23% VAT
                         2149,2 zł z 8% VAT

O szczegó y pytaj w Fabryce Okien Tradycja 
Nowy S cz, ul. Elektrodowa 47, 

tel 18 440-00-13 lub 18 440-00-14, 
e-mail: sprzedaz@tradycja.biz

www.farbol.pl

•  FARBY (dachy, elewacje, wnętrza)

• KLEJE
• SILIKONY, PIANY budowlane
•  IMPREGNATY (drewno, kamień, 

ceramika)

•  CHEMIA samochodowa

MIESZALNIK FARB I TYNKÓW

•  akrylowych, 
•  silikonowych, 

•  mozaikowych

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

R E K L A M A

SKLEPY FIRMOWE:
Gorlice: ul. Wróblewskiego 1, tel. 18 353 53 34, 

ul. Kościuszki 42, tel. 18 352 77 81, 

ul. Stróżowska 7 tel. 18 353 69 96

Grybów: ul. Grunwaldzka 5a, tel. 18 445 21 51

Biecz: ul. Kazimierza Wielkiego 21, tel. 13 447 24 43

HURTOWNIA:
Gorlice:  ul. Kochanowskiego 93, 

tel. 18 352 77 71, fax 18 353 01 01

Nowy Sącz: ul.Pijarska 9, 
 tel. 18 442 37 43

www.epprzybylscy.pl



Sprzedaż Hurtowa

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

Dom-Ogród-Mieszkanie Market 

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

Dom-Ogród-Mieszkanie MiniMarket 

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

Dom-Ogród-Mieszkanie MiniMarket 

Mszana Dolna, ul. Kolbego 19 
tel/fax: 18 331 90 80

PROJEKTOWANIE
ŁAZIENEK

DORADZTWO
TECHNICZNE

MIESZANIE
TYNKÓW I FARB

PRZYCINANIE
PŁYT I BLATÓW

OBSŁUGA
INWESTYCJI

SZYCIE FIRAN
I ZASŁON

USŁUGI  
KOPARKO - ŁADOWARKĄ

TRANSPORT 
I ROZŁADUNEK HDS

TRANSPORT
 STALI

TRANSPORT
I SPEDYCJA
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Całkiem nowy 
Nowy Sącz?

U marł stary Nowy Sącz, niech 
żyje nowy Nowy Sącz – ta-
kie głosy słyszę ostatnio czę-

sto, a związane są z otwarciem galerii 
handlowej Trzy Korony. Bo wiele osób 
jest przekonanych, że miasto już nigdy 
nie będzie takie samo. Z wielu powo-
dów, natury – że tak śmiesznie połączę 
– handlowo–politycznej.

Oto zawitał do nas skrawek komer-
cyjnego świata, który zmieni życie nie-
zbyt przecież dużej, przywiązanej do 
tradycji społeczności, dotąd nieco opie-
rającej się stylowi życia, jakie zawładnęło 
wielkomiejskimi ośrodkami. Co prawda 
nadal, w porównaniu z tamtymi gale-
riami, oferta dla nas jest uboższa, nie ma 
póki co wielu topowych w Polsce marek 
ciuchów, czy sklepów ze składnikami do 
egzotycznych potraw, jak Kuchnie Świa-
ta. Ale jest połączenie w jednym miejscu 
w sercu miasta wielu atrakcji, których 
dotąd nie miały inne centra handlowe 
w Nowym Sączu. Jest wielosalowe kino 
znanej sieci, które szybko będzie mogło 
ściągać premierowe tytuły i organizo-
wać tematyczne pokazy/festiwale. Życie 
towarzyskie może faktycznie w jakiejś 

części przeniesie się do wielkiej „gale-
rii smaków”, jak nazywają ciąg knajp i 
fast–foodów w innych centrach. No i jest 
fitness, duży, profesjonalny, na miejscu 
– przed lub po kawie, przed lub po fil-
mie, przed lub po zakupach... Do tego 
światła, blichtr, muzyczka, fanfary... Nie 
trzeba już po wiele z nich jeździć do Kra-
kowa.... No i jest inaczej. Może otwarcie 
na świat, na nowości, a może też ośmie-
lenie do wielkomiejskiego zachowania, 
wartości, światopoglądu... Zobaczymy.

Zaczęły się też alarmy, że małe sklepy 
i centra z powodu Trzech Koron już czu-
ją na plecach oddech plajty. Tego bym nie 
przesądzała. Supermarket w nowej gale-
rii nie należy do najtańszych. Oferta skle-
powa też. No i do tego dochodzi walor 
świeżości, smaczności, regionalności lub 
oryginalności, które oferują małe sklepi-
ki wokół nas i te rozproszone po okolicy. 
Chyba tylko na początku, gdy ludzie za-
chłysną się nowością, galeria jest dla nich 
konkurencją. Potem wrócimy do tego, co 
jest bliżej, taniej, co znajome i swojskie, 
fajne. Bo tego teraz się szuka na świecie, 
tam w wielkich miastach – nie komercji 
galerii, ale oryginalności, smaku, trady-
cji. I my to tutaj mamy na wyciągnięcie 
ręki, tylko chciejmy to docenić.

Jest jeszcze inne, ważne pytanie: czy 
Trzy Korony oznaczają koniec czegoś w 
polityce i elitach w Nowym Sączu? Cie-
kawe. Wszystko, co zostało opisane przy 
okazji uruchomienia tej galerii, odsła-
nia pewne mechanizmy, trochę pychę, 
ale też z drugiej strony zacietrzewienie 
i populizm. Wielki wachlarz politycz-
nych zachowań i emocji. I rzecz jasna 
czegoś z pogranicza nieetyczności, nad-
użyć, robienia nas w konia w świetle ka-
mer. Czy to komuś zaszkodzi? Komu? To 
zobaczymy za kilka miesięcy, podczas 

wyborów. Zobaczymy, jaka naprawdę 
jest pamięć, refleksja i odwaga miesz-
kańców, bo przecież poza frustracją, 
wkurzeniem, utratą wiary w elity i lep-
sze jutro, są też strach, kumoterstwo czy 
lekceważenie głosowania. Bo ile się z tej 
lekcji nauczyliśmy? To patetyczne sło-
wa, ale ich treści ciągle bywają zagro-
żone: wolność, demokracja, poszano-
wanie ludzi, przejrzystość, prawda. Czy 
naprawdę ich ktoś chce?

Prezydent Ryszard Nowak powie-
dział, że wbrew zamieszaniu, jaki pod-
niosło się wokół niego i inwestycji w Trzy 
Korony, wygra przyszłe wybory samo-
rządowe w pierwszej turze. Tak może 
być. Burza i prawda dla jednych, jest ha-
łasem i kłamstwem dla drugich. Ile i ja-
kich emocji jest w mieście, tego nie wie 
nikt, a wystarczą zdolności do ich obła-
skawiania. Wiele też zależy od tego, kto 
w tych wyborach wystartuje jako kontr-
kandydat. Nie pojawili się dotąd nowi, 
silni liderzy, gotowi na takie wyzwania. 
Zostają te same nazwiska, co zawsze. 
Muszą być znaczące dla regionu. Gdyby 
Marian Cycoń był nieco młodszy i chciał, 
mógłby zawalczyć, ale czy chce? Lesz-
ka Zegzdę podobno nie jest łatwo namó-
wić. Znany, do niedawna sądecki polito-
log Rafał Matyja w rozmowie dywagował 
nawet, że może Zygmunt Berdychowski, 
ale ten przecież dawno wyskoczył poza 
Nowy Sącz. Mieszka w Warszawie, a są-
dząc po ostatnim natłoku jego inicjatyw 
i ofensywie medialnej, to rozpoczął już 
kampanię wyborczą, ale do parlamen-
tu. Są też nazwiska kojarzone dziś z Soli-
darną Polską, ale one wystartują do eu-
roparlamentu. Czy zatem Trzy Korony 
oznaczają nową erę dla Nowego Sącza? 
Zobaczymy za parę miesięcy, w samo-
rządowych wyborach.

A bsolutnie i bezapelacyjnie po-
dzielam oburzenie wiceprezy-
denta Jerzego Gwiżdża. Nie-

dawna akcja Radia Kraków pod hasłem 
„Nowy Sącz – miasto w zastoju” nie 
ma nic wspólnego z prawdą! Podob-
nie jak wiceprezydent, będę się do-
magał od ministra skarbu pisemnego 
wyjaśnienia, jak to możliwe, że pu-
bliczna rozgłośnia wprowadza słu-
chaczy i obywateli w błąd sugerując, 
iż Nowy Sącz znajduje się w jakimś za-
stoju. To nieprawda! Nowy Sącz to mia-
sto na wstecznym biegu! Dla podkre-
ślenia grozy sytuacji można by tu użyć 
popularnego idiotyzmu: Nowy Sącz 
– miasto cofające się do tyłu! Któż ma 
jeszcze siłę słuchać, że zdegradowali 
nas likwidując Karpacki Oddział Stra-
ży Granicznej, dyspozytornię pogoto-
wia ratunkowego, PKS, Sanepid i Bóg 
wie co jeszcze? To nam zrobili – jak po-
dejrzewamy – jacyś źli ludzie. Nie zła-
paliśmy ich za rękę, którą należałoby 
odrąbać, ale domyślamy się, że chcie-
liby oni widzieć Nowy Sącz, jako miasto 
specjalizujące się w hodowli pieczarek 
i ogórków. Pamiętamy, kto nam to nie-
dawno wróżył?

To, że próbuje nas degradować jakaś 
niewidzialna ręka, to efekt wizji czyjejś 
mniej lub bardziej bujnej wyobraźni. 
Gorzej, jeśli sprowadzamy nasze mia-
sto do parteru sami, własnymi rękami, 
udając, że nic złego się nie dzieje. Przy-
kłady? Mnóstwo. Dostarcza ich m.in. 
jedno z ostatnich wydań „Gazety Kra-
kowskiej”. Nie na pierwszej stronie, nie 
tłustym drukiem, ale całkiem skromnie 
i cichutko, gdzieś w kąciku, wstydli-
wie, na dole nastej kolumny, maleńką 
czcionką, jakby nie chcąc nikogo tymi 
wiadomościami wprawić w zły na-
strój. Druk maleńki, choć kaliber spra-
wy godny jest wytoczenia armaty, albo 
nawet całej wyrzutni rakietowej zdol-
nej przenosić pociski typu ziemia–zie-
mia. Otóż jak informuje redaktor Daniel 
Weimer, człowiek wiedzący wszyst-
ko o sądeckim sporcie, młodzi koszy-
karze STS Wikar Nowy Sącz nie przy-
stąpią do rozgrywek z braku – a jakże 
– kasy. Problem dotyczy młodzików, 
kadetów i juniorów starszych. Ale to nie 
koniec. O rozgrywkach mogą również 
zapomnieć II–ligowe seniorskie siat-
karki Sandecji. I to nie wszystko. Po-
dobny los dotyczy młodych koszyka-
rek UKS Żak. Jak więc widać, oprócz 
marginalizacji administracyjnej No-
wego Sącza, miasto czeka również ka-
tastrofa sportowa. Odprawienie całych 
zastępów młodych sportowców z kwit-
kiem, w niedalekiej przyszłości skut-
kować będzie kolejnymi katastrofa-
mi: zdrowotną, wychowawczą itd. Nie 
warto w tym miejscu powtarzać bana-
łów, że sport jest jedną z najlepszych 
metod wychowawczych, i że wiedzą 
o tym w całym cywilizowanym świecie. 
Ale dlaczego nie wie o tym nikt w No-
wym Sączu? Potrzebny jest tutaj popu-
larnonaukowy wykład o kształtowaniu 

młodych charakterów przez sportową 
rywalizację i samodyscyplinę trenin-
gową? Wątpię, by trzeba o tym przy-
pominać, bo ci, którzy wiedzą, kore-
petycji nie potrzebują, a ci, którzy nie 
wiedzą i tak nic nie zrozumieją. Cóż za-
tem? Najniższy wymiar kary, to kolej-
nych kilkadziesiąt osób, które zamiast 
spędzać czas na boisku, będą spędzać 
godziny przed komputerem, jeśli nie 
na klatce schodowej. Zresztą na jakich 
boiskach? Całkiem niedawno poseł An-
drzej Czerwiński (były piłkarz), powie-
dział w którejś rozgłośni, że „Nie chcie-
liśmy orlików, a prezydent ma zabawkę 
w postaci I–ligowego zespołu, kosztu-
jącego podatników miliony złotych. 
90 procent miejskiego budżetu prze-
znaczonego na kulturę fizyczną pożera 
zawodowa drużyna z kiepskimi wyni-
kami, a na sport dzieci i młodzieży nie 
pozostaje prawie nic”. No i tyle. Czy 
trzeba jeszcze coś dodawać, czy może 
jednak przy planowaniu budżetu miasta 
na 2014 rok, ktoś się upomni o zmianę 
tych proporcji. No chyba, że jest już za 
późno, by jeszcze coś uratować z mło-
dzieżowego sportu w mieście.

Ale co tam jakiś sport dzieci! Kto by 
się tym przejmował na rok przed wy-
borami! Przecież wiadomo, że małola-
ty i tak nie głosują. Tak więc nie dość, 
że Nowy Sącz jedzie na wstecznym bie-
gu, to jeszcze stanął na rękach i coś mu 
się z tego powodu pomieszało w gło-
wie. Podejrzewam nawet, że Nowy Sącz 
zwariował i trzeba dzwonić (oczywiście 
do Tarnowa) po sanitariuszy z kafta-
nem bezpieczeństwa. Sensacją minio-
nego tygodnia był podniesiony poziom 
tlenku węgla w podziemnym parkingu 
Galerii Trzy Korony. Całe miasto śle-
dziło sprawę z zapartym tchem, jak-
by bojąc się głębiej odetchnąć z powo-
du tegoż tlenku. Parking przewietrzono 
i po dwóch godzinach wszystko wróci-
ło do normy. I to była wiadomość, która 
zelektryzowała wszystkich. Nikogo na-
tomiast nie porusza, że od kilku lat je-
steśmy najbardziej zaczadzonym mia-
stem w Europie. Wszyscy obawiają się 
spalin na parkingu galerii, ale nikt nie 
boi się zabójczego smogu wiszącego nad 
miastem przez ponad 120 dni w roku. 
Czy to nie jest świat postawiony na gło-
wie? Niepokoi nas godzinny brak wie-
trzenia parkingu, ale kompletnie nas nie 
rusza trująca czapa zalegająca od lat nad 
naszymi głowami. Kto się ma tym pro-
blemem zająć, bo w podobnie zanie-
czyszczonym Krakowie o lepsze powie-
trze walczy prezydent Majchrowski, 
radni i sami mieszkańcy. Tam władze 
miasta na bieżąco poszukują z władzami 
wojewódzkimi najlepszych rozwiązań, 
kłócąc się na potęgę w słusznej spra-
wie. Ludzie sami powołali Krakow-
ski Alarm Smogowy, założyli stronę 
chceoddychac.pl, a w Nowym Sączu 
zastępca dyrektora Wydziału Ochro-
ny Środowiska Janusz Rogóz przeko-
nuje, że wszystkiemu winne jest nasze 
położenie w kotlinie. No to faktycznie 
kłopot. Skoro więc nie można zrobić 
nic innego dla poprawy jakości po-
wietrza w mieście, to może zróbmy 
chociaż rzecz najprostszą – rozkop-
my te wstrętne góry i powieje ożyw-
czy przeciąg. Zacznijmy od Przehy-
by. Umówmy się w sobotę z łopatami 
w Gaboniu i bierzmy się za rozbiórkę 
góry, bo chyba nic mądrzejszego już 
nie wymyślimy.

Pokłosie 
Trzech Koron

N owy Sącz stanął na głowie. Za 
sprawą budowy galerii han-
dlowo–rozrywkowej Trzy Ko-

rony. Budowa świątyni kupczenia, zwa-
nego shoppingiem sobotnio–niedzielnym 
wzbudziła w sądeckim grajdołku tyle 
emocji, namiętności, jakich nawet nie 
odnotowano w czasach PRL , a związa-
nych z budową kościoła pw. Matki Bo-
żej Niepokalanej przy Białym Klasztorze. 
Wtedy to, gwoli przypomnienia, kacyki 
partyjne przez lata utrudniały budowę 
tej świątyni wzbudzając gniew wiernych 
i dopiero mądra decyzja ówczesnego wo-
jewody Antoniego Rączki przerwała głupi 
i beznadziejny opór dygnitarzy z budyn-
ku przy Alei Wolności.

Budowa Trzech Koron niczym erup-
cja wulkanu ujawniła ilu w Nowym Są-
czu jest fachowców od wyceny gruntów, 
planowania przestrzennego, budowy ulic 
i rond, nadzoru budowlanego, architek-
tury, a ostatnio także, od niebezpiecznej 
zawartości dwutlenku węgla w pomiesz-
czeniach garażowych. Miejsce handlu, pi-
cia piwa i wagarów młodzieży wpłynęło 
też na życie polityczne miasta i regionu. 

Ba, życie polityczne kraju, gdyż inwesty-
cja stała się areną walki politycznej mię-
dzy Platformą Obywatelską a Prawem 
i Sprawiedliwością. Na tym ogniu chcie-
li upiec swoją pieczeń posłowie więdną-
cej partii Solidarna Polska, Arkadiusz Mu-
larczyk i Andrzej Romanek. Politycznie 
na Trzech Koronach wygrał najbardziej 
senator PiS Stanisław Kogut "zarzyna-
jąc" kierownictwo struktur miejskich PiS 
na czele z Jerzym Wituszyńskim. Zwycię-
sko z tej okołogaleryjnej bitwy wyszedł 
też prezydent Ryszard Nowak wykazu-
jąc opozycji, że zbyt późno się obudziła, 
gdyż przerwała swój błogi sen po ponad 
trzech latach, czyli od momentu sprze-
daży działki do otwarcia galerii.

Również i radni miejscy pokazali, 
że kiepsko pracują marnując swój czas nie 
na pracę na rzecz mieszkańców, a na in-
trygi i podchody polityczne, bądź gry i za-
bawy zwane manifestacjami. Bo czymże 
były ostatnie ich gierki związane z nada-
niem imienia ronda przy wspomnianej 
galerii. Kiedy banita z PiS Artur Czer-
necki, jako pierwszy wystąpił z propo-
zycją patrona ronda śp. prezydenta Le-
cha Kaczyńskiego z góry było wiadomo, 
że radni nie poprą Czerneckiego choć-
by ze względu na jego walory osobowo-
ściowe. Mój Boże! W mateczniku PiS śp. 
Lech Kaczyński nie znalazł uznania u są-
deckich radnych, którzy wcale nie tak 
dawno – także na wniosek Czerneckiego 
– uhonorowali byłego prezydenta oby-
watelstwem miasta(!) Niepojęta jest logi-
ka myślenia tych rajców. W końcu patro-
nem został śp. generał Franciszek Gągor. 
Co mnie osobiście cieszy, gdyż to był mój 
kolega licealny, ale smuci równocześnie, 
że musiał zginąć w katastrofie lotniczej, 
by go w ten sposób uhonorowano.

Pokłosiem budowy galerii, która 
w sposób niezrozumiały staje się wyda-
rzeniem roku mijającego, jest koniecz-
ność przetasowań w radzie miasta. Skan-
dal związany z budową galerii i przede 
wszystkim zawodowe powiązania z nią 
Jerzego Wituszyńskiego, przewodniczą-
cego rady wywołał wspomniany już wy-
żej radny Czernecki. Radny niezrzeszony. 
Do grona niezrzeszonych radnych dołą-
czył teraz przewodniczący (jeszcze) Wi-
tuszyński po rezygnacji z członkostwa 
w PiS. Teraz obydwaj mogą się nazywać 
banitami (sierotami) PiS. Wituszyński 
kłamał mówiąc pierwotnie, że nie miał 
nic wspólnego z budową Trzech Koron. 
Potem przyciśnięty przez senatora Ko-
guta zeznał, że jednak biegał po budo-
wie, jako geodeta (zwany też potocznie 
skoczybruzdą). Zanim publicznie zosta-
nie ogłoszone przez prezesa Kaczyńskie-
go oficjalne jego wyrzucenie z partii po-
winien, jako niezrzeszony radny, a więc 
klub wybitnie nawet nie kanapowy, a ta-
boretowy złożyć rezygnację z przewod-
niczącego Rady Miasta Królewskiego No-
wego Sącza.

Jest jeszcze inne rozwiązanie honoro-
we, jeśli można użyć w tym przypadku 
tego przymiotnika. Patryk Wicher, prze-
wodniczący klubu radnych PiS osobiście 
powinien złożyć wniosek do biura rady 
o odwołanie z funkcji swojego partyjne-
go kiedyś kolegi, a nawet przełożonego 
w strukturach miejskich PiS. Powinien 
tego osobiście dopilnować senator Ko-
gut i członek Komitetu Politycznego PiS 
Leszek Langer. Kiedyś partyjny kolega 
Czerneckiego i Wituszyńskiego. Galeria 
Trzy Korony zapisze się w politycznych 
życiorysach niektórych radnych czar-
nymi literami.

OPINIE

Jerzy Wideł
Z kapelusza

Dzwońcie po sanitariuszy 
z kaftanem bezpieczeństwa

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

Bernadeta Waszkielewicz 
Waszkie sprawy
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Cierpliwie i bez zaogniania, krok po 
kroku prezydent Ryszard Nowak wy-
jaśnia wszystkie aspekty związane ze 
sprzedażą działek przy ul. Krańcowej 
i Lwowskiej i przebudową – na rondo 
– skrzyżowania ulic: Barska – Lwow-
ska – Krańcowa oraz remontem ul. 
Modrzejewskiej.

Na jego wniosek zwołana zosta-
ła nadzwyczajna sesja Rady Miasta 
(28 października) poświęcona tyl-
ko tym zagadnieniom..

Diagnoza Ryszarda Nowaka za-
mieszania wokół galerii i przebudo-
wy ciągów komunikacyjnych przy 
niej jest jednoznaczna. „Sprawę 
Nowaka” nakręciła grupka posłów 
i radnych głosząc półprawdy i nie-
prawdy. Cierpliwość gospodarza 
miasta wyczerpała się, a kiedy nie 
doczekał się zwołania sesji zapo-
wiadanej przez oponentów, sam 
wystąpił z taką inicjatywą. 

Głoszone przez oponentów pół-
prawdy i insynuacje mają, jego 
zdaniem, kontekst i podtekst po-
lityczny. Przeciwnicy w ten sposób 
chcą zaistnieć w opinii publicznej 
i w ten sposób rozpoczynają kam-
panię wyborczą: jedni do foteli na 
Wiejskiej lub w Brukseli, a jak się 
nie powiedzie do prezydenckiego 
stolca, inni do Rady Miasta. Mię-
dzy bajki wkłada ich zatroskanie 
o publiczne podatki i interes oraz 
budżet miasta.

Sceptycznie też ocenia szanse 
przekonania oponentów. Ci przy-
szli na sesję z określonymi tezami 
i na siłę usiłowali je podtrzymać. 
Przedstawione kalendarium zda-
rzeń i zestaw dokumentów, nota 
bene znany im wcześniej, nie zmie-
nił ich opinii. Prezydent zdziwiony 
jest, że ta sprawa nabrała takiego 
rozgłosu dopiero teraz, gdy sprze-
daż działek przy ul. Lwowskiej i 
Krańcowej i budowa galerii znana 
jest sądeckim rajcom od trzech lat, 
bowiem sami podnosili ręce zga-
dzając się na ich zbycie, akceptując 
miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. 

Pretekst do całego zamieszania 
– błędna informacja na stronach 
internetowych miasta, a także za-
pis w sprawozdaniu – gospodarz 
miasta wyjaśniał też wielokrotnie. 
W swoich wypowiedziach do me-
diów zawsze precyzyjnie przed-
stawiał jakie zobowiązania przyjął 
na siebie inwestor - CD Locum, a 
jakie Urząd Miasta. Wynika z nich 
czarno na białym, że magistrat re-
montuje (przebudowuje) ciągi ko-
munikacyjne przy galerii, a jej wła-
ściciel: wjazdy i chodniki do niej 
przylegające. Z czasem po rozwa-
żeniu różnych koncepcji sprecy-
zowano, że owych „ciągach ko-
munikacyjnych”, powstanie rondo 
na skrzyżowaniu ulic: Barska – 
Lwowska – Krańcowa i zmoderni-
zowana będzie ul. Modrzejewskiej. 
Wspomniane ulice są infrastruktu-
rą miejską i za ich utrzymanie od-
powiada Ratusz. Były planowane 
do przebudowy od dawna, a ter-
miny realizacji były uzależnione 

od zagospodarowania przyległe-
go terenu i zakończenia budyn-
ku galerii.

Wielokrotnie Ryszard Nowak 
podkreślał i zastrzega się, że będzie 
powtarzał do znudzenia, iż przy 
tak wyśrubowanej cenie sprzeda-
ży działek, od inwestora nie można 
było wydusić już nic więcej. Pod-
kreśla, że miejscy radni wiedzie-
li o powtórzonych na nadzwyczaj-
nej sesji faktach od 3 lat. Głosowali 
„za” przeprowadzeniem transak-
cji, choć – niektórzy – nie wierzyli, 
że miasto otrzyma za ten teren tak 
wysoką cenę. Prezydent nie zszedł z 
ceny mimo dwóch nierozstrzygnię-
tych przetargów, mimo iż zgodnie z 
prawem mógł obniżyć cenę nawet o 
60 proc. Domyśla się z jakich armat 
strzelaliby posłowie i wtórujący mu 
radni, gdyby sprzedał działkę za kil-
kanaście milionów, nawet z prze-
rzuceniem na inwestora ciężaru 

finansowania przebudowy ulicy i 
budowy ronda.

Porównanie cen sprzeda-
ży gruntu pod galerie handlowe 
w porównywalnych regionach i 
miastach wypadło dla prezydenta 
bardzo korzystnie. Próbę tę wy-
trzymała również w konfronta-
cji z Warszawą. Działka w Nowym 
Sączu została sprzedana dwukrot-
nie drożej niż w stolicy, za 414 631 
zł (brutto) (339 200, 00 zł netto) 
za ar. Urząd postawił twardo, że 
działka nie zmieni właściciela za 
mniej niż 30 mln zł netto, kupiec 
z kolei godził się na cenę pod wa-
runkiem, że nie wyda ani grosza 
więcej.Przywoływanie, jako argu-
mentu przeciwko transakcji przy-
kładów zaangażowania inwesto-
rów w infrastrukturę miejską w 
innych miastach, Ryszard Nowak 
komentuje jako nadużycie i mie-
szanie sądeczanom w głowach.

Porównywanie Nowego Sącza 
z Wrocławiem, Krakowem, Rze-
szowem czy Kielcami –ośrodka-
mi metropolitarnymi, jest zabie-
giem czysto propagandowym. Nie 
da się porównać sądeckiego ryn-
ku, tutejszych cen nieruchomości 
z tamtymi. Nadto w znacznej czę-
ści inwestycje towarzyszące gale-
riom wznoszonym w przywołanych 
miastach wynikały z ich potrzeb 
i potrzeb inwestycji, bez których 
te nie mogłyby funkcjonować. U 
Nowym Sączu nie ma takiej sytu-
acji. Galeria mogłaby działać przy 
zachowaniu poprzedniego układu 
komunikacyjnego.

Ryszard Nowak odpiera też za-
rzut traktowania inwestora – CD 
Locum na specjalnych warunkach. 
Podkreśla, że każdego potencjal-
nego inwestora traktuje z powagą 
i życzliwością, a jeśli z dozą uprzy-
wilejowania – to w granicach prawa 

i dobrych obyczajów – zwłaszcza 
takich, którzy lokują konkretne 
kwoty w naszym mieście. Wartość 
inwestycji ph. „Trzy Korony” sza-
cowana jest na 450 mln zł i jest to 
największe tego typu wielofunk-
cyjne centrum handlowo-usługo-
wo-rozrywkowe w regionie.

Jednym z powodów, dla których 
lista nowych inwestorów nie jest 
imponująca, to ciągła marginaliza-
cja Nowego Sącza przez Warszawę 
i Kraków, m.in. poprzez brak do-
godnego połączenia naszego miasta 
z resztą Polski. Prezydent jest scep-
tykiem w sprawie kolejnej, głośnej 
batalii o modernizację i przebudo-
wę „sądeczanki” - drogi od granicy 
państwa przez Nowy Sącz do Brze-
ska i włączenia jej w system auto-
strad i objecie tego zadania finan-
sowaniem ze środków unijnych w 
nowej perspektywie finansowej.

Kolejne argumenty przemawia-
jące za galerią są oczekiwane, choć 
dziś jeszcze szacowane, korzyści: 
wpływy do budżetu miasta z tytu-
łu podatków: ok. 360 tys. zł – tyle 
obecnie wynosi opłata roczna z ty-
tułu użytkowania wieczystego grun-
tów; ok. 1,5 mln zł rocznie – podatek 
od nieruchomości (grunt i budynek) 
oraz 2 % wartości budowli (gara-
że, ogrodzenia, place utwardzone). 
Wśród zysków wymienić też nale-
ży przychody sądeckich spółek ko-
munalnych ze sprzedaży usług dla 
galerii, a będzie to kwota ok. 600 – 
800 tys. zł rocznie. Nie bez znaczenia 
jest również dodatkowe 1200 – 1500 
nowych miejsc pracy jakie deklaru-
ją właściciele galerii. 

Prezydent Ryszard Nowak nie 
ma złudzeń, że przetnie i zamknie 
„sprawę Nowaka” i usta oponen-
tom zawiadomieniem jakie sam zło-
żył do CBA i CBŚ o zbadanie za-
gadnień związanych ze sprzedażą 
gruntów. Zachęca swoich adwer-
sarzy, jeśli mają w ręku konkrety 
i argumenty, by poszli z nimi tam, 
gdzie osoba publiczna iść powin-
na, by nie zostać podejrzana o za-
tajanie działań niezgodnych z pra-
wem. Ryszard Nowak po wielokroć 
podkreśla, iż sprzedaż działek, bu-
dowa galerii Trzy Korony i remont 
i przebudowa okolicznych ulic nie 
ma drugiego dna.

Ma nadzieję, że dzięki transmi-
sjom telewizyjnym nadzwyczaj-
nej sesji, złożonym na niej wyja-
śnieniem mieszkańcy miasta będą 
mogli wyrobić sobie własne zda-
nie, bowiem do tej pory otrzymy-
wali do wierzenia opinie i komen-
tarze kontestatorów.

Gospodarz miasta nie ma też złu-
dzeń: takich prób jego „grillowa-
nia” będzie więcej. Zastanawia się 
tylko co będzie pretekstem do na-
stępnych ataków, gdy „sprawa ga-
lerii” „wystygnie”, przestanie być 
nośna medialnie. Czy będzie to pla-
nowana budowa ul. Węgierskiej bis? 
Obwodnica północna? Czy będą 
szukać „czegoś” w edukacji, po-
mocy społecznej, sporcie, ochro-
nie środowiska? 

(ABCD)

Rondo z politycznym podtekstem
MATERIAŁ  PROMOCYJNY MIASTA NOWEGO SĄCZA
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KUPON  
RABATOWY**

200 zł

KUPON  
RABATOWY**

200 zł

KUPON  
RABATOWY**

200 zł

Odwiedź salon Sony Centre: sony.pl/SonyCentre

NOWY SĄCZ / ul. Dojazdowa 20 • tel. 18 444 11 44  •  pon-pt: 10-18, sob: 10-14

4 799  złNajlżejszy 
Ultrabook™  
na świecie***

waga
870g

Ekran Full HD Reality Display

Odporny na wodę i kurz

Technologia NFC

Mobilność  
w każdym calu

Dostępne kolory

Smukły notebook  
gwarantujący bogatszy, głębszy 
dźwięk

1 849  zł

3 lata gwarancji
na wszystkie notebooki VAIO*

* Promocja obowiązuje 2–21.11.2013 r. Regulamin w salonach.  
** Kupon rabatowy do wykorzystania na kolejne zakupy do 30.11.2013 r., nie łączy się z innymi promocjami. 
Oferta ważna do 15.11.2013 r. lub do wyczerpania zapasów, szczegóły u sprzedawców.

„Sony”, „make.believe” są zastrzeżonymi znakami handlowymi Sony Corporation.  Informacje zawarte w reklamie nie stanowią oferty w rozumieniu  
art. 66 § 1 K.C. Sony Centre zastrzega sobie prawo do zmian cen podanych w gazetce. Sony Centre zastrzega sobie możliwość błędów w składzie i druku gazetki. 

*** Porównanie VAIO® Pro 11 z innymi dotykowymi Ultrabookami™  
o przekątnej ekranu 29,4 cm (11,6”). Dane z 5 czerwca 2013 roku.

VAIO Pro 13 
SVP1321S1E

VAIO Pro 11
SVP1121X2E

Procesor  
AMD E2-2000

Czas pracy 
do 6 h

Waga 
1,5 kg

Ochrona dysku 
twardego

Dźwięk 
X-Loud

System 
operacyjny

VAIO® E11 
SVE1113M1E

VAIO® Fit 15E 
SVF1521F6E

Dotykowy ekran 
VAIO TRILUMINOS

Czas pracy 
do 10 h

Waga 
0,87 kg

VAIO Pro 11  SVP1121X2E

Procesor  
Intel® Core™ i5

Dysk SSD 
128 GB

Podświetlana 
klawiatura

Obudowa 
z włókna  
węglowego

System operacyjny Komunikacja 
NFC

Ekran VAIO 
TRILUMINOS

Czas pracy 
do 8 h

Waga 
0,94 kg

VAIO Pro 13  SVP1321S1E

2 599  zł

4 199  zł

2 099  złNajlepszy  
Europejski Tablet 
2013–2014

Xperia™ Tablet Z   SGP311E3

Ekran dotykowy

10.1”
Aparat

8 Mpx

System operacyjny

Android 4.1.3
Czas pracy

do 9h 50’
Karta sieci

Wi-Fi

Dysk twardy

16 GB

Procesor  
Intel® Core™ i3

Czas pracy 
do 5 h

Waga 
2,5 kg

System 
operacyjny

Komunikacja 
NFC

Ochrona dysku 
twardego
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