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Salon sprzedaży
ul. Zielona 45

33–300 Nowy Sącz

tel/fax 18 444 11 27

33–300 Nowy Sącz 

ul. Jagiellońska 57

tel/fax 18 444 11 01

GORLICE ul. Biecka 40  

tel/fax 18 354 69 11

LIMANOWA ul.Kopernika 14 

tel/fax  18 330 11 67

Centrala 
Paszyn 478, 

33-326 Nowy Sącz, 

tel/fax 18 440 20 14

(ogrodzenia)
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Komu Orzechowski przyniósł łopatę    L str. 2

Wituszyński nie ma powrotu do PiS     L str. 5

Nie pij wódki, nie pij wina, kup se rower Ukraina
 L str. 17
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NOWY SĄCZ

ul. Sobieskiego 
14a/3

ZADZWOŃ 525 225 525
www.kredytok.pl
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Wiśniowski 
– ukoronowanie 
projektu życia

Sądecki biznesmen Andrzej Wiśniowski został Przedsiębiorcą Roku w 11. edy-
cji prestiżowego konkursu Ernst & Young. FPHU Wiśniowski jest najwięk-
szym polskim producentem bram garażowych i przemysłowych. Zalicza się 
też do ścisłej czołówki przedsiębiorstw napędzających sądecką gospodarkę. 
Niedawno jego firma rozpoczęła kampanię reklamową pod hasłem „Ukorono-
wanie Twojej inwestycji”. Docenienie Andrzeja Wiśniowskiego przez kapitułę 
konkursu i uznanie go najlepszym polskim przedsiębiorcą, jest ukoronowa-
niem projektu jego życia.

Dziś na naszych łamach publikujemy drugą edycję unikatowej w skali kraju 
listy 100 firm napędzających sądecką gospodarkę. To dzięki tym przedsię-
biorstwom tysiące ludzi mają pracę, a miliony złotych podatków zasilają nasz 
wspólny budżet.

O nagrodzie dla Wiśniowskiego L str. 5
100 firm napędzających sądecką gospodarkę L str. 9–12

UWAGA MŁODZI CZYTELNICY! 
Specjalnie dla Was 
           miesięcznik 

DTS JUNIOR 
L sprawdź str. 13–16

WAŻNE: WAŻNE: Ruszył sezonRuszył sezon
wyprzedaży rocznika 2013.wyprzedaży rocznika 2013.
Sprawdź, jakie autaSprawdź, jakie auta
poleca ekspertpoleca ekspert

>> szczegóły str. 3>> szczegóły str. 3
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Kazimierz Fałowski

R E K L A M A

•Drewniane schody 

•Podłogi

•Balustrady

•Podbitki

•Tarcica sucha, mokra

WIKPOL ul.Wyczółkowskiego 4A

(boczna Bolesława Prusa)

tel. 18 443 92, 47, 502 236 130

NOWY SĄCZ

ul. Sobieskiego 
14a/3

ZADZWOŃ 525 225 525
www.kredytok.pl
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Łopata dla prezydenta
Adam Orzechowski, niczym wcze-
sny Janusz Palikot, coraz śmielej po-
sługuje się gadżetami. Znany sądecki 
monarchista i komentator, przyniósł 
w ub. tygodniu do studia Regional-
nej Telewizji Kablowej łopatę, którą 
chciał wręczyć prezydentowi mia-
sta Ryszardowi Nowakowi.

– Pan prezydent m.in. w tym stu-
dio obiecał, że najpóźniej w paź-
dzierniku wbije pierwszą łopatę pod 
budowę nowego mostu na Dunajcu 
– mówił w telewizji Orzechowski. 
– Kończy się listopad i rozpoczęcia 
budowy mostu nie widać. Nie wiem 
dlaczego, bo powinny być na to pie-
niądze ze sprzedanego gruntu pod 
galerię, z wyemitowanych obligacji 

miejskich, są podobno wszyst-
kie uzgodnienia, więc rozumiem, 
że do rozpoczęcia prac brakuje tyl-
ko tej pierwszej łopaty. Dlatego ją 
przyniosłem. (ICZ)
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Sądecczyzna 
do pobrania na telefon
Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu 
od kilku tygodni testuje aplikację SĄDEC-
KIE 4U, którą można bezpłatnie pobrać 
na smartfona. Daje ona możliwość wir-
tualnego wędrowania po Sądecczyźnie. 

– Informacje, które zostały w niej zawarte 
pozwolą też na zaplanowanie urlopu lub 
krótkiej wycieczki oraz zapoznanie się 
z atrakcjami ziemi sądeckiej. To nowocze-
sna forma i całkowicie bezpłatna – mówi 
starosta Jan Golonka.  (MO)

Chcesz wiedzieć więcej wejdź 
na www.dts24.pl

Sprawdź, czy te listy 
nie są do Ciebie

Chcesz zostać 
p r a w d z i w y m 
Mikołajem? Sto-
w a r z y s z e n i e 
Sursum Cor-
da stwarza ku 
temu okazję. 
Jego wolonta-
riusze co roku 
pełnią rolę ku-

rierów. Odbierają od dzieci, swoich pod-
opiecznych, listy i udostępniają je w sie-
ci, aby Mikołajowie mogli je przeczytać. 
Szukaj listów na www.mikolaj.sc.org.pl. 
Zaglądnij, sprawdź – może jest wśród 
nich taki, na który chciałbyś odpowie-
dzieć? A może jest w którymś z listów 
choć jedno marzenie, które możesz 
spełnić? Jeśli tak – działaj! Z prezentem 
nie musisz fatygować się nocą przez 
ciasny wlot komina. Dostarcz go do sie-
dziby Sursum Corda. Dzięki wolonta-
riuszom trafi on do wybranego przez 
Ciebie dziecka i wyczaruje na jego buzi 
uśmiech.

Szczegóły na dts24.pl, 
a także pod nr tel. 18 540 40 40.

A  TO C IEKAWE WWW.KL IKNI J .TU
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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

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
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INTERWENCJA DTS.  Prace porząd-
kowe przeprowadzone kilka tygodni 
temu wzdłuż potoków w Chełmcu, 
odsłoniły rury nielegalnie zainstalo-
wane przez mieszkańców, którymi 
odprowadzali nieczystości ze swoich 
domów. – My się dziwimy, że wody 
są zanieczyszczone, tymczasem 
to najbliżsi sąsiedzi zatruwają nam 
życie. Tylko dlaczego – jeśli już nie 
chcą myśleć o nas – nie pomy-
ślą o sobie. Sobie też przecież szko-
dzą – mówi Czytelniczka [personalia 
do wiadomości redakcji], która poin-
formowała DTS o problemie. 

Mieszka w pobliżu Szymanowian-
ki. Na zdjęciu widzimy, jak potok 
wyglądał w październiku. Teraz, 
po opadach deszczu jest trochę le-
piej. – Ale smród nadal się unosi 
– żali się Czytelniczka. – Nie mamy 
tu wodociągów, za to swoje stud-
nie. Aż boję się zbadać jakość mojej 
wody. Przecież to, co wpada do po-
toku, na pewno nie jest obojętne 
na jej skład chemiczny. Chyba lepiej 
żyć w nieświadomości, co się pije. 

Rafał Majda, komendant Stra-
ży Gminnej w Chełmcu przyznaje, 
że to poważny problem, na który 
również zwracają mu uwagę miesz-
kańcy. I nie dotyczy on tylko Szy-
manowianki, ale wszystkich po-
toczków w Chełmców oraz rowów. 

Nikt jednak nie chce skarżyć na są-
siada i bezpośrednio wskazać straż-
nikom kto, kiedy i gdzie odpro-
wadza w ten sposób nieczystości. 
– W 90 procentach są to więc nasze 
interwencje – mówi Majda. Doda-
je, że rury, jakie odsłoniły się pod-
czas porządków wzdłuż potoków, 
zostały pozatykane. – Sprawa jed-
nak nie jest zakończona – zazna-
cza. Jeśli ktoś zostanie przyłapany 
na zanieczyszczaniu w ten sposób 
wody, strażnicy mogą go ukarać 
mandatem w wysokości do 500 
zł. Gdy sprawa będzie skierowa-
na do sądu, za taki proceder grozi 
grzywna do 5 tys. zł. 

– Obecnie w gminie trwa pro-
gram kanalizacji. Czasami przy-
jeżdżamy na miejsce, gdzie takie 
nieprawidłowości mają miejsce 
i słyszymy od mieszkańca, że jest 
w trakcie budowy oczyszczalni 
ścieków. To co innego. Jednak nie 
zawsze jesteśmy w stanie złapać 
za rękę osoby, które wypuszczają 
ścieki w nocy – mówi Majda.

– Może, gdy będziemy o tym gło-
śno mówić, sąsiadów ruszy su-
mienie. Przecież w ten sposób nie 
zatruwają życia „jedynie” wszyst-
kim wokół, ale również sobie 
– mówi nasza Czytelniczka i ape-
luje o zdrowy rozsądek. 

(PEK)

W Chełmcu mieszkańcy 
nielegalnie odprowadzają ścieki 

Nie tylko do Szymanowianki mieszkańcy Chełmca wypuszczają ścieki. 
Podobnie wyglądają inne cieki w pobliżu ich domów.

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

SŁUŻBA ZDROWIA.  Optymalizacja 
zatrudnienia, działania zwiększają-
ce przychody, nowa strategia rozwoju 
– taki plan naprawczy dla sądeckiego 
szpitala przygotowała firma Pharmed 
Consulting z Katowic. Obecnie doku-
ment czeka na akceptację władz wo-
jewództwa małopolskiego.

W planie naprawczym eksperci ślą-
skiej firmy przekonują, że w sądec-
kim szpitalu możliwe jest zmniej-
szenie zatrudnienia o ponad 90 
osób.

W 2014 roku dałoby to oszczęd-
ności w kwocie 2,9 mln zł, a od 2015 
roku już 4,6 mln zł rocznie. Reduk-
cja etatów w największym stopniu 
dotknęłaby personel pielęgniar-
ski (40 osób) oraz administracyjny 
(22 osoby). Dział lekarski zostałby 
zmniejszony o 3 etaty. Planowane 
zwolnienia zostałyby jednak roz-
łożone w czasie.

„W okresie lat 2013 – 2014 kil-
kunastu pracowników zdobędzie 
prawo do świadczeń emerytalnych. 
Na ich stanowiska nie będzie prze-
prowadzony nabór, dzięki czemu 

nastąpi naturalna redukcja zatrud-
nienia (…). Ponadto w tym samym 
okresie czasu, w wyniku odejść 
na emeryturę zmniejszy się zatrud-
nienie o 6 innych etatów. Zdaniem 
dyrekcji szpitala odejścia te nie będą 
wymagały zatrudnienia nowych 
osób na miejsce odchodzących” – 
czytamy w dokumencie.

Spać spokojnie mogą jedynie 
pracownicy oddziału onkologicz-
nego oraz teleradioterapii. Wła-
śnie tam konieczne będzie zwięk-
szanie zatrudnienia w ciągu kilku 
najbliższych lat.

Druga część planu naprawczego 
zakłada podjęcie działań zwiększa-
jących przychody szpitala. Składają 
się na niego uruchomienie odcinka 
udarów w ramach oddziału neuro-
logicznego (styczeń 2014), urucho-
mienie teleradioterapii (II kwartał 
2014 roku) oraz rozbudowa oddzia-
łu anestezjologii i intensywnej te-
rapii (2015).

Dzięki tym inwestycjom placów-
ka w Nowym Sączu miałaby szansę 
wyjść na finansową prostą. Oczy-
wiście przy założeniu, że otrzyma 

finansowe wsparcie z budżetu wo-
jewództwa na spłatę bieżących zo-
bowiązań. Gdyby to się nie udało, 
plan naprawczy przewiduje „roz-
wiązanie B”.

– Opcjonalnym rozwiązaniem 
służącym między innymi restruk-
turyzacji zadłużenia może być 
również przekształcenie szpita-
la w spółkę kapitałową zgodnie 
z Ustawą o działalności leczni-
czej z dnia 15 kwietnia 2011 roku – 
przekonują w dokumencie eksperci 
firmy Pharmed. – Rozwiązanie ta-
kie mogłoby się wiązać z przeję-
ciem części zobowiązań przez sa-
morząd województwa (…). Część 
z tej kwoty (na dzisiaj nie wyli-
czona) mogłaby podlegać dotacji 
lub umorzeniu – dodają.

Obecnie plan naprawczy do za-
opiniowania otrzymała Rada Spo-
łeczna Szpitala oraz przedstawi-
ciele związków zawodowych. 
Decydujący głos co do dalszych lo-
sów sądeckiej placówki będą mia-
ły jednak władze województwa 
małopolskiego.

(ROSS)

W KOLEJNYM NUMERZE 
DOBREGO TYGODNIKA 

SĄDECKIEGO, 
5 GRUDNIA, CZEKA NA 

NASZYCH CZYTELNIKÓW 
NIESPODZIANKA – 

KALENDARZ NA 2014 R. 
NIE PRZEGAP.

Do redukcji etaty pielęgniarek i administracji?

UWAGA

Więcej pieniędzy na walkę 
z rakiem

Ponad 3 mln zł – taką sumę pie-
niędzy otrzyma w przyszłym roku 
z NFZ Sądeckie Centrum Onko-
logiczne działające przy szpitalu 
w Nowym Sączu. Pieniądze zosta-
ną przeznaczone na leczenie osób 
chorych na nowotwory.

Wściekły lis
U lisa zastrzelonego 17 listopa-

da w miejscowości Jasienna (gm. 
Korzenna) stwierdzono wirusa 
wścieklizny. Potwierdziły to wy-
niki badań, które Powiatowy Lekarz 
Weterynarii otrzymał w piątek. 

Kierowca Węgier utknął pod 
wiaduktem 

Samochód ciężarowy marki Sca-
nia z naczepą, zaklinował się w po-
niedziałek rano pod wiaduktem 
kolejowym na ul. Kungendy w No-
wym Sączu. Samochodem kiero-
wał obywatel Węgier. Do podob-
nych przypadków dochodzi w tym 
miejscu bardzo często. Powodem, 
o czym już pisaliśmy, jest najczę-
ściej nie nieuwaga kierowców, a złe 
oznakowanie. 

Zwycięstwo 
w stylu hip–hop

Justyna Migacz, 15–letnia są-
deczanka zajęła trzecie miejsce 
na XX Mistrzostwach Polski Fre-
estyle w Twardogórze. Z nieskry-
waną dumą dziennikarzy o tym 

fakcie poinformowała mama na-
stolatki Anita Migacz, która wraz 
z mężem prowadzi Centrum Tańca 
ADeeM w Nowym Sączu. Justyna 
trenuje w rodzinnej firmie. 

Śmiertelne potrącenie 
w Rożnowie 

Kierujący oplem krakowianin, 
jadąc w kierunku Witowic, potrą-
cił idącego w przeciwnym kierunku 
68–letniego pieszego. Do wypad-
ku doszło w Rożnowie, 24 listopa-
da, po godz. 17. Mieszkaniec Roż-
nowa zmarł w trakcie transportu 
do szpitala. 

Sądeckie w zdrowej 
atmosferze

O tym, jak sprawić, by nasze 
powietrze stało się czystsze i Nowy 
Sącz nie przodował w niechlub-
nych rankingach wskazujących 
najbardziej zanieczyszczone miej-
sca w… Europie, dyskutowano we 
wtorek w Miasteczku Galicyjskim 
podczas konferencji „Małopolska 
w zdrowej atmosferze. Subregion 
Sądecki”. 

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj nas 
na bieżąco na www.dts24.pl 
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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

R E K L A M A

Projekt „Spawanie, kopanie, kosztorysów pisanie – szans  dla ma opolskich MSP i ich pracowników”, wspó  nansowany ze rodków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego

Arkadiusz Malczyk Firma „QConsultant” zaprasza na bezp atne szkolenia w Nowym S czu, daj ce uprawnienia 
do wykonywania zawodów:

Kosztorysant Robót Budowlanych: 07.12 – 15.12.2013 r.;
Spawacz m. MIG: 07.01-19.02.2014 r. i 30.06-12.08.2014 r.;
Kosztorysant Robót Budowlanych: 20.01 - 28.01.2014 r.;
Spawacz m. TIG: 24.02-08.04.2014 r.;
Spawacz m. MAG: 12.05-26.06.2014 r.

Zapraszamy do udzia u pracowników ma opolskich przedsi biorstw, ich w a cicieli, pe ni cych funkcje kierownicze 
oraz wspólników, w tym partnerów prowadz cych regularn  dzia alno  w przedsi biorstwie i czerpi cych z niego 
korzy ci  nansowe, zw aszcza osoby 50+, z max. rednim wykszta ceniem i kobiety! Ilo  miejsc ograniczona! 
Dodatkowe informacje, pe ny harmonogram i dokumenty zg oszeniowe: www.qconsultant.com.pl/projekt 
Pytania? Zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 660 559 029

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI

FUNDUSZ SPOŁECZNY

R E K L A M A

BIZNES I  GOSPODARKA.  An-
drzej Wiśniowski, założyciel i właści-
ciel marki WIŚNIOWSKI, zdobył presti-
żowy tytuł Przedsiębiorcy Roku 2013. 
Zwycięzca 11. polskiej edycji konkur-
su Ernst & Young Przedsiębiorca Roku 
okazał się również bezkonkurencyjny 
w kategorii Produkcja.

W tegorocznej odsłonie konkursu 
EY Przedsiębiorca Roku o zwycię-
stwo walczyło 11 finalistów.

– Produkty marki WIŚNIOWSKI 
to ukoronowanie każdej inwesty-
cji, a dzisiejsza nagroda to uko-
ronowanie mojej 25–letniej pra-
cy. Bardzo serdecznie dziękuję, 
a wszystkim przedsiębiorcom ży-
czę, żeby zrealizowali swoje cele. 
Chciałbym także podziękować 
swojej rodzinie, naszym klien-
tom i moim pracownikom – mówił 
twórca sukcesu marki WIŚNIOW-
SKI, odbierając w sobotę, na gali fi-
nałowej konkursu, nagrodę. 

Nagroda dla Przedsiębiorcy Roku 
2013 została przyznana przez jury 
konkursu „w uznaniu za wyznacza-
nie od 20 lat trendów na rynku bram 
i ogrodzeń za granicą”. – Ta nagroda 
to nie tylko ukoronowanie naszego, 
25–letniego już działania, ale tak-
że swoisty certyfikat dla mojej fir-
my. Dalej będziemy kontynuować 
inwestycje, rozwój przedsiębior-
stwa i realizację celów, które so-
bie postawiliśmy – powiedział An-
drzej Wiśniowski. Zbudowana przez 
niego od podstaw i w całości oparta 
na polskim kapitale firma WIŚNIOW-
SKI zajmuje się produkcją bram gara-
żowych, przemysłowych, systemów 
ogrodzeniowych oraz stolarki stalo-
wej i aluminiowej. Zatrudniające dziś 
ponad 1100 osób przedsiębiorstwo 

nieustannie się rozwija i z powodze-
niem konkuruje z europejskimi po-
tentatami branży. 

W 2014 roku Andrzej Wiśniowski 
będzie reprezentował Polskę pod-
czas światowego finału EY World 
Entrepreneur of the Year w Mon-
te Carlo, podczas którego rywali-
zować będą wszyscy zwycięzcy lo-
kalnych edycji konkursu z ponad 50 
krajów świata.

Źródło: RedPen Public Relations

POL ITYKA.  Komisja Etyki Pra-
wa i Sprawiedliwości, badająca sprawę 
przewodniczącego Rady Miasta Jerze-
go Wituszyńskiego, wysłałaby wniosek 
o usunięcie go ze struktur partii, gdy-
by sam wcześniej nie złożył rezygnacji. 
Taką informację przekazał w poniedzia-
łek na konferencji prasowej w biurze se-
natora Stanisława Koguta w Nowym Są-
czu poseł Mariusz Kamiński, wiceprezes 
PiS i były szef CBA. A we wtorek Witu-
szyński został członkiem Klubu Radnych 
Dla Miasta. Tym samym przestał istnieć 
Klub Radnych PiS. 

Przewodnim tematem konferencji była 
korupcja w elitach władzy. Kamiński, 
komentując ostatnie afery w państwie, 
zapytany przez dziennikarzy odniósł 
się również do kontrowersji na naszym 
lokalnym podwórku. Sprawa dotyczy 
związków byłego już szefa struktur PiS 
w Nowym Sączu, przewodniczące-
go Rady Miasta, z budową galerii Trzy 
Korony. Firma syna Jerzego Wituszyń-
skiego, w której on sam również pra-
cuje, wykonywała prace geodezyjne 

dla inwestora Galerii. Przewodniczą-
cy Rady Miasta, składając rezygna-
cję z członkostwa w PiS, przyznał się, 
że bywał na budowie. W jakiś sposób 
brał udział w realizacji tego kontraktu. 

Z członkostwa w PiS zrezygnował 
jeszcze przed podjęciem działań przez 
Komisję Etyki PiS. 

– Przed przybyciem do państwa, 
rozmawiałem z członkami Komi-
sji Etyki PiS. Uzyskałem informa-
cję, że Jerzy Wituszyński nie jest już 
członkiem PiS. Natomiast Komisja 
Etyki zakończyła swoją pracę i za-
mierzała wnioskować o usunięcie 
pana Wituszyńskiego z szeregów PiS, 
gdyż uznała jego działania za nie-
etyczne – mówił Mariusz Kamiński. 

Senator Stanisław Kogut nie otrzy-
mał jeszcze od prezesa partii oficjal-
nego komunikatu podsumowującego 
działania Komisji Etyki. Komentując 
wypowiedź posła, stwierdził jedynie, 
że jeśli jest taka decyzja, to Wituszyń-
ski nie ma powrotu do PiS. 

Sam radny niechętnie chce 
się już wypowiadać w tej sprawie 

do mediów. Stwierdza, że nie ma so-
bie nic do zarzucenia. – Moje funk-
cjonowanie społeczne i polityczne 
było transparentne. Zachowałem się 
etycznie pod każdym względem. Nie 
kwestionuję decyzji partii, której już 
nie jestem członkiem – mówi DTS Je-
rzy Wituszyński.

Na wypowiedzi posła Mariusza 
Kamińskiego natychmiast zareago-
wał poseł Solidarnej Polski Arkadiusz 
Mularczyk. Na drugi dzień zwrócił 
się w liście otwartym do prezyden-
ta Ryszarda Nowaka z apelem, aby 
„spowodował” dymisję lub odwoła-
nie Jerzego Wituszyńskiego z funk-
cji przewodniczącego Rady Miasta. 
Zakłada, że prezydent jako członek 
PiS podziela pogląd wiceprezesa PiS, 
„że – jak czytamy w liście do prezy-
denta – osoba, na której ciążą tego ro-
dzaju zarzuty, nie tylko nie powinna 
być członkiem partii, ale też nie po-
winna pełnić najważniejszej funkcji 
w Radzie Miasta Nowego Sącza”. (G)

Więcej na ten temat na 
www.dts24.pl

Wituszyński nie ma powrotu do PiS Sądecki biznesmen 
Przedsiębiorcą Roku 2013

Organizowany przez Ernst & Young 
konkurs „Przedsiębiorca Roku” 
to międzynarodowa inicjatywa 
promująca liderów przedsiębior-
czości. Niezależna Kapituła pod 
przewodnictwem Jana Krzyszto-
fa Bieleckiego podejmuje decy-
zję o wyborze Przedsiębiorcy Roku 
w oparciu o merytoryczne kryte-
ria, takie jak: przedsiębiorczość, 
strategia, innowacyjność czy dzia-
łalność międzynarodowa. 

W sobotę na gali finałowej konkursu 
Andrzej Wiśniowski odebrał dwie 
statuetki
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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:

MATERIAŁ  PROMOCYJNY

R E K L A M A

Dariusz Reśko najpopularniejszym 
Burmistrzem Małopolski

W PLEBISCYCIE „NAJPOPULARNIEJSZY WÓJT I BURMISTRZ MAŁOPOLSKI 2013”

NOWOŚCI  WYDAWNICZE.  – Moje 
życie było jedną wielką imprezą. Chwi-
la opamiętania przyszła, gdy miałem 17 
lat – wspominał rok temu na łamach 
DTS sądeczanin Arkadiusz Zbozień „Ar-
kadio”, opowiadając o swojej przemia-
nie i Szczęściu, które odnalazł, realizu-
jąc swoje marzenia, swoje pasje*. Dziś 
o tym, że warto podążać za swoimi za-
interesowaniami, raper przekonuje 
również w książce „Rób to, co kochasz. 
Jak wejść na drogę życia pasją”.

Jest ona kontynuacją ogólnopolskiej 
akcji społecznej, o tej samej nazwie, 
skierowanej do młodych ludzi, pla-
nujących dopiero wyruszyć w swoją 
drogę zawodową, kierując ich ku re-
alizacji marzeń, talentu i pasji, mimo 
przeciwności. Bo „Człowiek nie może 
być szczęśliwy jeśli nie robi w życiu 
tego, co kocha”. 

Książka jest opowieścią o doświad-
czeniach Arkadio, który w wieku 17 
lat przeszedł radykalną przemianę 
od życia uzależnieniami i rozbojami 
do życia pasją i talentami. W publi-
kacji przedstawiono etapy tej zmia-
ny. Decyzje, które musiały zapaść, 
aby coś się zmieniło oraz drogę, któ-
ra czeka każdą osobę, która zdecy-
duje się na takie zmiany w życiu. Jest 
to także garść praktycznych porad 
i pomysłów, jak poradzić sobie z naj-
trudniejszymi etapami tej drogi – po-
daje gospelbox.pl.

„Jeżeli jesteś gotowy na to, żeby 
przeżywać swoje życie świadomie 
i nie boisz się stawiać przed sobą kolej-
nych wymagań, to ta książka jest wła-
śnie dla ciebie. Polecam!”– recenzuje 

Anna Wilczyńska, dyrektor Akade-
mii Przyszłości.

„To świetna książka dla młodych 
ludzi, którzy zadają sobie pytania: 
kim jestem, kim będę, w czym je-
stem dobry, czy mam jakiś talent, jak 
nie być przeciętnym? Szukanie wła-
snej ścieżki nie jest łatwe, ale nikt nie 
obiecywał, że będzie łatwo. Arkadio 

nie miał ławo w życiu, ale 
jest żywym przykładem, 
że warto robić wszystko, 
żeby robić to, co się kocha! 
A więc alleluja i do przo-
du!”– uważa Dorota Wel-
lman, dziennikarka TVN.

„Dzisiaj jestem szczę-
śliwym człowiekiem. 
Studiuję, pracuję, gram 
koncerty. Prowadzę 
warsztaty, przemawiam 
publicznie i realizuję się 
na wielu płaszczyznach. 
Jestem przekonany, 
że "Rób to, co kochasz" 
to maksyma, która po-
rządkuje całe moje życie. 
Jak mi się to udało? O tym 
chciałbym Ci opowie-
dzieć w tej książce”– za-
chęca do lektury Arka-
diusz Zbozień.

Część dochodu 
ze sprzedaży książki zo-
stanie przekazana na dzie-
ci z Akademii Przyszłości 
– programu Stowarzysze-

nia Wiosna.
Więcej informacji o akcji „Rób to, 

co kochasz”, płytach i książce Arkadio 
można znaleźć na stronach interneto-
wych: www.arkadio.info oraz www.
robtocokochasz.pl.

JUSTYNA MIGACZ
*Czytaj także „Ochroniarz 

egzorcysty” na dts24.pl 

Jak wynika z policyjnych statystyk, 
każdego roku w okresie jesienno–zi-
mowym na terenie Małopolski do-
chodzi do kilkunastu zgonów z po-
wodu wychłodzenia organizmu. 
Sądeccy funkcjonariusze już rozpo-
częli kontrolę miejsc, w których naj-
częściej wieczorami gromadzą się 
m.in. bezdomni.

 Sprawdzają dworce, przystanki au-
tobusowe, ogródki działkowe oraz 
klatki schodowe, a znajdujące się 
tam osoby kierują do schronisk. 

Z uwagi na zbliżające się spad-
ki temperatur policja apeluje też 
do wszystkich mieszkańców, by 
zwracali uwagę na osoby w swo-
im najbliższym sąsiedztwie, które 
są samotne lub nie mają odpowied-
nich warunków do egzystencji. 
– Prosimy o informowanie o ta-
kich sytuacjach policję lub Ośrod-
ki Pomocy Społecznej, gdyż bardzo 
często tylko wczesna reakcja może 
zapobiec tragedii – apeluje Iwona 
Grzebyk–Dulak, rzecznik prasowy 
KMP w Nowym Sączu. 

Rób to, co kochasz

Arkadio podczas promocji książki w Strauss 
Caffe w Nowym Sączu 
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Uchroń sąsiada przed 
śmiercią w zimie
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ROZMOWA  z ALICJĄ DERKOWSKĄ, za-
łożycielką Małopolskiego Towarzystwa 
Oświatowego, które uruchomiło Mię-
dzynarodowy Instytut Liderów Oświa-
ty „EUreka”. Jako ośrodek doskona-
lenia zawodowego nauczycieli lansuje 
nieszablonowe sposoby edukacji dzie-
ci i młodzieży.

– Szkoła w Nowym Sączu, a wszyscy na-
uczyciele mówią dziś po angielsku... 
Co się dzieje?

– To są pierwsze zajęcia prowadzo-
ne przez utworzony przez nas Między-
narodowy Instytut Liderów Oświaty 
„EUreka”. Jako MOT mamy ponad 
20–letnie doświadczenie w szkoleniu 
nauczycieli, stosujemy różne innowa-
cyjne techniki nauczania, promujemy 
wychowanie obywatelskie… Ale dotąd 
robiliśmy to na ogół za granicą: w Al-
banii, Bośni, Serbii, Kosowie, Rumu-
nii, Bułgarii, na Ukrainie, w Azerbej-
dźanie i Gruzji, na Białorusi. Dawny 
Blok Wschodni. Teraz postanowili-
śmy udostępnić zaadoptowane meto-
dy i materiały polskim nauczycielom. 
Ten pierwszy kurs prowadzony jest 
akurat po angielsku, ponieważ spro-
wadziliśmy trenera z Boulder, Johna 
Zolę. Są po angielsku, ale niekoniecz-
nie dla nauczycieli tego języka, tylko 
dla wszystkich, którzy się nim posłu-
gują. Są tu historycy, geografowie, ja 
jestem matematyczką...
– Trzeba było sprowadzać trenera 
aż z Kolorado? Nie było żadnego bliżej?

– Współpracujemy ze stowarzy-
szeniem nauczycieli amerykańskich 
Educators for Social Responsibility. 
Już od 1990 roku. Wtedy zdawali-
śmy sobie sprawę, że Polska przecho-
dzi transformację ustrojową i trzeba 
będzie przygotować młodych ludzi 

do życia w innym kraju, w demo-
kracji, wolności, gdzie człowiek czu-
je się odpowiedzialny za to, co wokół 
niego się dzieje, jest gotów zmieniać 
tę rzeczywistość… Dostałam zapro-
szenie ESR i zaczęła się nasza wielo-
letnia przyjaźń. Przyjeżdżali pomagać 
nam prowadzić letnie szkoły demo-
kracji, m.in. w Kamiannej, Niedzicy. 
Dzielili się materiałami, doświadcze-
niami. John był jednym z tych eduka-
torów i opowiadał nam, że prowadzi 
takie seminaria sokratejskie […]. Bar-
dzo chcieliśmy w tym wziąć udział, 
ale trudno nam wszystkim wysko-
czyć do USA, więc zaprosiliśmy go tu-
taj. To jest dobra metoda pogłębionej 
dyskusji nad tekstem. […] Nie musi-
my go rozumieć do końca, bo niektó-
re teksty są niejasne, ale John podnosi, 
że w życiu bywają właśnie takie nie-
jasne sytuacje. Trzeba młodzież przy-
gotować do tego, że nie wszystko się 
da wyjaśnić do końca. Młodzi myślą, 

że nauczyciel im w końcu wyłoży 
„co autor miał na myśli”. A to nie jest 
tak, odpowiedzi są różne.
– Czyli powrót do „starej” szkoły, wie-
lu interpretacji tekstów, nauczania sprzed 
epoki testów. Czy to dzieciom nie pomie-
sza w głowach? Bo przy teście nie można 
już sobie samemu interpretować.

– Nie trzeba przecież wyłącznie 
tą metodą pracować. Raz na jakiś czas, 
powiedzmy raz na miesiąc, prowa-
dzić dyskusję w klasie, żeby powoli 
wdrażać do tego. John ma jeszcze inne 
sposoby prowadzenia rozmowy. Jest 
dyskusja tzw. punktowana, gdzie się 
dostaje plusy i minusy w zależności 
od zachowania. Ktoś jest nastawiony 
na osiągnięcie celu, a tu celu nie ma. 
Dostajemy tekst i zaczynamy się nad 
nim zastanawiać. Wiele osób odczytu-
je go różnie, kompletnie inaczej. I my 
sobie poszerzamy dzięki temu rozu-
mienie tego tekstu, nie musimy dojść 
do jakiegoś konkretnego wniosku, kto 
ma rację, a kto nie. To, że się słucha-
my, swoich uzasadnień, wykształca 
pewną kulturę i sposób współpracy. 
Może też być dyskusja koresponden-
cyjna. Dobra na gorące tematy, kon-
trowersyjne, gdzie ludzie sobie ska-
czą do oczu, krzyczą „zamknij się” 
itp. Zamiast się obrzucać obelgami, 
zwolennicy jednej i drugiej opcji sia-
dają naprzeciw siebie i piszą. To bar-
dzo uspokaja.
– Bo trzeba się zastanowić, gdy się for-
mułuje swoje racje na papierze.

– Poza tym jest absolutna cisza, 
nie wolno się odzywać. Można tyl-
ko pisać do siebie. Po trzech wymia-
nach kartek okazuje się, że napisałeś 
już wszystko, co masz do powiedze-
nia. Bo nie piszesz obelg, tylko starasz 
się uzasadnić […].

– Ten kurs jest pierwszy, a następne?
– Mamy wiele propozycji. Możemy 

poprowadzić na przykład kurs doty-
czący gier edukacyjnych. Nowocze-
snych gier planszowych, karcianych, 
słownych, które podczas lekcji poma-
gają w rozwoju i edukacji ucznia. […] 
Możemy przygotować też do prowa-
dzenia Public Achievement, zajęć po-
zalekcyjnych dla uczniów, którzy chcą 
rozwiązywać ważne dla nich proble-
my. To uczy odpowiedzialności spo-
łecznej. Uczniowie wychodzą ze szko-
ły i jako wolonatriusze idą do szpitala, 
domu starców, opiekują się niepełno-
sprawnym, robią akcje ekologiczne. 
[…] Mamy też program „Street law”, 
czyli prawo na co dzień. Też program 
amerykański, który sobie dostoso-
waliśmy. Przygotowanie do rozmów 
z uczniami o tym, jakie mają prawa 
w konkretnej sytuacji. Zwyczajnej, 
na ulicy. Dajmy na to pies cię ugryzie, 
to możesz go zabić czy nie? Masz pra-
wo żądać, żeby właściciel ci zapłacił? 
Albo aresztują cię na ulicy – jeśli nie 
masz 15 lat, to mogą cię zabrać na ko-
misariat, czy ma być z tobą jeden z ro-
dziców? Masz prawa, tylko nie zawsze 
o nich wiesz […].
 – Te pomysły są odpowiedzią na to, 
że jest źle w polskiej oświacie?

– Nie mówimy, że jest źle w na-
szej oświacie, tylko chcemy nastawiać 
ludzi na wychowanie obywatelskie. 
Ciągle uważamy, że trzeba temu po-
święcać więcej uwagi. Nie jest łatwo 
nauczyć człowieka odpowiedzialno-
ści. Trzeba dać uczniowi swobodę, po-
zwolić na coś, by widział i odczuł kon-
sekwencje swoich zachowań. 

Rozmawiała 
BERNADETA WASZKIELEWICZ

Cała rozmowa na: dts24.pl 

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

R E K L A M A

Nie mówimy, że w oświacie jest źle. 
Promujemy wychowanie obywatelskie

Kto przeprowadzi 
się do budynku 
po straży?

NIERUCHOMOŚCI .  Jaka instytucja 
przeniesie się do budynku zlokalizowa-
nego przy ul. Kościuszki 3 w Nowym Są-
czu? Wojewoda najchętniej widziałby 
tam Inspektorat Nadzoru Budowlanego. 
Miasto chciałoby, aby obiekt przekazano 
Starostwu Powiatowemu.

Nadal nie wiadomo, jaka instytu-
cja będzie znajdować się w budynku 
przy ul. Kościuszki 3 w Nowym Sączu. 
Od kilku miesięcy spór w tej sprawie 
trwa pomiędzy wojewodą a starostą 
nowosądeckim i prezydentem No-
wego Sącza.

Miasto, które po przeprowadzce 
Straży Pożarnej do nowej komendy 
zarządza budynkiem, na razie uży-
czyło go Powiatowemu Centrum 
Funduszy Europejskich. Docelowo 
chciałoby, aby nieruchomość prze-
jęło na własność Starostwo Powiato-
we w Nowym Sączu.

Takiego rozwiązania nie akceptuje 
jednak wojewoda Małopolski. W sto-
sownym piśmie do prezydenta nie 
wyraża on zgody na dokonanie da-
rowizny tej nieruchomości na zaspo-
kojenie potrzeb lokalowych Staro-
stwa Powiatowego.  Co więcej, w tym 
samym piśmie prosi on również Ry-
szarda Nowaka o podjęcie działań, aby 
obiekt przy ul. Kościuszki 3 przede 
wszystkim wspierał zadania z zakre-
su administracji rządowej. 

– Mogłoby to nastąpić chociażby 
poprzez udostępnienie tej nierucho-
mości w drodze użyczenia na rzecz 
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego w Nowym Sączu dla 
Powiatu Nowosądeckiego – sugeru-
je wojewoda.

Czy takie stanowisko ozna-
cza, że Powiatowe Centrum Fun-
duszy Europejskich wkrótce bę-
dzie musiało szukać nowej siedziby? 
Według naszych informacji jest 
to prawdopodobne.

– Aktualnie podejmowane 
są działania zmierzające do zwery-
fikowania, czy zalecenia wojewody 
zostały zrealizowane – informuje Jan 
Brodowski, rzecznik prasowy woje-
wody małopolskiego.
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27 czerwca 2013 r. w Kawiarni Wit-
kacy pod Tatrami obyła się projek-
cja filmu zakopiańskiego filmowca 
Bartka Solika pod tytułem „Jestem 
Renata”, w którego finale padają 
te właśnie słowa. Tuż po nich au-
tor dokumentu „teleportuje” wi-
dzów w Tatry. Już nie trzeba słów. 
W kadrze jest plener jak marzenie: 
ze słońcem, które nieśmiało głasz-
cze stoki i opromienia dwoje ludzi 
gór wpatrzonych w szczyty ze szla-
ku. To Darek i Renata. On niesie ją 
tak, jak niesie się plecak. A jed-
nak wróciła w góry, choć od sze-
ściu lat nie może chodzić. Nogi nie 
są do tego niezbędne. Wystarczy 
kochać.

Bartek Solik przez kilka mie-
sięcy słuchał opowieści 32–letniej 
Renaty Kałuży, dziewczyny z Za-
kopanego, dla której jeszcze sześć 
lat wcześniej świat zaczynał się 
i kończył w górach, na ścianach 
wspinaczkowych, albo w podróży 
w stronę kolejnych gór i ścian. Jej 
wspomnienia i przemyślenia zło-
żyły się w film okraszony muzyką 
Leszka Możdżera. Można go obej-
rzeć dzięki mecenatowi Tatrzań-
skiego Parku Narodowego. Cze-
mu TPN? Bo Renata to tatrzańska 
przewodniczka.

– Nawet w niepogodę brałam 
plecak, śpiwór, kuchenkę gazo-
wą i znikałam na dwa – trzy dni. 
Bywało, że spędzałam w Tatrach 
całe tygodnie, co było przyczyną 
zmartwień mojej mamy. Spełni-
łam jedno ze swoich marzeń: zro-
biłam kurs przewodnicki, zosta-
łam przewodnikiem – wspomina.

***
13 marca 2007 r. w skalnych 

ścianach Przełomu Białki wszystko 
się zmieniło. To był jeden z pierw-
szych ciepłych dni wiosny. Zima 
upłynęła na treningach w sztucz-
nych ściankach wspinaczkowych. 
Cudownie było znów poczuć pod 
palcami kamień...

– Wypadek zdarzył się podczas 
ostatniego przejścia siódemkowej 
drogi, już podczas zbierania eks-
presów. Koleżanka, która mnie 
asekurowała popełniła błąd. Za-
brakło węzła na końcu liny, lina 
wypadła z przyrządu asekuracyj-
nego i spadłam z wysokości sied-
miu metrów – opowiada Renata.

Jak mówi – pamięta każdą se-
kundę. Nie straciła przytomno-
ści. Szukała rękoma nóg, nad 
którymi straciła władzę upada-
jąc na ziemię. Nie mogła ich zna-
leźć, bo przestała je czuć. Złamany 
kręgosłup przeciął wiązkę ner-
wów w rdzeniu kręgowym, łączą-
cą mózg ze wszystkim co od pasa 
w dół. Dziewczyny, które towa-
rzyszyły Renacie we wspinaczce 
spanikowały. Nie wiedziały co ro-
bić. Ona wiedziała. Poprosiła o te-
lefon i zadzwoniła do Darka, który 
miał akurat dyżur w zakopiańskim 
szpitalu. Jest lekarzem – aneste-
zjologiem. Opowiedziała mu co się 
stało. Prosił żeby nie ruszała się 
z miejsca.

– Był bardzo spokojny i ogrom-
nie pomógł mi tym spokojem. Za-
dzwonił po TOPR. Za kwadrans 
przyleciał po mnie śmigłowiec. 
Darek nie powiedział mi wte-
dy... dopiero po pewnym czasie 
przyznał... od początku wiedział, 

że złamałam kręgosłup, że to pa-
raliż – mówi.

***
Sześć lat po wypadku dzielna 

młoda kobieta zbiera medal za meda-
lem. 2013 rok przyniósł złoty i srebr-
ny krążek w zawodach w Pucharze 
Świata oraz dwa srebrne w mistrzo-
stwach świata w Kanadzie. Góralka 
ściga się na rowerze napędzanym rę-
koma czyli na handbike`u. Jest dumą 
polskiej kadry narodowej. W rankin-
gu zawodniczek niepełnosprawnych 
Międzynarodowej Federacji Kolar-
skiej UCI jej nazwisko można było 
zobaczyć w tym roku na pierwszym 
miejscu. Już teraz trenuje z myślą 
o startach na paraolimpiadzie w Rio 
de Janeiro w 2016 r.

Jej przygoda z rowerem zaczę-
ła się od wizyty na Dolnym Ślą-
sku u Jarka Roli – niepełnospraw-
nego sportowca i konstruktora 
handbike`ów.

– Pojechaliśmy do niego, 
bo chciałam sprawdzić jak taki 
rower działa. Gdy wsiadłam po-
płakałam się. Darek też. Widząc 
moją radość wiedział, że już nie 

odpuszczę, że będzie trzeba kupić 
rower – śmieje się Renata.

***
Szczęśliwa, oczarowana uczu-

ciem wolności jakie daje przesiad-
ka z wózka inwalidzkiego na hand-
bike`a zaczęła znów wymykać się 
z domu na szlaki – wprawdzie mniej 
ekstremalne niż w latach „skałko-
wych”, ale jednak szlaki.

Ten powrót dokonał się niecały 
rok po wypadku.

– Z trudem przejechałam za 
pierwszym razem pięć kilometrów. 
Wróciłam do domu zmęczona, ale 
zachwycona. Od tej pory jeździłam 
bez opamiętania poznając wszyst-
kie ścieżki rowerowe i dostępne 
mi szlaki w okolicach Zakopanego 
i Czarnego Dunajca, gdzie miesz-
kają moi rodzice – opowiada.

***
Wspinaczka okazała się świet-

nym przygotowaniem do jazdy 
na handike`u – dzięki niej Renata 
ma silne ręce. Dzięki Darkowi i ro-
dzinie – miała siłę, aby znów zacząć 
czerpać z życia radość.

Po pewnym czasie treningów 
na rowerze w wersji górskiej dosia-
dła pojazdu dla wyczynowców, który 
umożliwiał jazdę ze znacznie większą 
prędkością. Zaczęła startować w ma-
ratonach i zdobywać medale.

– Wypadek mnie nie zatrzy-
mał, choć musiałam się nauczyć 
wszystkiego od nowa. Nie miałam 
jednak wyjścia: musiałam sobie 
poradzić dla siebie samej, dla Dar-
ka, dla rodziny. Oczywiście nie jest 
łatwo gdy znajomi idą się wspinać, 
a ja wiem, że nie mogę, ale z dru-
giej strony – przecież mogę nur-
kować, jeździć na rowerze i robić 
mnóstwo innych rzeczy, których 
pewnie nawet nie spróbowała-
bym gdyby nie to, co mnie spotka-
ło – mówi góralka – rowerzystka.

***
Wózek nie jest dla niej przeszko-

dą w realizowaniu pasji podróżo-
wania, którą dzieliła z Darkiem, 
zanim musiała na nim usiąść. Przy-
znaje, że obawiała się czy da radę 
spać w namiocie, w śpiworze, spę-
dzać długie godziny w samochodzie 
znosząc ból.

– Dałam radę. Po naszej pierw-
szej po wypadku wyprawie uświa-
domiłam sobie, że to jest coś, 
co zawsze będę kochać niezależ-
nie od tego czy jest mi wygodnie 
czy nie – wyznaje.

***
W pewien szczególny sposób cie-

szy się także wspinaczką. Wpraw-
dzie z ukochanym mężczyzną w roli 
głównej. Renata może go przecież 
asekurować. Odbywa się to z zasto-
sowaniem szczególnego „patentu” 
na bezpieczeństwo. 

– Trzeba mnie najpierw przy-
wiązać do drzewa, żeby lina mnie 
nie pociągnęła w razie odpadnięcia 
od ściany. Dosyć dziwnie to wy-
gląda, gdy Darek wynosi mnie 
na plecach, przywiązuje do drze-
wa, zostawia i wspina się, ale jest 
radość. Dużo się zmieniło, jed-
nak wciąż robimy to, co kochamy 
i robimy to wciąż razem – uśmie-
cha się.

IWONA KAMIEŃSKA

PS. 
Silni, szczęśliwi, serdeczni, speł-

nieni, zakochani w życiu... Poznali-
ście ich w cyklu publikacji projek-
tu Stowarzyszenia Sursum Corda, 
pn. „Zostań Orłem”. Jego boha-
terowie swoją codziennością udo-
wadniają, że nie ma słabości nie 
do przezwyciężenia.

Najpierw pokonali swoje własne 
słabości. Jedni mają za sobą dra-
matyczny wypadek, który odebrał 
sprawność, inni dźwigają choroby, 
które czynią ich niepełnosprawny-
mi, jeszcze inni urodzili się z cho-
robą albo inwalidztwem. Później 
przyszło im pokonać bariery tkwią-
ce w ludzkich umysłach i udowod-
nić, że kalectwo tkwi w myślach 
– nie w ograniczeniach ciała.

Po wysłuchaniu opowieści z któ-
rymi podzieliliśmy się z Wami, je-
steśmy pewni, że słowo „niepełno-
sprawność” jest tylko umownym 
określeniem, często zupełnie nie 
pasującym do osób o których mówi 
się: „niepełnosprawni”. Dlacze-
go? Bo ludzie bez rąk, bez władzy 
w nogach, niewidomi, niesłyszący 
są często sprawniejsi od zdrowych, 
silniejsi od zdrowych i mogą służyć 
pięknym przykładem jak z życiem 
brać się „za bary”.

Bez względu na to czy jesteś 
zdrów, czy mówią o Tobie „niepeł-
nosprawny” – te opowieści są dla 
Ciebie. Orły opowiedziały swoje hi-
storie, aby przekonać właśnie Ciebie: 
masz marzenia? Spełniaj je! Nie wie-
rzysz w siebie? Uwierz! Mamy na-
dzieję, że Orłów będzie coraz więcej. 
Wierzymy, że wielu z Was zechce 
również opowiedzieć nam swoją hi-
storię, której można byłoby nadać 
motto „impossible is nothing”... Je-
śli znacie taką historię, piszcie do nas 
na adres: www@sc.org.pl

Pełny cykl dziesięciu publika-
cji o Orłach znajdziecie na stronie 
www.sc.org.pl/projekty/zostan_
orlem. Jest tam inspirująca czytel-
nia, po wizycie w której będziecie 
na życie patrzyć inaczej. Tak jak my 
po spotkaniu z Orłami…

ZAŁOGA SURSUM CORDA

Kochane Życie
„Kocham swoje życie”: mówi dziewczyna na wózku inwalidzkim. 

Oczy jej się śmieją. Nie musiałaby tego mówić. To widać.

Publikacja w ramach projektu Stowarzyszenia Sursum Corda pn „Zostań Orłem”.
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
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Dyrektor Sądeckiego 
Urzędu Pracy 
Stanisława Skwarło 

Nowy Sącz ko-
jarzony jest przede 
wszystkim z przed-
s i ę b i o r c z o ś c i ą . 
Na czoło wysuwają się 
oczywiście najwięk-
sze marki: Firma FA-
KRO, która otworzyła 
polskie okna dacho-
we na świat, firma 
Wiśniowski, która stała się symbo-
liczną bramą wjazdową do nasze-
go miasta i której bramy garażo-
we świetnie sprzedają się nie tylko 
na rynku polskim, ale także ryn-
kach zagranicznych. Z Sądecczyzną 
kojarzony jest także Konspol– jeden 
z europejskich liderów w przetwór-
stwie drobiu, Newag specjalizu-
jący się w modernizacji i produk-
cji taboru szynowego oraz Wyższa 
Szkoła Biznesu, dzięki której Nowy 
Sącz stał się miastem akademickim, 

kojarzonym z ofertą 
edukacyjną na naj-
wyższym poziomie. 

Zjawisku sądec-
kiej przedsiębior-
czości przyglądam się 
od 1990 roku, czy-
li od zmiany ustro-
jowej. Te pierwsze 
lata wolności go-
spodarczej przynio-
sły niespotykany en-
tuzjazm. Budowanie 

własnych firm nie było zadaniem 
prostym, bo mało kto miał za sobą 
biznesowe doświadczenia. Z drugiej 
strony, było jednak łatwiej niż te-
raz. Istniał mniejszy fiskalizm i było 
mniej kontroli, a w urzędzie dys-
ponowaliśmy dużymi środkami fi-
nansowymi na tworzenie nowych 
miejsc pracy. Pamiętam jako czas 
niesamowitego rozwoju sądeckiej 
przedsiębiorczości. Z uwagą śle-
dziłam rozwój wielu firm: tych du-
żych i tych małych, również tych 

które powstały w oparciu o środki 
z urzędu pracy. Wielu z tych, którzy 
rozpoczynali swoją przygodę z biz-
nesem na początku lat 90., funk-
cjonuje z sukcesem do dziś i to jest 
bardzo cenne. 

Dyrektor Sądeckiego Inkubatora 
Przedsiębiorczości Grzegorz Sus 

Sądecka przedsiębiorczość niero-
zerwalnie związana jest z typowym 
polskim rysem. To pewien zestaw 
cech osobowych, które sprawiają, 
że my Polacy postrzegani jesteśmy 
jako niezwykle zaradna nacja. 

Polski przedsiębiorca jest opera-
tywny, zorganizowany i elastycz-
ny. Potrafi przy tym odnaleźć się 
w każdej sytuacji. To niezwykle 
cenna umiejętność w trudnych dla 
przedsiębiorczości czasach. To dzię-
ki determinacji polskich przedsię-
biorców Polska, mimo kłopotów 
gospodarczych, tak dobrze sobie 
radzi w ogarniętej kryzysem Euro-
pie i ciągle jest w czołówce krajów 
najlepiej rozwijających. Ten suk-
ces jest także udziałem sądeckich 
przedsiębiorców. 

W naszym regionie jest wiele ta-
kich osób, które mogłyby uchodzić 
za wzór przedsiębiorcy. Stanowią 
oni tak liczną grupę, że trudno by-
łoby wymienić wszystkich z imie-
nia i nazwiska. 

Na pytanie o sądecką specjalność 
odpowiadam bez wahania: sądec-
ką specjalnością są przedsiębior-
cy, którzy odnajdują się w trudnych 
czasach kryzysu. 

Gdzieś głęboko tkwi w nas, Pola-
kach, przekonanie, że to, co zagra-
niczne, jest lepsze. Jak proszek 
do prania to niemiecki, jak herba-
ta, to angielska. Znacznie chętniej 
sięgamy po produkty wytworzone 
poza granicami naszego kraju. Czy 
rzeczywiście to, co zagraniczne, jest 
lepsze? A może to jedynie pozosta-
łość minionej epoki? Warto stanąć 
przed sklepową półką i zastanowić 
się, czy to, co nasze, polskie, różni 
się jakością od tego wyprodukowa-
nego poza granicami naszego kraju.

My, Polacy, lubimy narzekać. Cią-
gle słyszymy, że brakuje miejsc pra-
cy, płace są za niskie, drogi dziu-
rawe. Gdy zapytasz, czyja to wina? 
Polityków – usłyszysz. 

Lubimy myśleć, że o naszym życiu 
decydują inni. Że jest ktoś, na kogo 
można zrzucić odpowiedzialność za 
nasze niepowodzenia. Tymczasem, 

każdy z nas ma wpływ i decydu-
je o jakości naszego życia, ale też 
grupy społecznej, w której żyjemy. 
Prozaiczny przykład: zakupy. Na-
sze codzienne konsumenckie wybo-
ry mają ogromny wpływ na kondy-
cję polskiej gospodarki. Decydując 
się na zakup importowanych pro-
duktów, wspieramy zagranicznych 
producentów. Tymczasem najbar-
dziej stabilnym elementem rozwoju 
gospodarki są rodzime firmy. To one 
dają nam miejsca pracy, płacą podat-
ki do Skarbu Państwa. Pozbawiając je 
możliwości rozwoju, zamykamy Pol-
sce drogę do gospodarczego sukcesu. 

O dobrych rzeczach warto głośno 
mówić. Po raz drugi opublikowa-
na została „Lista 100 największych 
firm napędzających gospodarkę Są-
decczyzny”. Ranking ten pokazuje, 
jak ogromny potencjał tkwi w na-
szym regionie. Firmy te z racji swojej 
działalności, wielkości zatrudnienia 

oraz wypracowanego majątku sta-
nowią filary dla rozwoju lokalnej 
gospodarki. To my, konsumenci, 
kupując określone towary, decydu-
jemy o rozwoju określonych firm, 
a w konsekwencji o tym, czy stać je 
na podwyżki, inwestycje, zatrud-
nienie nowych pracowników i zdo-
bywanie kolejnych rynków. Pytanie 
tylko, czy stawiamy na rozwój ro-
dzimej, czy też zagranicznej firmy? 
Gdybyśmy, decydując się na skorzy-
stanie z oferty lub też usług konkret-
nej firmy, kierowali się wspomnianą 
wcześniej listą, prawdopodobnie Są-
decczyzna stałaby się najbogatszym 
regionem w Polsce, o najniższym 
współczynniku bezrobocia. 

Być może lista ta stanie się inspira-
cją dla szerokiej grupy społecznej. Dla 
nas, konsumentów, do podejmowa-
nia właściwych decyzji. Dla przedsię-
biorców, motywacją do jeszcze pręż-
niejszego rozwoju, który zaowocuje 

znalezieniem się w przyszłym roku 
na liście lub też zajęciem lepszego 
miejsca, a w konsekwencji przyczyni 
się do wzrostu zatrudnienia. A nam, 
mieszkańcom Sądecczyzny, pozwoli 
dostrzec i docenić potencjał ekono-
miczny regionu. 

Sto firm napędzających sądecką gospodarkę 2013

Dyrektor Fundacji „Pomyśl o Przyszłości” 
Bożena Damasiewicz

Przedsiębiorczość to sądecka specjalność
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Nazwa opis WARTOŚĆ FIRMY Obrót 2011 Zatrudnienie koszt utworzenia 
miejsca pracy

TYMBARK MWS SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWO AKCYJNA Produkcja soków z owoców i warzyw, dżemów, marmolad. 1 047 747 875,54 zł 623 454 360,33 zł bd bd

NEWAG S A Produkcja maszyn i urządzeń przemysłowych. 353 680 336,07 zł 316 095 434,51 zł 1400 252 628,81 zł

FPHU WIŚNIOWSKI Największy polski producent bram garażowych i przemysłowych. 214 110 217,45 zł 239 962 576,32 zł 1080 176 583,86 zł

SPÓŁDZIELNIA PRACY MUSZYNIANKA Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych. 189 498 088,59 zł 115 249 083,97 zł bd bd

GRODZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie. 168 883 738,59 zł 20 241 978,13 zł bd bd

FABRYKA MASZYN GLINIK S A Produkcja maszyn i urządzeń górniczych. 161 945 006,08 zł 128 162 222,06 zł bd bd

MO BRUK S A Gospodarka odpadami, w tym odbiór, odzysk, recykling i utylizacja oraz produkcja paliw alternatywnych. 139 669 520,00 zł 44 032 151,00 zł 170 821 585,41 zł

ZUP EMITER SJ STANISŁAW BIEDA PIOTR LIS Producent złącz i rozdzielnic elektrycznych w obudowach z materiału termoutwardzalnego. 103 112 915,85 zł 78 922 129,66 zł 292 318 355,68 zł

TECHNOBUD NOWY SĄCZ SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. 83 867 806,41 zł 121 650 099,29 zł 57 624 549,59 zł

SĄDECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP Z O O Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. 78 103 810,79 zł 4 858 169,51 zł bd bd

PPHU ERBET SP Z O O
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, renowacja obiektów 
zabytkowych.

77 502 222,12 zł 84 505 307,64 zł 320 242 194,44 zł

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

Transport drogowy towarów, usługi. transportowe na rynku europejskim. 67 287 696,55 zł 130 089 116,18 zł 379 148 858,48 zł

FIRMA ROGALA EWELINA WÓJCIK ROGALA I JERZY ROGALA SJ
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów 
tytoniowych.

63 674 701,66 zł 184 236 558,27 zł bd bd

PPHU CENTRUM SP Z O O Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych. 60 769 394,86 zł 91 351 265,44 zł 539 87 619,99 zł

GORAN SP Z O O Producent stolarki otworowej. 60 033 408,47 zł 77 985 753,41 zł 450 133 407,57 zł

PPHU POLMEX SP Z O O Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw. 58 632 826,48 zł 174 328 722,84 zł 117 501 135,27 zł

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO MACHNIK KRZYSZTOF MACHNIK Roboty inżynieryjno - budowlane, kompleksowa budowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych. 54 078 515,74 zł 67 512 187,64 zł 200 270 392,58 zł

SEVERT POLSKA SP Z O O Prace spawalnicze oraz obróbka skrawaniem. 52 817 982,99 zł 40 838 225,52 zł 270 195 622,16 zł

PPUH UCHACZ MAREK UCHACZ RAFAŁ UCHACZ SJ Usługi związane z robotami ziemnymi i drogowymi, transportem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną paliw. 50 415 097,82 zł 61 528 157,50 zł 55 522 487,03 zł

KOLEJ GONDOLOWA JAWORZYNA KRYNICKA S A Usługi rekreacyjne i rozrywkowe. 50 240 488,45 zł 15 776 457,56 zł 50 1 004 809,77 zł

KUŹNIA GLINIK SP Z O O Produkty przeznaczone głownie dla branż: poszukiwań naftowych, geologicznej, hydrologicznej, geozoficznej. 48 747 818,50 zł 82 203 578,05 zł 340 143 375,94 zł

FABRYKA OKIEN DAKO SP Z O O Produkcja okien PCV, drzwi i konstrukcji aluminiowych. 45 680 731,02 zł 64 434 992,06 zł 400 114 201,83 zł

GÓR STAL SP Z O O Producent płyt warstwowych z rdzeniem poliuteanowym i z wełny mineralnej. 43 707 192,68 zł 64 867 517,73 zł 75 582 762,57 zł

DOBR MIĘS S.CICHORZ W. CICHORZ SJ Ubój zwierząt rzeźnych i wytwórnia własnych wyrobów mięsnych. 42 814 721,05 zł 81 210 132,32 zł bd bd

LITWIŃSKI TRANSPORT SPRZĘT BUDOWNICTWO
Spedycja i transport międzynarodowy paliw i sieć  Okręgowych Stacji Kontroli Pojazdów, do firmy należy także Hotel 
„Litwiński”w Tęgoborze.

42 300 522,14 zł 54 207 526,87 zł 198 174 963,18 zł

FH ELEKTRET SJ STANISŁAW I JACEK BIEDA AGATA MÓL Hurtowa sprzedaż materiałów elektrycznych. 42 013 663,50 zł 64 046 649,40 zł bd bd

HUZAR SP Z O O Skup i sprzedaż miodów pszczelich, produkcja miodu sztucznego oraz cukru inwertowanego. 41 351 873,87 zł 52 543 022,19 zł 60 689 197,90 zł

PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO MOSTOWE GODROM SP Z O O
budowy i remontów dróg, chodników, parkingów, obiektów mostowych, stalowych przepustów IS-TUBOSIDER, 
wykonywania poziomego oznakowania dróg.

41 309 318,12 zł 61 941 588,46 zł bd bd

LIMATHERM S A Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych. 41 038 613,59 zł 36 871 918,89 zł 350 117 253,18 zł

FLEXERGIS SP Z O O Producent zadrukowanych opakowań miękkich wykonywanych w technice flexograficznej. 40 156 131,53 zł 54 256 744,66 zł 117 343 214,80 zł

PIWNICZANKA SPÓŁDZIELNIA PRACY Produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych. 39 881 000,00 zł 30 558 000,00 zł bd bd

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

Transport i spedycja miedzynarodowa. 38 263 601,55 zł 76 063 854,35 zł 132 260 434,44 zł

FHU MIPOL P. MIKULEC M. ,J., B., PLATA SJ Producent  mięsa wołowego. 37 686 197,92 zł 82 844 779,32 zł 120 164 951,40 zł

GOLD DROP SP Z O O Producent  szerokiej gamy środków czystości. 36 883 084,39 zł 63 866 999,20 zł 176 204 462,60 zł

PROSPONA SP Z O O Produkcja dodatków owocowych dla cukiernictwa i piekarstwa. 36 147 844,54 zł 58 988 645,83 zł 290 91 426,84 zł

GORTEX IMPORT EKSPORT Handel mrożonym mięsem i drobiem. 36 112 972,81 zł 26 036 034,57 zł 40 902 824,32 zł

FH MAG FERUM ANDRZEJ I KRZYSZTOF PIETRZAK SJ Skup i hurtowa sprzedaż złomu,  metali żelaznych i nieżelaznych. 35 051 934,43 zł 91 984 413,89 zł 20 1 302 660,94 zł

PARKUR SP Z O O produkcja mięsa czerwonego, ubój, rozbiór i konfekcje mięsa w elementach. 35 039 058,31 zł 80 342 848,46 zł bd

Nasze zestawienie przedstawia firmy, które z racji swojej dzia-
łalności, wielkości zatrudnienia oraz wypracowanego mająt-
ku stanowią filary rozwoju lokalnej gospodarki.

Zestawienie zostało opracowane na podstawie takich da-
nych jak wartość firmy, jej obrót oraz koszt utworzenia miej-
sca pracy.

Dlaczego zostały wybrane takie, a nie inne wskaźniki?
Informacje o wartości firm podajemy po to, by zmotywo-

wać przedsiębiorców do dalszego rozwoju. Im zamożniejsza 
firma, tym bardziej wiarygodna dla klientów, kontrahen-
tów i pracowników. 

Dane dotyczące obrotu firm mają nam ułatwić zrozumienie 
mechanizmów rynkowej konkurencji. Często nie zdajemy so-
bie sprawy, że duże firmy skuteczniej mogą podejmować wal-
kę o rynek i osiągać efekt skali w swojej branży. Regionalne 
przedsiębiorstwa muszą rywalizować z zagranicznymi, za-
równo na rynku krajowym, jak i zagranicznym.

Najważniejsze miejsca pracy – za szczególnie ważną należy 
uznać informację o kosztach utworzenia miejsca pracy (iloraz 
wartości aktywów i liczby pracowników). Wartość ta często 

mylona jest z wysokością wynagrodzenia. Tymczasem koszt 
utworzenia miejsca pracy, to przygotowanie narzędzia do jej 
wykonywania. Składają się na to surowce, najnowsze techno-
logie, koszty pozyskania klienta i terminów płatności. Te dane 
uświadomią nam, ile zysku musi wygenerować firma, aby 
utworzyć jedno miejsce pracy. 

X  Wartość firmy wyliczono jako średnią matematyczną 
z trzech metod wycen:

X  wartości obrotowej jako wartość obrotu dla firm produk-
cyjnych i produkcyjno–usługowych, jako połowa obrotu 
dla firm handlowych,

X  wartości księgowej jako wartość aktywów
X  wartości zyskowej jako zysk pomnożony przez współ-

czynnik 7

W przypadku, gdy średnia wartość firmy jest mniejsza 
od wartości księgowej za wartość firmy podajemy wartość 
księgową.

Listę otwierają 4 największe firmy w regionie. Są to Koral, 
Fakro, Konspol i Carbon.

Dane pierwszych trzech są od lat na różny sposób pre-
zentowane przez ogólnopolskie wydawnictwa takie jak: 
„Wprost”, „Newsweek” „Polityka”, czy „Rzeczpospolita”. 
Jako że naszym celem jest promowanie wszystkich firm z na-
szego regionu, dane otwierających listę cytujemy za ogólno-
polskimi rankingami:

Fakro – 545 mln zł
Koral – 470 mln zł
Konspol 396 mln zł
Carbon – ze względu na skomplikowaną strukturę wła-

sności nie podajemy danych tej znanej w Nowym Sączu fir-
my. Jej wkład w rozwój naszego regionu jest na tyle istotny, 
że nie wypada nam o niej nie wspomnieć.

Na naszej liście znajdują się firmy, których dane finanso-
we są jawne tj. spółki prawa handlowego. Nie zostały zatem 
ujęte spółki: jednoosobowa działalność gospodarcza, spół-
ki cywilne, organizacje non profit. Ich dane nie są dostęp-
ne, ale mamy nadzieję, że zechcą włączyć się w przygoto-
wanie kolejnych edycji naszej listy i sami prześlą nam swoje 
wyniki finansowe.

Jak czytać ranking
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ZET TRANSPORT SP Z O O Transport międzynarodowy i zarządzanie procesem logistycznym. 34 929 768,29 zł 62 852 521,75 zł 140 245 025,74 zł

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BESKID W NOWYM SĄCZU Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie. 34 546 042,17 zł 2 025 445,10 zł bd bd

PPHU STALADAM SJ ADAM CZEPIEL BARBARA CZEPIEL Produkcja i montaż garaży oraz  hurt stali. 33 189 052,75 zł 82 844 299,71 zł bd bd

GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW ZELSAD SP Z O O Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną. 32 647 361,63 zł 5 730 516,53 zł bd bd

WIKAR K. Żytkowicz SJ Branża motoryzacyjna – sprzedaż samochodów, części zamiennych, serwis, blacharnia. 32 329 781,00 zł 65 363 537,00 zł 80 259 808,00 zł

NORLYS SP Z O O Produkcja oświetlenia zewnętrznego. 30 131 477,81 zł 27 174 515,11 zł 180 161 312,28 zł

PHPU IMA ZPCHR I. SZUMAŃSKA WRONA I. M. WRONA SJ Producent odzieży mundurowej i służbowej, szycie umundurowania dla Wojska Polskiego, Policji oraz formacji NATO. 28 573 014,14 zł 55 745 894,61 zł bd bd

SĄDECKA GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW OWOC ŁĄCKI SP Z O O Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw, środków ochrony roślin oraz organizowanie szkoleń dla sadowników. 28 124 094,38 zł 8 214 728,87 zł bd bd

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO MOSTOWYCH S A Budownictwo ogólne, inżynieria lądowa, budowa dróg, mostów. 26 107 044,77 zł 72 753 484,86 zł 200 87 152,67 zł

BHB BERTSCH HOLZBAU SP Z O O Producent  drewnianych domków mieszkalnych, letniskowych  i ogrodowych. 25 984 074,95 zł 29 276 022,25 zł 100 197 034,30 zł

PRZEDSIĘBIORSTWO MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH IZOLACJA MATIZOL S A Produkcja wyrobów papowych w Polsce. 25 342 605,25 zł 65 326 718,59 zł 140 181 018,61 zł

TLC SP Z O O Produkcja systemów ogrodzeniowych oraz schodów stalowych. 25 301 256,80 zł 23 187 681,17 zł 50 246 845,85 zł

ZAKŁAD BUDOWLANO MONTAŻOWY GRIMBUD SP Z O O
Usługi związane  budownictwem  mieszkaniowym  i deweloperskim,  usługowym, hotelowym, sportowym oraz 
budownictwem  na potrzeby szkolnictwa i  opieki zdrowotnej.

25 031 146,61 zł 51 813 469,71 zł 100 183 775,58 zł

TRANSPORT SPEDYCJA NATANEK SJ Usługi transportowo-spedycyjne w przewozie krajowym i międzynarodowym. 24 004 464,90 zł 32 860 710,99 zł 60 207 687,70 zł

GRZEGORZ KIERZKOWSKI I PIOTR STANUCH SJ PHUW MULTIMAT Zaopatrywanie innych podmiotów gospodarczych w materiały branży elektrotechnicznej. 23 552 134,85 zł 44 948 199,31 zł 60 392 535,58 zł

PRZEDSIĘBIORSTWO WOD KAN MEL ROMAN SUŁKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA  Prace wodno – inżynieryjne, stabilizacje osuwisk a także budowę mostów i dróg. 23 382 269,53 zł 17 000 123,52 zł 10 1 124 925,96 zł

ORLEN BUDONAFT SP Z O O Generalny wykonawca stacji paliw płynnych, instalacji LPG. 23 328 620,78 zł 38 664 299,66 zł 80 291 607,76 zł

ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCOWO WARZYWNEGO SP Z O O Produkcja soków z owoców i warzyw, mrożonek owocowo-warzywnych, koncentratów i syropów. 23 262 479,75 zł 35 939 049,66 zł bd bd

HOTEL MOTYL SP Z O O Obiekt zakwaterowania, wynajem sal konferencyjnych. 22 779 897,00 zł 2 180 837,17 zł bd bd

NOX POL SP Z O O
Usługi w zakresie  transportu międzynarodowego, spedycji międzynarodowej oraz transportu towarów 
niebezpiecznych. 

21 667 793,96 zł 19 776 805,68 zł 80 270 847,42 zł

PARK M SP Z O O Centrum ogrodnicze oraz usługi związane z architekturą krajobrazu oraz zagospodarowaniem terenów zieleni. 21 422 496,64 zł 44 865 527,86 zł 250 66 012,69 zł

PPHU AGRO HURT SJ WALDEMAR PIOTR PAWEŁ WIDEŁ Usługi  transportowe, hurtowa sprzedaż warzyw i owoców. 21 033 897,21 zł 47 810 109,71 zł 58 362 653,40 zł

PPH BUDMEX SP Z O O
Realizowanie i projektowanie budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, rewitalizacje parków, sieci wod-kan oraz 
roboty inżynieryjne.

19 262 319,26 zł 26 131 660,80 zł 100 192 623,19 zł

POLSKA GRUPA HANDLOWA ALFA SP Z O O Hurtowa  sprzedaż artykułów spożywczych. 18 933 011,14 zł 95 802 442,84 zł bd bd

PRZEDSIĘBIORSTWO PRZETWÓRSTWA ROLNO SPOŻYWCZEGO BASSO SP Z O O Producent sproszkowanych i płynnych pasteryzowanych artykułów jajecznych. 18 706 856,14 zł 26 493 744,67 zł 46 377 525,03 zł

ELEKTROCIEPŁOWNIA GORLICE SP Z O O Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych. 18 520 333,43 zł 9 663 771,11 zł bd

FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM Artystyczna i literacka działalność twórcza, organizowanie warsztatów, usługi transportowe - przewóz osób. 18 252 673,84 zł 9 976 780,89 zł 177 103 122,45 zł

SĄDECKA GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW OLSAD SP Z O O Handel owocami i warzywami, sortowanie i pakowanie. 18 045 449,33 zł 5 868 533,86 zł bd bd

BROTHERS B W R BOCHNIARZ SJ Produkcja i dystrybucja galanterii skórzanej produkcja wyrobów rymarskich. 17 450 355,83 zł 23 363 977,85 zł 78 223 722,51 zł

ZUPH HAŻBUD SP Z O O Usługi związane z budownictwem ogólnym, drogowym oraz hydrotechnicznym. 17 432 241,76 zł 35 577 854,53 zł 120 120 947,88 zł

FIRMA PRYWATNA Sprzedaż hurtowa, detaliczna i komisowa pojazdów mechanicznych nowych i używanych, transport lądowy drogowy. 17 381 668,77 zł 23 274 926,37 zł 50 347 633,38 zł

LUPHER SJ IMPORT EXPORT MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH MGR INŻ HENRYK LUPA & 
DARIUSZ DUTKA

Import i eksport maszyn budowlanych. 17 222 767,90 zł 15 751 827,02 zł bd bd

OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA Przetwórstwo mleka i wyrób serów. 16 872 088,90 zł 32 176 153,45 zł bd

SILLA SP Z O O Sieć sklepów spożywczych. 16 593 264,83 zł 36 782 061,65 zł 100 143 523,98 zł

IMPULS SP Z O O Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego. 15 784 679,05 zł 57 770 612,24 zł bd

PPUH OTECH SP Z O O Kompleksowe wykonawstwo inwestycji związanych z ciepłownictwem. 15 601 503,51 zł 34 806 779,51 zł 100 89 548,66 zł

NOVA SP Z O O Kompleksowa gospodarka odpadami, obejmująca zbiórkę, segregację, odzysk i zagospodarowanie. 15 468 833,64 zł 5 935 630,07 zł bd bd

MARS TDLM SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych i medycznych, kosmetyków i artykułów toaletowych. 15 435 777,41 zł 38 522 968,38 zł 86 179 485,78 zł

INSTAR SJ MAREK CZAMARA EWA HAJDYŁA JAN PYTEL Produkcja narzędzi budowlanych. 15 065 855,75 zł 15 032 433,73 zł 72 179 528,15 zł

POPRAD SP Z O O Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych. 15 043 991,07 zł 10 370 169,06 zł 10 953 569,14 zł

BESTPOL SP Z O O Firma usługowo – handlowa. Handel hurtowy skórami, handel mrożoną żywnością oraz wynajem nieruchomości. 14 262 217,06 zł 43 739 532,18 zł bd bd

PROFIL SJ ANNA I PIOTR BAZIAK Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy. 14 099 811,02 zł 24 111 556,04 zł 96 124 981,53 zł

SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO PRODUKCYJNA SKŁADNICA
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów 
tytoniowych.

13 831 341,37 zł 34 825 405,70 zł 160 50 375,52 zł

UZDROWISKO WYSOWA S A Uzdrowiska, usługi rekreacyjne. 13 665 794,73 zł 16 676 694,58 zł 145 94 246,86 zł

BCS POLSKA SP Z O O Rozwiązania informatyczne dla procesów logistycznych, magazynowych oraz sprzedaży. 13 665 560,13 zł 30 152 466,46 zł 50 160 214,63 zł

SPÓŁDZIELNIA METALOWO ODLEWNICZA OGNIWO W BIECZU Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania. Produkcja maszyn i urządzeń przemysłowych. 13 616 678,64 zł 25 300 466,38 zł 180 62 851,59 zł

TELBESKID SP Z O O Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, internet-telefon-telewizja. 13 509 491,97 zł 4 024 333,04 zł 24 562 895,50 zł

KOPALNIA SUROWCÓW SKALNYCH KLĘCZANY SP Z O O Eksploatacja złóż metodą odkrywkową. 12 733 262,87 zł 25 532 864,72 zł 102 108 272,72 zł

AZE ZAJĄC KOŚCIÓŁEK SPÓŁKA JAWNA Roboty budowlane, szczególnie budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej. 12 611 015,03 zł 12 254 362,39 zł 21 600 524,53 zł

WOKACZ TRANSPORT I SPEDYCJA SJ CZ WOKACZ M WOKACZ Transport materiałów budowlanych, przemysłowych i żywności. 12 461 884,80 zł 20 235 789,80 zł 80 132 116,99 zł

SPÓŁKA JAWNA MIKULEC Producent  mięsa wołowego. 11 729 000,00 zł 24 241 000,00 zł bd bd

TRANSWIERTEL SP Z O O Roboty budowlane: w szczególności budowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych oraz stabilizacja osuwisk. 11 653 451,93 zł 21 007 470,77 zł 30 344 736,95 zł

WIKAR PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO TRANSPORTOWE SP Z O O
Transport krajowy i zagraniczny,   specjalistyczne usługi budowlane, między innymi budownictwo hydrotechniczne, 
kamerowanie sieci kanalizacyjnych czy przewiert sterowane.

11 514 070,15 zł 14 263 626,64 zł 60 191 901,17 zł

PHU MERX D MIGACZ K PORĘBA SJ Sprzedaż systemów telewizji dozorowej, akcesorii oraz produktów takich jak CB radia, anteny CB itd. 9 966 142,33 zł 9 576 588,13 zł bd bd

MORAPEL SJ K J MORZYWOŁEK Import i dystrybucja materiałów przeznaczonych dla branży obuwniczej, kaletniczej, meblowej, odzieżowej. 9 726 730,89 zł 22 985 055,95 zł 30 324 224,36 zł

STADNINA KONI HUCULSKICH GŁADYSZÓW SP Z O O Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych. 9 175 870,38 zł 1 798 952,41 zł bd bd

SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZA ZIEMI SĄDECKIEJ Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana. 9 127 765,37 zł 35 401 816,00 zł bd bd

FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA ROLBUD SJ ZOFIA I WŁADYSŁAW SYCHOWSCY Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego. 8 344 240,17 zł 32 592 582,62 zł 19 426 236,50 zł

* W rankingu powinny znaleźć się także firmy AGROTEX Sp.z o.o. z Łososiny Dolnej oraz  STACJA NARCIARSKA LASKOWA KAMIONNA CHWASTEK & CHWASTEK SJ, które prosiły o niepublikowanie ich danych.
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Co by było, gdyby ich nie było
Nowy Sącz jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych 
miejsc w Polce, jeśli chodzi o jakość powietrza. Taki klimat 
nam nie służy, a jednak chcemy tu mieszkać, co więcej 
Sądecczyzna postrzegana jest nie tylko jako jeden z naj-
piękniejszych regionów, ale także jako jeden z najbar-
dziej przedsiębiorczych. Czy to zasługa dobrego klimatu 
dla rozwoju biznesu?
 

Zakochani w regionie
– Sądeczanie są ludźmi nie tylko przedsiębiorczymi, 

ale również zakochanymi w ziemi ojczystej, w swoim 
regionie, który kształtuje w nich hart ducha i wytrwa-
łość – podkreśla Wiesław Basta, przewodniczący Rady 
Powiatu Nowosądeckiego. To podstawa sukcesu gospo-
darczego ziemi sądeckiej. Bez tej ciężkiej i systematycz-
nej pracy nie byłoby wielu inwestycji, dzięki którym 
powstają miejsca pracy, źródło utrzymania dla tysię-
cy rodzin. 

Sądecka przedsiębiorczość, stała się swojego rodzaju 
polską marką. Ten sukces zbudowali konkretni ludzie: 
właściciele dużych, małych i średnich przedsiębiorstw. 

W Nowym Sączu zarejestrowanych jest blisko 9,5 tys. 
firm. Jak by się żyło na Sądecczyźnie, gdyby tych firm 
nie było?

Nie byłoby miejsc pracy, do budżetu miasta i gminy 
nie wpływałyby podatki, a nasz region nie miałby szans 
na rozwój. To przecież przedsiębiorcy i prowadzone przez 
nich firmy są niezbędnym i najbardziej stabilnym elemen-
tem wzrostu gospodarczego. Ci, którzy inwestują we wła-
sne biznesowe przedsięwzięcia, jednocześnie stwarzają 
szansę na zawodowy rozwój zatrudnianych pracowni-
ków. Im firma prężniej się rozwija, tym większe możli-
wości na zwiększenie naszych wynagrodzeń. 

Jeśli wokół nas są ludzie, którzy chcą rozwijać wła-
sne firmy, to zyskujemy na tym wszyscy. Nie tylko 
mamy pracę, ale także, płacąc podatki, zasilamy bu-
dżet państwa, miasta i gminy. To z kolei pociąga za sobą 
rozwój regionu. Jednym słowem każdy przedsiębiorca, 
inwestując w rozwój własnej firmy, powiększa wspólne 
dobro, z którego korzysta całe społeczeństwo (wspól-
nota ekonomiczna). W kapitalizmie interes przedsię-
biorcy jest interesem ogółu. 

Co myślimy o przedsiębiorcach
Pytanie, czy w ten sposób potrafimy myśleć o przed-

siębiorcach czy też raczej dominuje wśród nas utrwalony 
przez lata komunizmu stereotyp wyzyskiwacza, na które-
go pracują inni. Czy czasem myślimy o tym, że ten krzyw-
dzący i nieprawdziwy wizerunek biznesmena sprawia, 
że wielu rodzimych przedsiębiorców nie ma motywacji 
do rozwoju swoich firm, ograniczając się do działalno-
ści na niewielką, lokalną skalę, tylko po to, aby zaspo-
koić własne potrzeby. Często można usłyszeć od przed-
siębiorców pełne goryczy słowa: „Po co mi wielka firma. 
Żebym miał tylko wielkie kłopoty?". 

Ten sposób myślenia negatywnie odbija się na rozwo-
ju przedsiębiorczości. Nie służy budowaniu silnych, ro-
dzimych firm globalnych i naszej gospodarce. 

– Odpowiedzmy sobie szczerze, co myślimy, kiedy 
czytamy informację o tym, że w 2011 roku dochód prze-
kraczający milion złotych zgłosiło 110 sądeczan, a w Ma-
łopolsce, pod kątem liczby milionerów tylko Kraków wy-
przedza Nowy Sącz. Myślimy o bogactwie zgromadzonym 
przez zamożnych ludzi i....zazdrościmy. U niewielu z nas 
pojawia się refleksja, że bogactwo jest wynikiem cięż-
kiej, systematycznej pracy, wielu wyrzeczeń i poświę-
ceń – mówi Katarzyna Tomoń, rzecznik prasowy Funda-
cji Pomyśl o Przyszłości.

Niestety, w naszym kraju ciągle brakuje klimatu i spo-
łecznej akceptacji do pomnażania bogactwa, choć to jedno 
z podstawowych naszych obowiązków. W Polsce prywatne 
przedsiębiorstwo często postrzegane jest tylko jako źró-
dło zysku właściciela, a nie jako ważne ogniwo gospodar-
cze wspólnoty. Jeśli nie zmienimy sposobu postrzegania 

rodzimego biznesu i rodzimych przedsiębiorców, to trud-
no będzie o dalszy rozwój gospodarczy.

Ile kosztuje miejsce pracy
Bezrobocie w Nowym Sączu wynosi obecnie nieco po-

nad 10 procent i jest najniższe w całym podregionie nowo-
sądeckim. Jak podkreślają pracownicy Sądeckiego Urzędu 
Pracy, wpływ na zmniejszenie bezrobocia w stolicy Są-
decczyzny ma poprawa kondycji polskiej gospodarki i lo-
kalnych firm. Tak więc to na barkach sądeckich firm leży 
przyszłość naszego regionu. 

Czy myśląc o przedsiębiorcach, myślimy, ile tak na-
prawdę kosztuje w naszym kraju stworzenie nowego miej-
sca pracy w firmie produkcyjnej, która może konkurować 
na rynku globalnym. Przeciętnego zjadacza chleba suma 
ta może przyprawić o zawrót głowy, bo waha się... od 100 
tys. do 2 mln. zł. (sic!) Wydaje się to niewiarygodne? Się-
gnijmy więc po konkrety. Przykładem niech będzie huta 
szkła. Aby wybudować taki zakład, trzeba zainwestować 
500 mln zł. Pracę w hucie może znaleźć maksymalnie 300 
osób. Stworzenie jednego miejsca pracy to koszt 1,7 mln zł 
(500 000 000 zł : 300 osób = 1 700 000 zł). Dla porównania, 
w fabryce okien dachowych stworzenie jednego miejsca 
pracy kosztuje blisko 450 tys. zł. Koszt stworzenia miej-
sca pracy w sądeckich firmach podajemy w rankingu.

Skąd się biorą pieniądze na wypłaty
Wbrew pozorom, problemem nie jest założenie firmy, 

lecz stworzenie warunków pozwalających na jej dalsze 
funkcjonowanie. Przede wszystkim więc trzeba pozyskać 
klienta na oferowane produkty i mieć dostęp do kapitału. 
Tak więc to my, konsumenci, kupując konkretne towa-
ry, decydujemy o rozwoju określonych firm, a w konse-
kwencji o tym, czy stać je na podwyżki, inwestycje, za-
trudnienie nowych pracowników i zdobywanie kolejnych 
rynków. Pytanie tylko, czy stawiamy na rozwój rodzimej/
sadeckiej czy też zagranicznej firmy? 

Nasze codzienne konsumenckie wybory mają ogrom-
ny wpływ na kondycję polskiej gospodarki. Decydując się 
na zakup importowanych produktów, wspieramy zagra-
nicznych producentów. Decydując się na zakup produk-
tów, usług, spoza Sądecczyzny, wspieramy gospodarczo 
inne regiony. Pozbawiając nasze lokalne firmy kapitału, 
zmniejszamy ich możliwości rozwoju, zamykamy Sądec-
czyźnie drogę do gospodarczego sukcesu, a sobie szanse 
na wyższe wynagrodzenia.

Konsumowanie produktów z importu lub produkowa-
nych w Polsce przez zagraniczne koncerny, „pomniej-
sza” polski PKB, czyli średnie, krajowe wynagrodzenie

Z podanej definicji PKB wynika, że wszystko, 
co pochodzi z importu i zostaje skonsumowa-
ne w Polsce da nam zerowy wzrost PKB (a prze-
cież nie chcemy zarabiać „0”). Oczywiście ważna 
jest wymiana handlowa z zagranicą, tyle, że Pol-
ska ciągle więcej importuje niż eksportuje. Me-
chanizm ten funkcjonuje również w przypadku 
lokalnych produktów. Jeśli kupujemy produkty 
spoza regionu (importowane), zmniejszamy roz-
wój lokalnej gospodarki a tym samym naszych 
wynagrodzeń.

Co się dzieje z naszymi pieniędzmi, gdy kupujemy 
produkt zagraniczny, który jest jedynie wyprodukowa-
ny w Polsce? 

Na cenę każdego produktu składa się kilka warto-
ści np. surowce, koszty produkcji, amortyzacja maszyn, 
koszty finansowe, marketing itp. Przykładowa struktu-
ra kosztów, które składają się na cenę produktu pokazu-
je wykres obok.

W przypadku produktu wyprodukowanego w naszym 
kraju przez zagraniczne koncerny, znaczny udział w ce-
nie mają tzw koszty korporacyjne (w opisanym przypad-
ku 15 proc). Składają się na nie koszty zarządzania, opła-
ty licencyjne, nadzór technologiczny, finansowy, odsetki 
od kredytów wewnętrznych. Jest to wartość, która pocho-
dzi z zagranicy, czyli importowana, za którą polski konsu-
ment musi zapłacić, kupując taki produkt. Wartość tę za-
graniczne koncerny odprowadzają do rodzimego kraju.

Źródło:opracowanie własne Fundacji Pomyśl o Przyszłości

Zagraniczni inwestorzy tworzą w Polsce miejsca pracy, 
dostarczają know–how związane z technologią zarządza-
niem, także płacą podatki. Doceniamy ich rolę dla rozwo-
ju naszej gospodarki. Jednak z prezentowanego wykresu 
wynika, że zagraniczni inwestorzy czerpią wyraźne ko-
rzyści z funkcjonowania na rynku polskim. Koszty osobo-
we stanowią jedynie 12 proc. ceny produktu i ta wartość 
pozostaje w Polsce, ale 15 proc. kosztów korporacyjnych 
odprowadzanych jest za granicę.

Reasumując: jeśli za zarobione w kraju pieniądze, kon-
sumujemy towary z importu, „pomniejszamy” polskie 
PKB (portfel narodowy). Podobnie dzieje się, jeśli kupu-
jemy produkt zawierający znaczną ilość wartości doda-
nej z importu.

To my konsumenci, kupując określone towary, decy-
dujemy o tym, który z krajów (nasza czy też inna eko-
nomiczna wspólnota) stanie się zamożniejszy i będzie 
się rozwijać. Ze skali kraju przenieśmy ten mechanizm 
na skalę regionalną i odpowiemy sobie na pytanie, w jaki 
sposób nasze zakupy wpływają na poziom bezrobocia i bo-
gactwo naszego regionu.

Być może lista 100 największych firm napędzającą są-
decką gospodarkę ta stanie się inspiracją dla szerokiej 
grupy społecznej. Dla nas, konsumentów, do podejmo-
wania właściwych decyzji. Dla przedsiębiorców, moty-
wacją do jeszcze prężniejszego rozwoju, który zaowo-
cuje znalezieniem się w przyszłym roku na liście lub też 
zajęciem lepszego miejsca, a w konsekwencji przyczyni 
się do wzrostu zatrudnienia. A nam, mieszkańcom Są-
decczyzny, pozwoli dostrzec i docenić potencjał ekono-
miczny regionu. 

PKB = KONSUMPCJA W POLSCE + EKSPORT - IMPORT

Przykładowa struktura kosztów produkcji
w cenie fabrycznej produktu

3% zysk

15% koszty korporacyjne

4% koszty finansowe i podatki
3% amortyzacja

12% koszty osobowe

63% koszty materiałów i energii
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R E K L A M A

Junior – misja 
specjalna. 
Kryptonim: 
w górę serca 
Kiedy nastolatki są najszczęśliw-
sze? Znasz odpowiedź na to pyta-
nie? Podpowiemy: szczęście nastolat-
ka jest zwykle wprost proporcjonalne 
do szczęścia wszystkich wokół niego. 
Prawie każde dziecko i prawie każdy 
młody człowiek jest szczęśliwy, jeśli 
może uszczęśliwiać innych. Podobny 
objaw, choć mniej wyraźnie, występuje 
u wielu dorosłych. Dorośli mają mniej 
czasu na zastanawianie się nad sekre-
tem szczęścia – dlatego trzeba ich cza-
sem wyręczyć. Ogłaszamy dziś akcję, 
dzięki której możesz poczuć się super-
bohaterem, dzięki której możesz kogoś 
uszczęśliwić. To nie wszystko! Dzięki 
tej akcji możesz uratować komuś życie. 

Aby zostać superbohaterem, ura-
tować, uszczęśliwić dziecko, które 
potrzebuje pomocy, wystarczy na-
mówić do współpracy kolegów z kla-
sy, poprosić o pomoc wychowawcę, 
lub ulubionego nauczyciela i wziąć 
udział w misji specjalnej.

Jeśli czyta ten tekst nauczyciel lub 
dyrektor szkoły – nie ma przeszkód, 
aby to on namówił do udziału w akcji 
swoich uczniów. Zasłuży tym sposo-
bem na duże brawa!

Na świecie, w Polsce, w okolicy jest 
mnóstwo dzieci, których życie jest za-
grożone, które chorują, którym z po-
wodu choroby jest smutno, bo nie 
mogą żyć tak aktywnie jak ich kole-
dzy i koleżanki. 

Junior – misję specjalną organi-
zujemy właśnie dla nich – aby dać im 
powód do radości, siłę do walki z cho-
robą, aby ułatwić im powrót do zdro-
wia, a czasem walkę o życie.

Ideą junior – misji pod kryptoni-
mem „w górę serca” jest otoczenie 
opieką wybranego dziecka z grona 
tych potrzebujących pomocy. Po-
nieważ jest to bardzo trudne zadanie, 
polecamy, aby podjęły się go całe kla-
sy. Razem łatwiej pomagać. Jak moż-
na pomóc? W bardzo prosty sposób: 
można wysłać do „zaadoptowanego” 
dziecka całą kolekcję kartek z dobry-
mi życzeniami na Święta Bożego Na-
rodzenia. Można przygotować wspól-
nie prezent na urodziny chłopca lub 
dziewczynki, którzy walczą z cięż-
ką chorobą. Można też zorganizować 
w swojej szkole zbiórkę, na wsparcie 
leczenia lub rehabilitacji „zaadopto-
wanego” dziecka. Można puścić wo-
dze fantazji.

Bo to, jak zrealizujecie misję spe-
cjalną, zależy właśnie od Waszej fan-
tazji i kreatywności. Liczy się efekt: 
radość, która dzięki Wam wypełni 
serduszko chorego dziecka.

Jeśli zdecydujecie się całą klasą, 
może szkołą, albo drużyną harcer-
ską podjąć wyzwanie junior–misji 
specjalnej – wybierzcie jedno z dzie-
ci, którym trzeba pomóc i zgłoście się 
do Stowarzyszenia Sursum Corda. 
Tam dowiecie się wszystkiego, co po-
winniście wiedzieć przed przystąpie-
niem do misji.

Udział w niej dla każdego z Was 
oznacza przynajmniej pół roku fanta-
stycznej przygody, bo „adopcja” trwa 
mniej więcej tyle, ile trwa szkolny se-
mestr: od świąt Bożego Narodzenia 
po Dzień Dziecka. 

Jeśli uda się Wam wypełnić podsta-
wowe założenie misji: ucieszyć bądź 
uszczęśliwić dziecko potrzebujące po-
mocy, otrzymacie unikalny certyfikat 
„serdecznej klasy”, „serdecznej szko-
ły”, albo „serdecznej drużyny”.

Macie apetyt na przygodę, któ-
ra kogoś i Was również uszczęśliwi?

Oto pierwszy krok: przeczytaj-
cie komu trzeba pomóc i zdecy-
dujcie, którego z chłopców chcecie 
„adoptować”.

IWONA KAMIEŃSKA

Bartuś
Bartuś mieszka w małej miejscowości koło Sta-
rego Sącza. Urodził się z bardzo chorym serdusz-
kiem. Gdy miał 1,5 roku przeszedł pierwszą opera-
cję. Dzięki niej udało się uratować jego życie. Dziś 
ma sześć lat i znów trzeba spieszyć z pomocą. Bar-
tek potrzebuje jeszcze jednej operacji, która dokoń-
czy proces naprawy serduszka. Niestety nie moż-
na tej operacji wykonać w Polsce, a za leczenie za 
granicą trzeba zapłacić 29 tysięcy euro. W zebraniu 
pieniędzy pomaga Stowarzyszenie Sursum Corda. 
Każda złotówka podarowana przez dobrych ludzi 
przybliża do celu, a każdy uśmiech Bartka poma-
ga mu wytrwać do momentu, aż lekarze napra-
wią jego serce.

Bartuś to bardzo dzielny i wesoły chłopiec. Lubi 
słuchać muzyki, chciałby nauczyć się tańczyć. Nie-
stety dopóki nie będzie zdrów, każdy wysiłek, na-
wet ten związany z tańcem, jest dla niego groźny. 
Lubi także przyglądać się jak koledzy grają w pił-
kę nożną. Marzy, aby kiedyś zagrać razem z nimi.

Więcej o Bartku można dowiedzieć się na stro-
nie internetowej www.sc.org.pl/projekty/naratu-
nek lub pod nr tel. 18 540 40 40. (IK)

Szymuś
Szymuś mieszka w Starym Sączu. Ma 10 lat. 
Czeka na operację, która da mu szansę speł-
niania marzeń oraz aktywnej zabawy z kole-
gami i koleżankami. Aby mógł cieszyć się każ-
dym dniem jak inne dzieci w jego wieku, trzeba 
koniecznie naprawić jego serce. To będzie już 
druga – i prawdopodobnie ostatnia – opera-
cja niezbędna, aby mógł zdrowo i szczęśli-
wie rosnąć.

Szymek jest bardzo odważnym, wesołym 
chłopcem, lubianym przez rówieśników. Jego 
pasją jest praca w ogrodzie. Będzie kiedyś 
świetnym biologiem, a może projektantem 
ogrodów, jeśli dobrzy ludzie pomogą zebrać 
pieniądze potrzebne na leczenie. Kwota do ze-
brania jest ogromna: 29 tysięcy euro. W akcji 
gromadzenia funduszy pomaga znana aktor-
ka i piosenkarka – Katarzyna Zielińska, któ-
ra przyjaźni się z rodzicami Szymona. Przeko-
nuje, że warto pomagać. Może i Ty pomożesz?

Więcej informacji o Szymku na stronie www.
sc.org.pl/projekty/naratunek lub pod nr tel. Sto-
warzyszenia Sursum Corda 18 540 40 40. (IK)

Mikołajkowe 
konkursy

Chcesz otrzymać mikołajkowy 
upominek? Rozwiąż jedno z za-

dań ze str. 16 i prześlij odpowiedź 
do poniedziałku 2 grudnia na ad-
res: dts.junior@op.pl Listę zwy-
cięzców ogłosimy już 5 grudnia 
na łamach „Dobrego Tygodni-
ka Sądeckiego”. Nagrody będą 
do odbioru w siedzibie redakcji.

SMACZNIE, SZYBKO, TANIO
       Obiady  rmowe
  Zupa + II danie  = 12 z

Specjalno  szefa 
Jagni cina po s decku

33-300 Nowy S cz 
ul.Witosa 10 

tel.18 447 67 68
www.restauracja.sacz.pl

WAŻNA SPRAWA
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Mała Majka 
wdrapała się 
na scenę
Kto w dzieciństwie nie nucił: „Wszystkie dzieci 
nasze są”, „A ja wolę moją mamę”? Na przebo-
jach Majki Jeżowskiej wychowują się już kolejne 
pokolenia dzieci.

Piosenkarka urodziła się w Nowym Sączu. 
Jak wspomina, miała szczęśliwe dzieciństwo, 
jej dom był normalny i ciepły. Rodzina nie mia-
ła samochodu i nie jeździła za granicę na waka-
cje, ale za to miała sie-
bie nawzajem i to było 
najcenniejsze.

Mama była nauczy-
cielką, a tata lekarzem 
stomatologiem. Miesz-
kali w Sączu w domu 
z ogrodem, do które-
go ciągle wprowadza-
ły się dzikie koty. Mała 
Majka razem ze star-
szą siostrą wymyślała 
im imiona i dopowia-
dała nieprawdopodob-
ne przygody, tworząc 
całe kocie sagi. Miłość 
do kotów została jej 
do dziś.

Przyszła gwiazda 
w dzieciństwie bra-
ła prywatne lekcje gry na fortepianie i chodzi-
ła na zajęcia rytmiki. Później mama zapisała ją 
do szkoły muzycznej.

Na scenie zadebiutowała bardzo wcześnie. 
Jako mała dziewczynka podczas spaceru wyrwa-
ła się mamie, wdrapała na muszlę koncertową 
w Szczawnicy, stanęła przed mikrofonem i zaczę-
ła śpiewać wymyśloną na poczekaniu piosenkę.

Maria (bo tak naprawdę ma na imię) jest absol-
wentką II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii 
Konopnickiej w Nowym Sączu. Była gościem nie-
dawno obchodzonego jubileuszu 110 lat istnienia 
placówki. Zaliczała się do dobrych uczennic, jed-
nak na półrocze w czwartej klasie dostała dwóję 
z matematyki. Do dziś nauczyciel tego przedmio-
tu pojawia się w jej nocnych koszmarach. Z ko-
lei od nauczyciela języka francuskiego słyszała: 
– Daj sobie Jeżowska spokój z tym śpiewaniem, 
bo skończysz na dansingu w „Imperialu”.

Promyczki 
w Filharmonii

Jak prawdziwe gwiazdy mogły się czuć 
dzieci działające w zespole Promyczki Do-
bra. Na początku listopada wystąpiły w Fil-
harmonii Krakowskiej. Ich koncert „Listo-
padowy Promyk Słońca” został nagrodzony 
owacjami na stojąco.

Sądecki zespół zaśpiewał swoje najbar-
dziej znane przeboje. Na scenie wystąpiło 
w sumie 64 dzieci w dwóch grupach kon-
certowych. Towarzyszył im zespół muzycz-
ny pod kierunkiem Radka Kulisia. Występ 
w Filharmonii Krakowskiej odbył się na za-
proszenie Lidii Matynian z Akademii Mu-
zycznej w Krakowie.

W Promyczkach działają dzieci w wie-
ku od lat 4 do 18. Spotykają się na próbach 
dwa razy w tygodniu. Śpiewają piosen-
ki religijne, oazowe, pielgrzymkowe, ale 
też inne utwory dla dzieci. Założycielem 

i kierownikiem zespołu jest ks. Andrzej 
Mulka, nad stroną artystyczną czuwa Milena 
Małecka–Rogal oraz instruktorzy Agnieszka 
Ćwikła i Sylwia Tomaszewska.

Promyczki Dobra koncertowały m.in. 
w Watykanie z okazji imienin papieża 
Jana Pawła II, brały udział w programach 
TVP: „Ziarno”, „Czasy”, „Od przedszko-
la do Opola”.

– Teraz pracujemy nad nową płytą mu-
zyczną dla dzieci do produkcji filmowej 
o świętych – zdradza Milena Małecka–Ro-
gal, kierownik artystyczny zespołu.

 (JOMB)

O TYM SIĘ MÓWI

Występ w Filharmonii Krakowskiej

R E K L A M A

KIM JEST GWIAZDA?
Oliwer Sukiennik, 7 lat

Gwiazdą jest ktoś, 
kto coś robi, 

gra, tańczy, 
ma jakieś wy-
stępy. Mogą 
być gwiazdy 

rock and rol-
la. Gwiazda ma 

czarną koszulkę, 
kolczyki w uszach, ko-

lorowe włosy i śpiewa: „Będzie 
się działo…”.

Maksymilian Rosiek, 6 lat
Gwiazda to osoba, 

która często się 
występuje w te-
lewizji, wszyscy 
ją znają i o niej 
mówią. 

Kornelia Matras, 6 lat
Gwiazdą może być 

tancerka albo pio-
senkarka. Może 
na przykład śpie-
wać: „Wszystkie 
dzieci nasze są”. 
Gwiazda jest ład-
nie ubrana i śpie-

wa przy mikrofonie. 
Chciałabym być taką piosenkarką, 
bo lubię występować.

Konrad Golonka, 7 lat
Gwiazdą jest się 

wtedy jak się 
jest sławnym 
i się występu-
je. Gwiazda może 
na przykład śpie-
wać: „Konik 
na biegunach”. 

Są też gwiazdy pił-
karskie, albo gwiazdą 

może być król disco.
 (JOMB) 

ZDJĘCIA: JOLANTA BUGAJSKA

MALI EKSPERCI ONA TEŻ BYŁA DZIECKIEM
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Jak pokonać tremę?
Masz wystąpić publicznie? Zaśpiewać? Zagrać 
na instrumencie? Sama myśl o pojawieniu się 
na scenie wywołuje tremę? Nie martw się, to nor-
malny objaw, który towarzyszy nawet zawodow-
com. Oto kilka sposobów jak pokonać tremę.

• Wizualizacja
Przed występem wyobraź sobie swój sukces, 

zadowolone twarze publiczności i entuzjastycz-
ne oklaski.

• Potrafię
Myśl pozytywnie. W ogóle nie bierz pod uwagę, 

że się pomylisz albo zapomnisz tekstu. Zamiast tego 
powtarzaj: Jestem bardzo dobrze przygotowany, 
na pewno świetnie mi pójdzie, pokażę co potrafię.

• Oddech
Gdy już staniesz przed publicznością, spokoj-

nie policz do trzech i weź dwa głębsze oddechy. 
Krótka pauza z pewnością nie zaszkodzi widow-
ni, a wręcz podziała wyciszająco, a Twoje napię-
cie dzięki temu opadnie.

• Dobry start
Sam wstęp do swojego wystąpienia miej wie-

lokrotnie wyćwiczony i powtórzony. Gdy począ-
tek pójdzie dobrze, trema ustąpi.

Pamiętaj, że stres w takiej sytuacji jest czymś 
normalny. Nawet wielcy artyści przyznają się 
do tremy przed występem, twierdząc, że działa 
ona mobilizująco. (J)

Mama nie była zachwycona wyborem 
muzycznej kariery, bała się o niepew-
ną artystyczną przyszłość córki. Z kolei 
tata, który sam pięknie śpiewał, chciał, 
żeby znalazła swoją własną drogę, dlatego 
szczerze jej kibicował. A Majka Jeżowska 
zrobiła tak, jak podpowiadała jej intuicja. 
Ukończyła Wydział Muzyki Rozrywko-
wej Akademii Muzycznej w Katowicach. 
Jako piosenkarka dla dzieci zadebiutowa-
ła dość przypadkowo. Dla swojego syn-
ka – Wojtka nagrała piosenkę „A ja wolę 
moją mamę” do słów Agnieszki Osieckiej. 
Piosenka szybko znalazła się w pierwszej 
dziesiątce listy przebojów Marka Niedź-
wiedzkiego w radiowej „Trójce”, a Maj-
ka Jeżowska została okrzyknięta gwiaz-
dą piosenki dziecięcej. (JOMB)

POD LUPĄ
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Szansa 
na Nobla
Oto kilka wskazówek, które zwięk-
szą Twoje szanse na otrzymanie Na-
grody Nobla. No, bez przesady... Ale 
wiecie, o co mi chodzi. Główny za-
mysł to zmniejszenie nakładów pra-
cy i zmaksymalizowanie efektów.

Nie odkładaj rzeczy na później
Prace domowe odrabiaj tego sa-

mego dnia, którego zostały zadane. 
Oczywiście nie zawsze jest to moż-
liwe, szczególnie jeżeli sprawa jest 
grubszej wagi. W takim wypadku 
pomóc może tworzenie list rzeczy 
do zrobienia. Warto poszperać za 
aplikacjami dostępnymi na telefon 
lub komputer albo zainwestować 
w poręczny organizer. Na początku 

wydaje się to irytujące i niepotrzeb-
ne, ale zważając na postępującą skle-
rozę wieku młodzieńczego, można 
sobie zaoszczędzić wiele nieprzy-
jemnych sytuacji.

Małymi krokami do celu
Zostawianie wszystkiego na ostat-

nią chwilę, nigdy nie zdaje egzami-
nu. Jeśli masz napisać wypracowanie 
na trzy strony, podziel zadanie na czę-
ści. Jednego dnia sporządź ogólny za-
rys tego, o czym chcesz pisać, ko-
lejnego postaraj się stworzyć z tego 
szkielet pracy, a później spójrz kry-
tycznie na końcowy efekt i wprowadź 
konieczne poprawki. Tak samo postę-
puj z powtórkami przed sprawdzia-
nem: zgromadź materiały i notatki, 
podziel je na części i stopniowo przy-
pominaj sobie informacje. Jeśli stara-
łeś się uczyć systematycznie, to tylko 
kwestia odświeżenia informacji, któ-
re są już zapisane w Twoim mózgu.

cdn. KAROLINA KAIM

junior
Dodatek specjalny dla najmłodszych Czy-
telników „Dobrego Tygodnika Sądeckiego”
Redaktor prowadząca: Jolanta Bugajska
adres e–mail: dts.junior@op.pl

Andrzej Mleczko, Ewa Mleczko

SMOCZEK MARIAN 
Z DRAKOSŁAWIC. 
BAJKI NA DOBRANOC

Wyjątko-
wy debiut 
Andrze-
ja Mlecz-
ko i jego 
córki Ewy. 
On – po raz 
pierwszy 

rysuje dla dzieci! Ona – po raz 
pierwszy pisze bajki. 
Poznajcie niezwykłe przygody 
Smoczka Mariana z Drakosła-
wic, któremu towarzyszy jego 
rodzina i przyjaciele – mama 
Smoczyca Izabela i tata Smok 
Roman, jaszczurka Lucyn-
ka, krokodyl Wiesiek, żółw 
o imieniu Szybki Dżony i ma-
lutki pająk. Wszyscy razem 
zabierają czytelników w ko-
lorową, pełną niespodzianek 
podróż i uczą, jakie znacze-
nie ma wiele słów, jak waż-
na jest dbałość o otaczający 
nas świat, co jest naprawdę 
ważne w życiu oraz czym jest 
prawdziwa przyjaźń i miłość.

Wyd. Prószyński i S–ka

SPONSOREM NAGRÓD 
KSIĄŻKOWYCH JEST WYD. 

PRÓSZYŃSKI I S–KA

Redakcja zastrzega sobie 
prawo do skracania 

nadesłanych tekstów, 
ich redakcji, 

niezbędnej korekty 
i nadawania 

własnych tytułów.

CZYTAM, BO LUBIĘ

KOLOROWE KREDKI rys. Justynka Sokulska, lat 10

Lubisz rysować? Może stworzysz portret św. Mikołaja albo najpiękniejszej 
choinki świątecznej? Na Twoje prace o tej tematyce czekamy do 2 grudnia. 

Prześlij je na adres: dts.junior@op.pl. Najciekawsze opublikujemy.

R E K L A M A

SKLEP
ZIELARSKO MEDYCZNY

ul. Jana D ugosza 19
33-300 Nowy S cz

www.malazielarnia.pl
tel. 508 457 765

R E K L A M A

W nocnym stawie
W nocnym stawie widać 
 księżyca blask,
Aż nagle słychać plusk i plask.
To żaba wskoczyła do stawu..
To ona!
Ale co to? Topi się? Chyba jest 
 szalona!
Ona uczyć się nie chciała, 
Dlatego pływać nie umiała.
Pływać nie chciała, a podczas 
lekcji na kamieniu siedziała.
Telewizję w domu miała,
Więc ją chętnie oglądała.
Z tego właśnie powodu, 
że uczyć się nie chciała,
W życiu wiele kłopotów 
 na okrągło miała.

ULA LISZKA, LAT 10

Spotkanie 
z Ewą 
Wachowicz

W ostatnią sobotę października by-
łam z rodzicami na Targach Książ-
ki w Krakowie. Zaczęło się ciekawie, 
bowiem zaraz przy wejściu przywitał 
mnie Gandalf. Spacerował obok sto-
iska, gdzie podpisywała książki pani 
Ewa Wachowicz.Bardzo się ucieszy-
łam, ponieważ jestem fanką jej pro-
gramów kulinarnych. Ustawiłam się 
w długiej kolejce i zdobyłam auto-
graf sławnej kucharki. Przechodzi-
łam też obok stoiska, gdziespotykał 
się z czytelnikami ojciec Leon Knabit. 

Podpisywał się w różnych zeszycikach 
i książkach. Czekałam też na spo-
tkanie z moją ulubioną pisarką Re-
natą Piątkowską albo z ilustratorem 
książki „Zagadkowa koperta listo-
nosza Artura”– Pawłem Pawlakiem. 
Bardzo podobają mi się jego rysunki 
w książce, która przypomina kopertę. 
Ciekawostką jest to, że na końcu do-
łączone są znaczki. Chętnie ją prze-
czytam i mam nadzieję, że za rok po-
jadę na Targi i zdobędę jego autograf.

ANIA ZIĘBA, LAT 9

POMOCNA DŁOŃ

NA WŁASNE OCZY

MAŁA POEZJA
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1.  Ojciec Basi ma 5 córek o imio-
nach: Ala, Bela, Cela, Dela. Jak 
ma na imię piąta córka? 

2.  Pociąg elektryczny przeby-
wa odcinek drogi między No-
wym Sączem a Tarnowem 
z szybkością 60 km na go-
dzinę. W kierunku przeciw-
nym niż kierunek jazdy pocią-
gu wieje wiatr z szybkością 30 
kilometrów na godzinę. Z jaką 

szybkością ucieka dym z ko-
mina lokomotywy?

Pogłówkuj i przyślij odpowiedzi 
na nasz adres: dts.junior@op.pl, 
w temacie wpisując: „Łamigłówki 
listopad”. Jeśli e–maila wysyła ktoś 
dorosły, poproś, aby koniecznie 
podał Twoje imię, nazwisko i wiek. 
Wśród tych, którzy do 2 grudnia 
nadeślą prawidłowe rozwiązania, 
rozlosujemy nagrody.

ŁAMIGŁÓWKI MAŁEJ GŁÓWKI

Francesca Simon

WIELKA KSIĘGA KAWAŁÓW KOSZMARNEGO KAROLKA
UWAGA! Zbyt okropne dla rodziców i doskona-
łych młodszych braciszków! „Wielka Księga Kawa-
łów Koszmarnego Karolka” to niesamowity zbiór 
jego ulubionych żartów. Jego mama ich nie cierpi, 
Damianek nie powinien ich czytać, a Mądra Mi-
sia zatyka sobie uszy. Bądźcie koszmarni i wypró-
bujcie Karolkowe żarty na swoich kolegach i ro-
dzicach. Gwarantujemy, że z krzykiem wybiegną 
z pokoju.

Sprawdźcie już teraz:
– Dlaczego mumie nie chodzą do szkoły?
– Bo się boją rozwijać.
– Co wampiry jedzą zamiast cukierków?
– Pijawki. 
– Dlaczego zebry lubią stare filmy?
– Bo są czarno–białe.

Wyd. Znak

SPONSOREM NAGRÓD KSIĄŻKOWYCH JEST WYDAWNICTWO ZNAK

CZYTAM, BO LUBIĘ Rozwiązania zadań 
z poprzedniego numeru

Koniec i bomba, kto czytał, ten 
zwycięża – tytuł książki: „Tajem-
niczy ogród”
Nagrody książkowe wylosowa-
li: Adrian Kopiec, Julia Pawliszak 
i Bartek Piecychna

Łamigłówki małej główki – rozwią-
zania: 1. orzechy nie rosną na gru-
szy, 2. najmłodsza jest Basia
Nagrody książkowe zdobyli: Pio-
truś Michalik, Kacper Ochał, Na-
talia Wołoszczuk

Wykreślanka – hasło: październik
Nagrodę książkową otrzymuje 
Edwin Matczyński

Po odbiór nagród zapraszamy 
do siedziby redakcji „Dobrego Ty-
godnika Sądeckiego” przy ul. Ży-
wieckiej 25 w Nowym Sączu.

R E K L A M A

R E K L A M A

rys. Ola Staniszewska

SZYBKI KONKURS  Podaj nazwę miejscowości w Azji Mniej-
szej, w której działał św. Mikołaj - biskup. 
Na odpowiedzi czekamy pod adresem: dts.junior@op.pl. W tytu-
le wpisz „Mikołaj”. Jeśli e–maila wysyła ktoś dorosły, poproś, aby 
koniecznie podał Twoje imię, nazwisko i wiek. Wśród osób, które 
do 2 grudnia nadeślą prawidłowe rozwiązania, rozlosujemy nagrody.

To tylko fragment rysunku. 
Domyślasz się kogo przedsta-

wia? Wiesz na pewno? Przyślij 
odpowiedź na adres: 

dts.junior@op.pl W tytule 
wpisz: „Fragment”. Jeśli e–ma-
ila wysyła ktoś dorosły, poproś, 

aby koniecznie podał Two-
je imię, nazwisko i wiek. Wśród 
osób, które do 2 grudnia nade-

ślą prawidłowe rozwiązania, 
rozlosujemy nagrody.

CO ZAKRYTE?

Koniec i bomba, kto czytał, ten… wygrywa!

PODAJ TYTUŁ KSIĄŻKI, KTÓRA KOŃCZY SIĘ ZDANIEM:

„Po tej ostatniej podróży młodzi państwo Tarkowscy po-
wrócili do Europy i osiedli wraz z sędziwym ojcem Stasia 
na stałe w Polsce.”

Na odpowiedzi czekamy pod adresem: dts.junior@op.pl. W temacie wia-
domości wpisz: tytuł. Jeśli e–maila wysyła ktoś dorosły, poproś, aby ko-
niecznie podał Twoje imię, nazwisko i wiek. Wśród osób, które do 2 grud-
nia nadeślą prawidłowe rozwiązania, rozlosujemy nagrody książkowe.

KONKURS DLA MIŁOŚNIKÓW KSIĄŻEK
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„N atenczas Woj-
ski chwycił na ta-
śmie przypięty swój 

róg bawoli długi, cętkowany, kręty 

(...) Bo w graniu odzew dźwięczą-
cy, rześki; to pobudka; Potem jęki 
po jękach skomlą, to psów granie; 
A gdzieniegdzie ton twardszy jak 
grzmot, to strzelanie”. Któż może 
nie pamiętać tych strof z narodo-
wej epopei "Pana Tadeusza" Adama 
Mickiewicza, opisujących moment 
polowania. Bodaj najsłynniejszy 
w polskiej literaturze.

Przypomniałem te strofy z nie 
byle jakiej okazji, bo 60–lecia ist-
nienia Wojskowego Koła Łowiec-
kiego "Jeleń" w Krynicy Zdroju. Ju-
bileuszowi poświęcony jest bardzo 
interesujący album pt. "Bractwo 
św. Huberta" autorstwa znanego 
sądeckiego regionalisty redaktora 
Jerzego Leśniaka.

Przyznawanie się dzisiaj do po-
lowania na jakąkolwiek zwierzy-
nę (w przeciwieństwie do naszego 
życia politycznego) jest passe, nie-
modne, nieeleganckie. Świat nas 
otaczający opanowali bowiem eko-
lodzy na czele ze słynnym Green-
peace. Ba, nawet sam prezydent RP 
Bronisław Komorowski zanim zgo-
lił wąsy, dzielnie przemierzał bory 
i knieje z flintą na ramieniu. Pod 
naciskiem opinii publicznej przy-
siągł więc, że po dubeltówkę już 
nie sięgnie.

Zastanawiającym jest, jak to się 
dzieje, że wędkarze w tym często 
bezwzględnie kłusujący nie są pod 
takim obstrzałem opinii publicz-
nej jak myśliwi skupieni w Pol-
skim Związku Łowieckim. A prze-
cież w przeciwieństwie do tych 
pierwszych też realizują swoje pa-
sje, swoje hobby. Na dowód moż-
na zacytować słowa Józefa Soj-
ki, prezesa WKŁ "Jeleń" w cywilu 
podpułkownika Wojska Polskiego 
od kilku lat kierownika Oddzia-
łu Zamiejscowego Wydziału Bez-
pieczeństwa I Zarządzania Kry-
zysowego Małopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Nowym Sączu, 
który twierdzi, że owszem jest pa-
sjonatem myślistwa, ale najbliższe 
mu jest upowszechnianie i pro-
pagowanie kultury myśliwskiej 
poprzez spotkania z mieszkań-
cami wsi leżących w ich obwo-
dzie łowieckim, zaprzyjaźnionymi 
z kołem szkołami w Rdziosto-
wie i Mochnaczce Niżniej. Sympa-
tyczny prezes Sojka przysięga so-
lennie, że myślistwo połączone 
z ochroną przyrody jest jego pasją, 
gdyż lubi się zajmować dokarmia-
niem zwierzyny, urządzaniem po-
letek, obserwowaniem ekologicz-
nych zmian w lesie.

Ktoś, niekoniecznie złośliwy, 
wytknie prezesowi Sojce paradoks 
jego słów, gdyż jak się ma ochrona 
przyrody ze strzelaniem do zwie-
rząt? Ale to tylko pozory, paradoks 
zdaniem Tadeusza Kubackiego, 
gdyż gdyby myśliwi nie prowadzi-
li selektywnego odstrzału zwierzy-
ny, to dziki już by hasały po wsiach 
i miastach Sądecczyzny, a stada je-
leni wyżarłyby do cna sądeckie lasy.

Łowiectwo jest bardzo elitarną 
pasją, bo zajmują się nim – choćby 
na przykładzie koła Jeleń – wojsko-
wi, lekarze, tzw. prywatna inicja-
tywa, leśnicy, prawnicy i prości 
robotnicy. Dodać należy Grzego-
rza Dobosza, wiceprzewodniczące-
go Rady Miasta Nowego Sącza, ks. 
Czesława Litacza, fotografika Jerze-
go Żaka.

I na koniec patriotyczne credo 
Józefa Sojki – wielu z nas lubi dzi-
czyznę, chlubi się trofeami myśliw-
skimi, ale ponadto przedkładamy 
przekonanie, że nasi potomkowie 
powinni otrzymać w spadku szanse 
przyglądania się dzikiej zwierzynie 
w jej naturalnych siedliskach, a nie 
w ogrodach zoologicznych...

Mądre, zobowiązujące słowa. 
Zatem mimo wszystko: Darz bór, 
darz bór.

J akie jest najbardziej niebez-
pieczne miasto na świecie? 
Prawdopodobnie Nowy Sącz. 

Jeśli wierzyć statystykom Stra-
ży Miejskiej, słynne amerykań-
skie Detroit – miasto bankrut, miej-
sce widmo – to przy nas pensjonat 
dla dziewczynek z dobrego domu. 
Jak policzyłem sądeccy municypalni 
przez 300 dni tego roku interwenio-
wali 15317 razy. Statystycznie daje 
to 50 interwencji dziennie, czyli przy 
16–godzinnym dniu służby co 20 
minut potrzebna jest w mieście in-
terwencja. Gdybyśmy do tego dodali 
interwencje policji (tu brak danych), 
okaże się, że służby mundurowe ru-
szają w Nowym Sączu do akcji co 5 
minut. Nawet obywatelom odpor-
nym na stres może się skóra na ple-
cach zmarszczyć ze strachu.

Trochę współczuję sądeckim 
strażnikom miejskim, bo z jednej 
interwencji muszą gnać na kolej-
ną, więc o przerwie śniadaniowej 
mogą tylko pomarzyć. Ich warun-
kami pracy mogą zainteresować PIP 
i Helsińska Fundacja Praw Czło-
wieka, która przyśle specjalną ko-
misję badającą, jak ulżyć przepra-
cowanym strażnikom. Nie jest też 
wykluczone, że kiedy raport ko-
mendanta Adama Kaufmana trafi 
do ONZ, Narody Zjednoczone zde-
cydują się delegować tu oddział błę-
kitnych hełmów, w celu poprawy 
bezpieczeństwa w naszym mieście. 
Panowie strażnicy wyluzujcie! Na-
sza Czytelniczka Agnieszka Kurp 
czyta DTS przy obiedzie, a przecież 
nie chcemy, żeby się udławiła ma-
karonem z rosołu, bo wychowuje 
małoletnich synów.

Z zimnej statystyki raportu wy-
nika, że przez ostatnich dziesięć lat 
municypalni podjęli w Nowym Są-
czu jakieś 200 tysięcy interwen-
cji. Dziwne, bo aktywność strażni-
ków w tym okresie kojarzy mi się 
z dwoma wezwaniami za złe par-
kowanie znalezionymi za szybą sa-
mochodu. Owszem, zawsze widuję 

strażnika przy drzwiach ratusza, ale 
chyba odprowadzenie wzrokiem 
każdego wchodzącego tam peten-
ta, nie jest liczone jako jedna inter-
wencja? Ale może ja się nie znam 
na statystykach służb, wszak jedy-
nym mundurem, jaki w życiu ubra-
łem na 15 minut, to galowy mundur 
strażacki pożyczony od Tadka Wę-
glowskiego na bal przebierańców. 
Bal odwołano, mundur oddałem, 
interwencji nie było.

Teraz jednak potrzebna jest ja-
kaś interwencja. Może powinien 
osobiście interweniować Pan Bóg, 
bo chyba żaden ludzki umysł nie 
jest w stanie ogarnąć, jak to moż-
liwe, że strażnicy miejscy w No-
wym Sączu interweniują non stop, 
a my o tym nic nie wiemy. Praw-
dopodobnie chodzi tylko o to, żeby 
rzucając liczbę kilkunastu tysięcy 
interwencji zwrócić uwagę na ko-
nieczność istnienia Straży Miejskiej. 
Wiszące nad miastem przyszłorocz-
ne cięcia budżetowe mogą przecież 
podsunąć komuś pomysł likwidacji 
municypalnych w celu ulżenia chu-
dej miejskiej kasie. Teraz oczywiście 
nikt się nie odważy, wszak straż 
prezydencka interweniuje 50 razy 

dziennie. Jak przestanie, miasto się 
zawali.

A czym się zajmują strażnicy 
miejscy? Jak wynika z raportu ko-
mendanta, zajmują się głównie po-
pularyzacją hasła „Kochasz dzieci, 
nie pal śmieci”. Hasło prawdopo-
dobnie napisała jakaś agencja rekla-
mowa, a w swojej finezji przypomi-
na trochę modny przed laty slogan 
antyalkoholowy: „Nie pij wódki, 
nie pij wina, kup se rower Ukra-
ina”. Teraz rym jest podobny: dzie-
ci–śmieci. Kogo–co zatem palić, 
żeby dzieci były szczęśliwe? Wy-
chodzi mi, że trzeba spalić babajagę, 
jak w bajce o Jasiu i Małgosi. Może 
pamiętacie, że to właśnie wiedźma 
wylądowała wówczas w piecu. Poza 
tym, w dzisiejszych czasach, moż-
na kochać tylko własne dzieci (ale 
i to z umiarem), bo przyznanie się 
do kochania cudzych dzieci kończy 
się kłopotami. Pewnie dlatego sąde-
czanie wolą nadal palić śmieci, żeby 
nikt ich nie podejrzewał, że kochają 
jakieś cudze dzieci.

Jak zresztą przytomnie zauwa-
żyli niektórzy osiedlowi liderzy 
słuchający raportu komendanta, 
to nie palenie śmieci i największe 

w Europie zanieczyszczenie powie-
trza, są głównym problemem No-
wego Sącza. To źle zaparkowane sa-
mochody są dużo groźniejsze dla 
naszego życia i zdrowia! Właśnie 
tak przenikliwej analizy problemów 
nam brakowało. Jak się dowiadu-
jemy z raportu, jednym z najważ-
niejszych zadań straży miejskiej 
– w ramach akcji „Psi problem, 
damy radę” – jest dokarmianie 
wolno biegających psów i sprząta-
nie po tych nieszczęśnikach, które 
muszą chodzić na smyczy! To nam 
trochę rozjaśnia w głowach. Teraz 
wiemy, że duża część interwen-
cji strażników polega na bieganiu 
z kanapką za bezpańskimi psa-
mi. O dożywianiu dzieci wałęsają-
cych się po wyjściu ze szkoły, ra-
port milczy. Nie doszukałem się też 
w raporcie informacji, jaka część 
interwencji to wezwania do po-
szkodowanych, którzy wdepnęli 
na chodniku w psie g…? Biorąc po-
prawkę, że w najbliższej nam oko-
licy niemal wszystkie chodniki 
są osrane, możemy założyć, że mu-
nicypalni musieliby interweniować 
nie 15, ale 100 tysięcy razy. Pozo-
staję z życzeniami spokojnej służby.

Świąteczna Loteria w Delikatesach 

Premium
a w

m
ąt

Nagroda główna: ◊
KOMFORTOWY 
WEEKEND W
HOTELU BANIA w Białce Tatrzańskiej

   ¬ Bon na zimowy 
   sprzęt sportowy
   o wartości 1000 zł

◊ Najnowszy iPhone 5  

Dokonaj zakupów na minimum 50 zł. 
Wypełnij kupon konkursowy, 

który otrzymasz wraz z paragonem 
i wrzuć go do urny obok kasy.

Losowanie  nagród 23 grudnia o godz. 17

Nowy Sącz, ul. Tarnowska 180

GALERIA SANDECJA

R E K L A M A

R E K L A M A

OPINIE

Jerzy Wideł
Z kapelusza

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

M l d ii

Nie pij wódki, nie pij wina, kup se rower Ukraina

Darz bór, darz bór Na świat 
przyszła Ida
Serdecznie gratulujemy naszej re-
dakcyjnej koleżance Ewie Stachu-
rze i jej mężowi z okazji narodzin 
ich drugiej córeczki. Ida – 3,1 kg 
szczęścia – przyszła na świat w są-
deckim szpitalu dokładnie tydzień 
temu, 21 listopada. 
– Ido, masz dzielną mamę! Rośnij 
zdrowo!
Z najlepszymi życzeniami 

Zespół „Dobrego Tygodnika 
Sądeckiego” 
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W i e ś c i  z  g m i n y  Ł o s o s i n a  D o l n a
MATERIAŁ  PROMOCYJNY

Radni gminy zmierzyli się podczas 
ostatniej sesji z ustaleniem na przy-
szły rok podatków, opłat lokalnych 
i innych należności. Była to pod 
względem ważności druga sesja 
obok wiosennej sesji budżetowej 
i udzieleniem absolutorium wój-
towi gminy.

Jak nam powiedział Bolesław 
Oleksy, przewodniczący Rady gmi-
ny podczas prac poszczególnych ko-
misji problemowych rady bardzo 
żywo dyskutowano nad kwestią 
podatków biorąc pod uwagę po-
trzeby budżetowe gminy i mate-
rialą sytuację mieszkańców, a także 
sytuację finansowo–ekonomiczną 
przedsiębiorców, którzy coraz chęt-
niej widzą możliwości inwestycyjne 
w miejscowościach gminy.

–Jak do tej pory stawki podat-
kowe i inne opłaty lokalne w gmi-
nie należą do najniższych w Mało-
polsce i taki kierunek utrzymaliśmy 
na przyszłość – mówi wójt Stani-
sław Golonka. – W zdecydowanej 
większości zostaną one utrzyma-
ne na poziomie tegorocznym. Tyl-
ko pojedyncze pozycje podatków 
i opłat lokalnych radni uchwali-
li na nieco wyższym poziomie. Dla 
przykładu nie zmienia się poda-
tek dla przedsiębiorców od gruntu, 
ale podniesiony został w niewiel-
kim stopniu podatek od budynków 
przeznaczonych na działalność go-
spodarczą. Na tym samym pozio-
mie utrzymaliśmy podatek rolny, 
ale minimalnie podniesiony zo-
stał podatek od budynków miesz-
kalnych. To tylko niektóre zachęty 
dla ludzi, którzy w ostatnich latach 
zainteresowani są osiedleniem się 
w miejscowościach naszej gminy. 
Zresztą nie ma u nas wioski, gdzie 
nie obserwowaliśmy wzmożone-
go ruchu budowlanego. W planach 
perspektywicznych przygotowy-
wane są tereny pod przyszłe in-
westycje. Na dobrą sprawę w gmi-
nie nie ma większych problemów 

z przekształceniem terenów rolnych 
na tereny budowlane. Owszem, zaj-
muje to nieco czasu przyszłym in-
westorom, ale proces przekształceń 
w przeciwieństwie do minionych lat 
z reguły przebiega bezproblemowo.

Jak wysokie są niektóre podat-
ki wprowadzone w życie w 2014 
roku w porównianiu z tym rokiem? 
Na przykład podatek od gruntów 
związanych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej jest na tym samym 
poziomie 0,65 zł od metra kwadrato-
wego przy zaleceniach Ministerstwa 
Finansów 0,89 zł. : W 2014 r. – 0,45 zł 
podatek od m. kw. powierzchni użyt-
kowej od budynków przy zaleceniach 
Ministerstwa Finansów 0,74 zł. 

Kolejny przykład utrzymania 
na tym samym poziomie co w tym 
roku to podatek od środków 

transportu. Podobnie jest w przy-
padku taryfy za wodę. Cena za je-
den metr sześcienny dostarczonej 
wody z urządzenia zbiorowego za-
opatrzenia w wodę dla gospodarstw 
domowych pozostaje nie zmieniona 
i wynosi 3,51 zł brutto. 2,50 zł bru-
to to niezmieniona cena za 1 metr 
sześcienny ścieków wprowadzo-
nych przez osoby fizyczne do kana-
lizacji w Łososinie Dolnej i Tęgobo-
rzy. Pozostali użytkownicy płacą za 
odprowadzone ścieki do kanalizacji 
5,07 zł brutto.

Jako ciekawostkę można dodać, 
że niezmieniony został też ekwiwa-
lent pieniężny dla członków Ochot-
niczych Straży Pożarnych i wynosi 
15 złotych za jedną godzinę udziału 
członka w działaniu ratowniczym 
organizowanym przez Państwową 
Straż Pożarną lub gminę (pożar bu-
dynków, traw).

10zł za godzinę wypłaca się 
członkowi OSP w pozostałych dzie-
dzinach ratowniczych lub szkole-
niach organizowanych przez PSP 
lub gminę.

Spośród innych ważnych opłat 
lokalnych zróżnicowano opłaty 
za odpady komunalne dla stałych 
mieszkańców i posiadaczy domków 
letniskowych.

Opłaty za odpady (śmieci) pozo-
stają na tym samym poziomie. Je-
dyny wyjątek stanowią stali miesz-
kańcy gminy powyżej 75 r. życia, 
samotnie prowadzący gospodarstwo 
domowe gdzie zapłacą oni w 2014 r. 1 
złoty miesięcznie za odpady groma-
dzone selektywnie i 2 złote miesięcz-
nie za odbieranie nieselektywne.

Wczasowicze (właściciele domków 
letniskowych ) w tym roku płacili za 
sezon od 1 maja do 30 września za od-
pady gromadzone selektywnie 100 zł 
brutto. W przyszłym roku zapłacą 60 
zł brutto. Za odpady odprowadzane 
nieselektywnie płacili w tym roku za 
sezon 200zł brutto, w 2014 r. zapłacą 
120 zł brutto. (KAN)

14 par małżeńskich z terenu gminy Łoso-
sina Dolna obchodzi w tym roku jubile-
usz 50–lecia małżeństwa. Aż 7 par świętu-
je swoje 60–lecie.

Uroczystości z okazji Złotych i Diamen-
towych Godów par małżeńskich odbyła się 
w Domu Strażaka w Tęgoborzy. Dostoj-
ni Jubilaci otrzymali z rąk wójta Stanisła-
wa Golonki oraz przewodniczącego Rady 
Gminy Bolesława Oleksego pamiątkowe 
medale za długoletnie pożycie małżeń-
skie przyznane przez Prezydenta RP Bro-
nisława Komorowskiego. Były upominki, 
dyplomy, kwiaty, gratulacje, tradycyjna 
lampka szampana, poczęstunek i chwile 
wspomnień. Spotanie uświetniły wystę-
py Grupy Regionalnej "Michalczowa" oraz 

znanego muzyka ludowego Józefa Józefow-
skiego z wnuczką.

Złote gody obchodzili Janina i Stanisław 
Cetnarowscy, Zofia i Antoni Chochlińscy, 
Ludwika i Józef Głowa, Cecylia i Stanisław 
Gołąb, Czesława i Bolesław Hajduga, Maria 
i Piotr Kulig, Henryka i Stefan Kulig, Zofia 
i Józef Kuźma, Maria i Władysław Nowak, 
Janina i Kazimierz Oleksy, Elżbieta i Stani-
sław Piękoś, Stanisława i Bronisław Skórnóg, 
Irena i Józef Sromek, Maria i Wojciech Zając.

Diamentowe Gody obchodzili: Maria 
i Michał Bukowiec, Genowefa i Henryk Bur-
nagiel, Maria i Józef Ciastoń, Maria i Edward 
Czyżyccy, Krystyna i Karol Kubica, Berna-
deta i Józef Kuźma, Stanisława i Franciszek 
Oleksy. (KAN)

W Szkole Podstawowej w Tabaszowej od-
były się uroczystości związane z jubile-
uszem 60–lecia istnienia placówki połączo-
ne ze ślubowaniem klas I oraz otwarciem 
nowego placu zabaw.

Na uroczystości w Szkole Podstawo-
wej w Tabaszowej przybyli m.in. włoda-
rze gminy z wójtem Stanisławem Golonką 
i wicewójtem Adamem Wolakiem na cze-
le, radni, rady sołeckie, ks. Marian Jedy-
nak – były proboszcz parafii p.w. św. Mi-
kołaja w Tabaszowej oraz obecny proboszcz 
ks. Zbigniew Dudek, byli dyrektorzy szko-
ły, rodzice, absolwenci, którzy jako pierw-
si zaczynali naukę w Tabaszowej w 1954 r. 
oraz liczni sponsorzy – wspólfundatorzy 
placu zabaw.

Obchody rozpoczęło ślubowanie uczniów 
klasy pierwszej pod wychowawstwem Mar-
ty Wójcik, po czym goście obejrzeli część 
artystyczną z okazji 60–lecia placówki. 
Zaprezentowany przez uczniów program 
wzbogaciły występy absolwentów szkoły, 
m.in. Beaty Prusak, Mateusza Szabli oraz 
wicewójta Adama Wolaka. Po wspomnie-
niach i przemówieniach oficjalnie otwo-
rzony został plac zabaw, zbudowany przy 
udziale dotacji programu „Radosna szkoła”. 
Zanim jednak huśtawki poszły w ruch, naj-
młodsi uczniowie również zaprezentowa-
li własny program artystyczny, przygoto-
wany specjalnie z okazji otwarcia nowego 
miejsca zabaw.

 (KAN)

Podatki sprzyjające inwestycjom

Przeżyli razem tyle lat Potrójne świętowanie
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W 2013 roku w Gminie Stary Sącz 
zostały zrealizowane i są kończo-
ne inwestycje o wartości ponad 20 
mln zł.

– Na zdecydowaną większość 
inwestycji w Gminie pozyska-
liśmy dofinansowanie ze środ-
ków europejskich i krajowych 
– mówi Burmistrz Starego Sącza 
Jacek Lelek.

– Za pieniądze z funduszy ze-
wnętrznych zorganizowaliśmy też 
wiele wartościowych przedsię-
wzięć w sferze społeczno–kultu-
ralnej. Naszym celem jest dbałość 
o środowisko naturalne i warto-
ści krajobrazowo–przyrodnicze, 
poprawianie infrastruktury, eks-
ponowanie fantastycznego dorob-
ku kulturowego i niebanalna ofer-
ta kulturalna.

X  park wodny na stawach
3,1 mln zł

X  plac targowy 2,4 mln zł
X  sieci sanitarne i wodociągowe 

8,3 mln zł
X  przebudowa 5 km ulic, dróg, 3,5 

km chodników, ścieżki rowero-
we 5,3 mln zł

X  stabilizacja osuwiska „Barcice–
Wdżary” 1,1 mln zł

X  festiwale, koncerty, prezentacje 
itd. 500 tys. zł

– Niedawno rozpoczęły się 
prace przy budowie nowej bi-
blioteki w Gołkowicach oraz re-
alizacja projektu przeciwdzia-
łania wykluczeniu cyfrowemu, 

a obecnie pracujemy nad budże-
tem przyszłego roku – dodaje Go-
spodarz Gminy. – Już teraz mogę 
powiedzieć, że będziemy budo-
wali zaplecze sportowe, boisko z 
bieżnią i skoczniami przy Szko-
le Podstawowej w Starym Sączu i  
rozpoczniemy prace projektowe 

modernizacji szkoły, aby cały 
proces dydaktyczny w klasach 
1 - 6 skupić w jednym budynku. 
Na osiedlu Tysiąclecia przebudu-
jemy chodniki. Boisko na osiedlu 
Słonecznym zyska nawierzchnię 
z poliuretanu. Przy Orliku w Sta-
rym Sączu powstanie siłownia 

na wolnym powietrzu. W Popo-
wicach powstanie świetlica wiej-
ska, w Moszczenicy Wyżnej boisko 
sportowe i plac zabaw, w Most-
kach plac zabaw, w Woli Kro-
guleckiej ogólnodostępny punkt 
widokowy, boisko i plac za-
baw. Będziemy modernizować 

oświetlenie uliczne, wymienimy 
kilkaset starych lamp na nowe 
– energooszczędne. Zostaną wy-
mienione kotłownie w szkołach 
w Skrudzinie i w Starym Sączu. 
W przedszkolu przy ul. Staszica 
i szkole w Popowicach będą wy-
konane termomodernizacje.

Dobiega końca kolejny 
rok ważnych inwestycji

Park wodny

Plac targowy Ulica Witosa
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