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CYTAT TYGODNIA

Imię i nazwisko: Artur Puszko
Urodziłem się: to fakt
Moja rodzina: fantastyczna
Zajmowane stanowisko: zawsze obiektywne
Moja pierwsza wypłatę: nie pamiętam, że taka była
Lubię jeść: wieczorem
Po godzinach: motocykl latem, zimą nie
Mój samochód: pełnoletni z szansą na rekord przebiegu
Ostatnio czytałam: „Boska Cząstka” Leon Ledermann,
Dick Teresi
Na bezludna wyspę zabrałabym: złotą rybkę
Złości mnie: bezkres głupoty ludzkiej
Śmieszy mnie: że nie zdają sobie z tego sprawy
Cieszy mnie: gdy jednak się zorientują
Uwagi DTS: 23 listopada kierowany przez Artura Puszko Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego
w Nowym Sączu został laureatem tegorocznej nagrody EuroSymbol 2016 Nowoczesnej Opieki Medycznej.
Doceniono utworzenie od podstaw Ośrodka Onkologicznego, wybudowanie nowoczesnego lądowiska dla
helikopterów oraz wyposażenie oddziału diagnostycznego w profesjonalny sprzęt. Także i sam dyrektor został doceniony przez Radę Miasta Nowego Sącza, która
przyznała mu wcześniej Tarczę Herbową „Zasłużony
dla Miasta Nowego Sącza”. W uzasadnieniu odczytanym przez przewodniczącą Rady Bożenę Jawor podkreślono: - W ciągu ponad 12 lat kierowania sądeckim
szpitalem - w wyjątkowo niełatwym okresie dla polskiej służby zdrowia - dał się poznać jako znakomity
menedżer, pomysłodawca, inicjator i organizator szerokiej rozbudowy placówki. W podejmowanych inwestycjach wykorzystywał umiejętnie nie tylko środki
własne, ale przede wszystkim fundusze unijne, rządowe (Ministerstwo Zdrowia) i branżowe (np. Ekofunduszu).Wręczenie Arturowi Puszko Tarczy Herbowej miało także symboliczny wymiar, w tym roku
bowiem szpital obchodzi 110 – lecie swego istnienia.
(TB)
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Ważny temat

Reforma edukacji budzi niepokój
W pierwszej kolejności
musimy zadbać
o nauczycieli, którzy
u nas pracują

Według projektu ustawy zmiany miałyby rozpocząć się od roku
szkolnego 2017/2018. Wówczas
uczniowie kończący w roku szkolnym 2016/2017 klasę VI szkoły podstawowej, staną się uczniami VII
klasy szkoły podstawowej. Rozpocznie się tym samym stopniowe
wygaszanie gimnazjów – nie będzie prowadzona rekrutacja do tego
typu szkół. Decyzja co do formy
i czasu przekształcenia gimnazjum
albo jego włączenia do innej szkoły będzie należeć do kompetencji
samorządu prowadzącego gimnazjum. Projekty ustaw zmieniających
strukturę szkół znajdują się w sejmie, 29 listopada odbyło się pierwsze czytanie.

Nauczyciele boją się o pracę
W Nowym Sączu funkcjonuje trzynaście szkół gimnazjalnych. Cztery
z nich to placówki niepubliczne,
działające w Zespołach Szkół. Miejski

W wyniku
wprowadzenia reformy
na Sądecczyźnie
dojdzie do dość
znacznych zwolnień
wśród nauczycieli
REKLAMA
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W Nowym Sącz nauczyciele nie będą
tracić pracy w wyniku zapowiadanej reformy edukacji. Tak przynajmniej wynika
ze wstępnej analizy i propozycji wprowadzanych zmian w sieci szkół. W powiecie nowosądeckim wśród pedagogów jest znacznie większy niepokój,
bo znajdują się w zdecydowanie gorszej sytuacji.

samorząd jest organem prowadzącym m.in. dla dziewięciu gimnazjów.
W najgorszej sytuacji są te działające samodzielnie, czyli nr 2, nr 3,
nr 5, nr 11.
Reforma budzi niepokój pedagogów, a także części uczniów i ich rodziców. Nauczyciele z Nowego Sącza
i terenów powiatu nowosądeckiego wzięli udział manifestacji przeciw zapowiedzianej reformie edukacji, która odbyła się 19 listopada
w Warszawie. Do stolicy wyjechały
trzy autokary, w sumie około 150 nauczycieli. Pedagodzy obawiają się, że
w wyniku reformy stracą pracę.
Wskazują, że szkody dotknąć mogą
również uczniów, których kształcenie może zostać zaburzone przez
zmianę struktury szkół, przygotowanych w pośpiechu podstaw

programowych z poszczególnych
przedmiotów oraz tzw. kumulacji roczników. Od września 2019
roku licea i proponowane szkoły
branżowe przyjąć będą musiały bowiem dwa roczniki (ostatni rocznik
kończący gimnazjum i absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej). Czy obawy nauczycieli o miejsca pracy są uzasadnione?
- Wiele rzeczy jest na wstępnym
etapie, jednak z informacji, jakie do
nas docierają, wynika, że w Nowym Sączu z pracą dla nauczycieli
z wygaszanych gimnazjów nie będzie zbyt wesoło – mówi Irena Żak,
prezes Oddziału Nowy Sącz Związku
Nauczycielstwa Polskiego. – To, co
w Ministerstwie Edukacji na papierze bardzo dobrze wygląda, niestety
w realnym świecie zderza się z brutalną rzeczywistością.

Będą ingerencje w zatrudnienie
Józef Klimek dyrektor Wydziału
Edukacji w Urzędzie Miasta w Nowym Sączu nie ukrywa, że w wyniki proponowanej reformy sądecka oświata przeżywa gorący czas.
W tej chwili wysuwane są propozycje nowej sieci szkół. Co najważniejsze żadna szkoła gimnazjalna nie
zostanie zlikwidowana na terenie
Nowego Sącza, tylko zgodnie z zapisami ustawy, włączona do szkoły podstawowej lub obecnej szkoły
ponadgimnazjalnej. Wśród rodziców uczniów Gimnazjum nr 3 pojawiły się pogłoski, że właśnie ta szkoła
ma zostać zlikwidowana. Jednak jak
się okazało, rodzice zostali wprowadzeni w błąd, bowiem miejskie władze nigdy takich planów nie miały.
Nowy Sącz jest miastem na
prawach powiatu i w przypadku proponowanej reformy jest
to niezwykle ważny atut. Urząd
Miast jest bowiem organem prowadzącym dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Może więc sam
wszystko dokładnie zorganizować,
a dzięki temu nauczyciele szkół
gimnazjalnych w Nowym Sączu
nie muszą poważnie obawiać się

o pracę. Tak przynajmniej twierdzi nowosądecki Wydział Edukacji.
- Przez pierwsze dwa lata od
wprowadzenia reformy będziemy
ingerować w politykę zatrudnieniową dyrektorów szkół podstawowych – zapowiada Józef Klimek.
– Natomiast po upływie dwóch latach będziemy przyglądać się polityce zatrudnieniowej dyrektorów
obecnych szkół ponadgimnazjalnych. Bowiem przez pierwsze dwa
lata nauczycieli z gimnazjów powinna wchłaniać szkoła podstawowa, gdzie przybędzie siódma i ósma
klasa. Natomiast w trzecim roku
nauczyciele gimnazjów powinni przechodzić do obecnych szkół
ponadgimnazjalnych. Jesteśmy w
komfortowej sytuacji, bo miasto
na prawach powiatu ma te szkoły
u siebie. Szkoły wiejskie mają problem, ale to nie jest w naszej kompetencji. Oczywiście ta ingerencja
będzie z zachowaniem zasad zapisów Karty Nauczyciela, która mówi
wyraźnie, że nauczycieli zatrudnia
i zwalnia dyrektor szkoły. Jednak
jeśli pozwolimy na samowolę to będzie płacz i zgrzytanie zębów, nauczyciele traciliby pracę.
Dlatego Wydział Edukacji zapowiada zastosowanie działań osłonowych wobec nauczycieli wygaszanych gimnazjów. Przede wszystkim
będzie kontrolować ilość godzin
z poszczególnych przedmiotów po
wprowadzeniu reformy, które wynikać będą z ramowych planów nauczania. – Projekt ustawy dość wyraźnie mówi o ingerencji organów
prowadzących i kuratorów w utrzymanie miejsc pracy dla nauczycieli
– stanowczo podkreśla Józef Klimek.

Zadbają o miejsca dla swoich a co
z powiatem
Znacznie gorzej wygląda perspektywa reformy w szkołach gimnazjalnych znajdujących się w powiecie nowosądeckim. Zapewne
wielu nauczycieli nie znajdzie zatrudnienie w ośmioklasowych podstawówkach, bo przecież w kształceniu ogólnym ubędzie jeden

rocznik, który zostanie przesunięty do szkoły średniej. Tymczasem na
terenie powiatu działają trzy szkoły ponadgimnazjalne w Tęgoborzy,
Nawojowej i Marcinkowicach (tutaj szkoła ponadgimnazjalna jest
w zespole z gimnazjum i po reformie
trudno będzie o nowe etaty). Absolwenci z gimnazjów powiatu nowosądeckiego najczęściej stają się
uczniami szkół ponadgimnazjalnych
w Nowym Sączu. Zatem jeśli nauka
w szkołach średnich zostanie wydłużona to i dla części nauczycieli powiatu nowosądeckiego z wygaszanych gimnazjów powinno
tam się znaleźć miejsce. Jednak to
jest tylko teoria, bo miejski ratusz
przede wszystkim – co zresztą jest
zrozumiałe – zadba o miejsca dla
nauczycieli zatrudnionych na terenie Nowego Sącza. Zatem zanosi się, że wśród nauczycieli największe koszty poniosą pedagodzy
gmin wiejskich, zwłaszcza tych,
w których nie ma szkół średnich.
- Niestety, ze wstępnych analiz wynika, że w wyniku wprowadzenia reformy na Sądecczyźnie
dojdzie do dość znacznych zwolnień wśród nauczycieli – przyznaje Roman Weydlich, prezes Oddziału Ziemskiego Nowy Sącz ZNP.
- W powiecie nowosądeckim
przyniesie również spore koszty. Wiele budynków szkół podstawowych trzeba przystosować
do nowej podstawy programowej. Przede wszystkim należy wyposażyć sale chemiczne, fizyczne
czy biologiczne. Wszystkie budynki gimnazjalne są bardzo dobrze
wyposażone.
Józef Klimek nie przekreśla jednak całkowicie nadziei nauczycieli
z gimnazjów powiatu nowosądeckiego odnośnie szans znalezienia pracy w szkołach średnich na terenie Nowego Sącza.
- W pierwszej kolejności musimy zadbać o nauczycieli, którzy
u nas pracują – mówi szef nowosądeckiej oświaty. - Jednak jeśli się
okaże, że miejsca zostaną, to oczywiście jestem otwarty, żeby nawiązać współpracę ze starostwem powiatu nowosądeckiego. Nie mogę
w tej chwili składać żadnych deklaracji, ale można przypuszczać,
że trochę tych miejsc zostanie. Mogłoby tak być najwcześniej w 2019
roku, kiedy w liceach i technikach
naukę rozpoczną uczniowie w systemie odpowiednio: czteroletnim
i pięcioletnim.
Józef Klimek uspokaja również,
że na terenie miasta nie będzie problemów z tzw. podwójnym rocznikiem w 2019 roku. Jego zdaniem
Nowy Sącz ma odpowiednią bazę
placówek oświatowych.
JACEK BUGAJSKI, TATIANA BIELA
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Informacje
EuroVelo zagrożone przepisami
Burmistrz Muszyny Jan Golba nie
może pogodzić się z przepisami,
które zakazują jakiejkolwiek budowy w odległości 100 metrów od cieku wodnego na terenie Popradzkiego
Parku Krajobrazowego. - To zablokuje inwestycje w gminie - twierdzi
włodarz i domaga się zmiany prawa.
- Idiotyzmy prawne, to nasza
specjalność. Czy sądzicie państwo, że na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego jest
możliwe wybudowanie urokliwej restauracji nad potokiem
czy rzeczką? Nic bardziej mylnego. W odległości 100 m od zbiornika wodnego nie można zrealizować dosłownie nic. Apeluję
do radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego, aby w końcu
zmienili ten absurdalny przepis.
Gdyby ten przepis istniał wcześniej, to nigdy nie powstałaby
Krynica, Muszyna, Piwniczna,
Szczawnica i wiele innych miejscowości. Dlaczego nie może być
normalnie? – zastanawia się na
swoim profilu na Facebooku Jan
Golba.
Jego zdaniem przepisy blokują
inwestycje. Czy również budowę
trasy rowerowej EuroVelo?
- Wszystko jest zagrożone, EuroVelo również. Skoro nie można nic wybudować w odległości

bliższej niż 100 metrów, to jak
mamy realizować jakąkolwiek
inwestycję? Dodajmy, że przez
ciek wodny rozumiemy strumyk,
rzekę, nawet miejsce, w którym
zgromadzi się duża ilość wody
na skutek intensywnych opadów
deszczu – mówi Jan Golba.
- Ta sprawa była podnoszona na Sejmiku Województwa,
ale oczywiście zablokowali ją
ekolodzy. Jeśli chodzi o ochronę środowiska, popadliśmy w
jakiś obłęd. Od wieków miasta
powstawały w okolicach rzek.
Nigdzie w Polsce ani w Europie nie funkcjonują tak opresyjne przepisy pod tym względem.
Ktoś musi w końcu powiedzieć
„dość!” Co mam odpowiedzieć
mieszkańcom, którzy chcą nad
Szczawniczkiem czy Muszynką postawić domek na działce?
Rządzący chyba oderwali się zupełnie od tych ludzi na dole. Domagam się zniesienia tego absurdalnego przepisu – zaznacza
burmistrz Muszyny.
Dodajmy, że inwestycje mogą
być zablokowane nie tylko w Muszynie ale także w innych miejscowościach znajdujących się
na terenie Popradzkiego Parku
Krajobrazowego jak Piwniczna –
Zdrój czy Krynica – Zdrój.
(AM)

O G ŁO S Z E N I E

TYDZIEŃ W SKRÓCIE
Gnetyczny bliźniak dał szansę
na życie
Udało się znaleźć genetycznego bliźniaka dla małego Patryka
Mrowcy z Nowego Sącza. Chłopiec cierpni na białaczkę mielomonocytową. Jedyną szansą na ratunek był przeszczep
szpiku kostnego, którego dawno dokonano. Rejestracja dawców komórek macierzystych
odbywała się w Nowym Sączu. Dziękujemy z całego serca Aniołowi, który zdecydował się pomóc
i dał Patrysiowi szansę na dalsze
życie – nie kryją wdzięczności rodzice Patryka.

Tajwańskie inwestycje w Sączu
Na zaproszenie posła Arkadiusza Mularczyka Nowy Sącz odwiedził ambasador Tajwanu Henry Ming-Jeng Chen. Spotkał się
z prezydentem Ryszardem Nowakiem, wziął udział w spotkaniu w
firmach Newag, Fakro, Konspol
i Wiśniowski, przekazał sprzęt
do diagnozowania dzieci w sądeckim szpitalu. Zadeklarował
także współpracę na polu gospodarczym. - Nowy Sącz dzięki
szybkiemu rozwojowi może być
bardzo ciekawym miejscem dla
tajwańskich inwestorów. Wszystkie przedsiębiorstwa maja gigantyczne rozmiary, musimy szukać
REKLAMA
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dobrych parterów w handlu. Myślę, że to nie moja ostatnia wizyta tutaj – dodał Henry Ming-Jeng Chen.

Zaprotestuj przeciwko
smogowi
Jeśli masz dość życia w zasmogowanym województwie,
koniecznie podpisz petycję
o pilne podjęcie działań antysmogowych w Małopolsce –
zachęcają działacze Polskiego Alarmu Smogowego, którzy
przygotowali petycję.
- Wystarczy zaledwie kilka
kliknięć myszką i klawiaturą,
żeby wyrazić swoje poparcie
dla działań antysmogowych w
Małopolsce – mówi Bartłomiej
Orzeł z Sądeckiego Alarmu Smogowego – Co istotne, władze województwa małopolskiego naprawdę będą brać te podpisy
na poważnie – dodaje. Petycja jest dostępna pod adresem:
https://chceoddychac.pl/index.
php/malopolska

Ulga za zmianę adresu
Około tysiąc mieszkańców Nawojowej, którym administracyjnie zmieniono adresy zamieszkania, zapłaci 20 proc. mniej za
wymianę praw jazdy i dowodów
rejestracyjnych.

- Chcemy pomóc mieszkańcom, którzy muszą wymienić
dokumenty z powodu zmian administracyjnych. Zdajemy sobie sprawę, że w przypadku dużych rodzin taka opłata to duże
obciążenie – mówi starosta nowosądecki Marek Pławiak. Ulgi
na wymianę dokumentów będą
obowiązywały na wnioski złożone do 31 marca 2017 r.

Synaj na wspomnienie ŚDM
Prawie cztery tysiące młodych ludzi wzięło udział w Nowym Sączu w 7. edycji Synaju.
Spotkanie młodzieży z całej diecezji tarnowskiej odbyło się 26
listopada. Jego głównym celem
było przypominanie i utrwalania słów przekazanych w Polsce
przez papieża Franciszka podczas Światowych Dni Młodzieży
w Krakowie.

Bomba może kosztować 8 lat
Sądeccy policjanci zatrzymali 23-letniego mężczyznę, który
był podejrzewany o wywołanie
fałszywego alarmu bombowego
w jednym z urzędów gminy na
terenie Sądecczyzny. Za zawiadomienie organów ścigania o zagrożeniu, którego nie było, grozi
mu teraz 8 lat więzienia.
(AM)
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Uwaga akcja

OGŁOSZENIE

Nawałka gra z Sursum Corda

REKLAMA

Sączu ogłasza przetarg na roboty budowlane w postaci
przebudowy, nadbudowy i rozbudowy istniejącego budynku
świetlicy na budynek administracyjno-oświatowo-usługowy

„Pomoc innym, to Twoja pozycja
w drużynie Sursum Corda” - tymi słowami selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Adam Nawałka zachęca do
angażowania się w dobre inicjatywy
Stowarzyszenia Sursum Corda. Nawałka wystąpi w nowym filmie zachęcającym do pomocy chorym i niepełnosprawnym dzieciom z naszego regionu.
To nie pierwszy raz, kiedy ta
sądecka organizacja pozarządowa
może liczyć na poparcie osób powszechnie rozpoznawalnych i budzących dobre skojarzenia. Po dr
Wandzie Półtawskiej - przyjaciółce Jana Pawła II, aktorce Katarzynie Zielińskiej i piosenkarce Monice
Kuszyńskiej, do grona sprzymierzeńców mądrego pomagania dołącza trener Adam Nawałka.
Przypomnijmy, że współpraca
selekcjonera kadry z Sursum Corda rozpoczęła się w mistrzowskim
stylu jeszcze przed Euro 2016, kiedy to stowarzyszenie podczas zgrupowania w Arłamowie, otrzymało od Nawałki koszulkę z podpisami
reprezentacji piłkarskiej. Niedługo potem została ona wylicytowana za rekordową kwotę 15 tys. zł
przez nowosądecki Newag, który
w ten sposób postanowił wesprzeć,
z okazji swojego jubileuszu 140-lecia,
prowadzony przez stowarzyszenie

Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym

wraz z wewnętrznymi instalacjami przy ul. Kołłątaja 13
w Zespole Administracji Budynków Nr 2 Grodzkiej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Nowym Sączu.
Założenia do przetargu wraz z załącznikami (tzw.
Specyﬁkacja Istotnych Warunków Zamówienia) można
odebrać w Dziale Technicznym Grodzkiej Spółdzielni
Mieszkaniowej, ul. Grodzka 30, pok. Nr 11, II p.
codziennie w godz. od 7.00 - 15.00.
Oferty należy składać do dnia 19.12.2016 r. do godz. 14.00
w siedzibie Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym
Sączu, ul. Grodzka 30, pok. Nr 16, II p. /sekretariat/.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.12.2016 r. o godz. 10.00
program pomocy chorym i niepełnosprawnym „Na Ratunek”.
Za kilka dni twarz głównodowodzącego reprezentacyjną drużyną
będzie wspierać działalność charytatywną Stowarzyszenia Sursum
Corda, które od 16 lat w dobrym
stylu rozgrywa w naszym regionie
różnorodne działania pomocowe. –
Jesteśmy bardzo dumni i szczęśliwi, że trener Nawałka zgodził się
wesprzeć naszą akcję – podkreśla

prezes Sursum Corda, Marcin Kałużny. – To bardzo ważne, że takie
osobowości posiadają wrażliwość
społeczną i nie wahają się zaangażować niekomercyjnie w takie
ważne akcje. Chcę również dodać,
że każdy z nas może dołączyć do
tej drużyny, bo w mistrzostwach
ludzkiej solidarności i wzajemnego wspierania się wszyscy gramy
do jednej bramki.
(ICZ)
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O tym się mówi

Co się dzieje w sądeckim PiS?
Na zjeździe okręgowym Prawa i Sprawiedliwości 20 listopada miał zostać wybrany szef struktur partii na Sądecczyźnie. Jedynym kandydatem był sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, poseł z Limanowszczyzny, Wiesław Janczyk.
Miał on zastąpić odwołanego przed kilkoma tygodniami senatora Stanisława Koguta. Do wyboru jednak nie doszło, bo
jego kandydaturę poparło 161 delegatów, 166 było przeciw,

a 12 wstrzymało się od głosu. Zabrakło zatem 6 głosów, by
uzyskał wymaganą większość.
Potem wyciekło, że w trakcie pracy komisji wiceminister
żądał przerwania liczenia głosów i wydania mu wyników.
Przewodnicząca komisji nadzorującej przeprowadzenie wyborów, Małgorzata Belska, odmówiła i zamieściła o tym informację w protokole.

Niesmak pozostał do dziś

FOT. PIOTR DROŹDZIK

- Nie spodziewała się Pani takiej sytuacji?
- Kompletnie się tego nie spodziewałam. Osoby, które
pracowały w tej komisji, także były mocno zestresowane.
Nasza praca nie szła normalnie. Sprawdziłam, czy w dokumentach związanych ze zjazdem nie ma zapisu, że liczenie rzeczywiście można przerwać i że mamy wydać wyniki. Nie było nigdzie takiej informacji. Jedyny zapis jest
taki, że trzeba odczytać protokół ze zjazdu. Pojawiły się
różne głosy wśród członków komisji. W pewnym momencie dziesięć osób z komisji, niestety powiedziało mi, że nie
podpisze tego protokołu. Tak naprawdę straciliśmy dobrą
godzinę na takie niepotrzebne nerwowe sytuacje, analizowanie tego, co się dzieje, na zastanawianie się, dlaczego
ktoś wchodzi i nam przeszkadza.

Rozmowa z MAŁGORZATĄ BELSKĄ,
przewodniczącą komisji skrutacyjnej
na zjeździe Prawa i Sprawiedliwości
- Czy podczas pracy komisji miały miejsce naciski?
- Jeżeli w czasie liczenia głosów do pomieszczenia, gdzie
powinna przebywać tylko komisja skrutacyjna, wchodzą
osoby, które informują o telefonie z Warszawy, następnie
wchodzi pan poseł i mówi, że dostał informację z góry, że
mamy przerwać liczenie głosów i wydać wyniki, to ja tego
nie mogę traktować inaczej jak naciski. Brzmi to mocno,
jak oskarżenie, ale nie da się tego inaczej nazwać. To było
kilkukrotne powtarzanie tej samej dyspozycji w sprawie
wydania wyników.
- Jak długo trwało liczenie głosów?
- Liczenie trwało trzy godziny, ale m.in. dlatego, że
liczyliśmy wszystkie głosy, nie tylko te na przewodniczącego, ale liczyliśmy też głosy na wszystkich członków
wchodzących w skład zarządu oraz na przedstawiciela
komisji rewizyjnej. Nie ma zapisu w ordynacji, w jakiej
kolejności należy liczyć głosy, które karty należy liczyć
najpierw. Nie ma także zapisu, że w pierwszej kolejności należy liczyć białe karty a następnie ogłosić wynik.
W jednym momencie wydawane oraz zbierane są wszystkie karty. Natomiast formularz do protokołu stanowi, że
podczas liczenia głosów nie można ot tak sobie wejść na
salę, gdzie pracuje komisja. Poza tym regulamin zjazdu
jasno mówi, że protokół ma być odczytany na zjeździe,
na którym odbywały się wybory. To była bardzo trudna
sytuacja, bardzo nietypowa.
REKLAMA

- Te negatywne emocje już z Pani „uleciały”? Dalej jest Pani
zniesmaczona?
- Nie, nic ze mnie nie uleciało. Echo tamtej niedzieli
trwa, ciągle gdzieś się odbija, choć na szczęście nie usłyszałam pod moim adresem nic przykrego. Po zjeździe osoby podchodziły i dziękowały, że policzyliśmy te głosy i odczytaliśmy wyniki. Szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie
innego scenariusza. Zastanawiam się, co by było, gdyśmy
wykonali polecenie posła Janczyka, wyszli z sali i po prostu wrócili na swoje miejsce. To dla mnie kompletnie niewyobrażalne. Komisja zostałaby wygwizdana, bo to byłoby
działanie wbrew wszelkiej logice. Jakie byłby komentarze,
to każdy jest w stanie sobie dopowiedzieć. Uważam, że to
co zrobiliśmy, było rozsądne i najwłaściwsze: policzyć głosy do końca, ogłosić wynik, a nad tym, co dalej, niech ktoś
inny się zastanawia.

- Nieprawdą jest, że były naciski, podkreślam to bardzo stanowczo. Była jedynie informacja do komisji, że dalsze liczenie
jest niepotrzebne, skoro wiadomo, że kandydat nie uzyskał
wymaganej większości głosów. Natomiast komisja stwierdziła inaczej i kontynuowała liczenie głosów. Wszystko odbyło się prawidłowo – twierdzi Michał Ciechowski, koordynator
ds. struktur partii.
(RED)

Zajmuję się tym,
co łączy, a nie dzieli

Rozmowa z WIESŁAWEM JANCZYKIEM,
podsekretarzem stanu w Ministerstwie
Finansów

- Pani zdaniem zjazd odbędzie się ponownie?
- Zjazd jest w tym momencie zawieszony, trwa przerwa techniczna w zjeździe. Mam nadzieję, że zjazd się odbędzie i że będziemy mogli zdecydować o tym, kto zostanie przewodniczącym okręgu. Łudzę się, że wyniki
do rady i na osobę reprezentującą nasz okręg w komisji
rewizyjnej zostaną uznane. Dla mnie protokół jest ważny: mówi o tym, kto został wybrany. Jeżeli ktoś nie został wybrany, to ewentualnie tą osobę się znów wybiera,
ale nie łączy jednego z drugim i mówi, że wybór się nie
dokonał. Wybór został dokonany. Jeżeli wynik tego wyboru był negatywny dla jednej osoby to znaczy, że trzeba znaleźć kogoś innego.

- Panie ministrze, echa zjazdu Prawa i Sprawiedliwości nie milkną. Pana
zdaniem sporu w partii nie ma?
- Nie ma. Ja staram się zajmować tym, co łączy, a nie dzieli. Wybór przewodniczącego trochę odciągnął się w czasie, ale sądzę, że
już niedługo zostanie dokonany ponownie. Nikt nikomu nie mówił, że łatwe będzie wybranie pełnomocnika zarządu okręgowego. Tutaj mieliśmy wskazanie dla jednej osoby, mojej osoby, ale
nie uzyskałem 50 procent plus jednego głosu, brakło sześciu głosów, więc to nie była jakaś duża liczba. W demokracji jest tak, że
nie ma się co gniewać, czasami wystarczy jeden argument i właściwie wszyscy korygują swoją decyzję, powstają nowe okoliczności, w których można działać.
Choć na razie głosy były podzielone, sytuacja w Okręgu 14.
zostanie uporządkowana. Będę dokładał wszelkich starań, aby
bez zbędnej zwłoki podjęto decyzję statutową i wybrano władze
regionu.
- Co Pan powie na zarzuty, że ingerował Pan w prace komisji liczącej głosy?
- Pozostawiam bez komentarza. Zostawmy pewną część przestrzeni decyzyjnej samym uczestnikom zjazdu i ich kompetencji
do kreowania tego wydarzenia i jego przebiegu.
- Podobno poseł Arkadiusz Mularczyk zamierza wrócić do PiS?
- Istotnie, wiem, że pan poseł Arkadiusz Mularczyk wnioskował o ponownie wstąpienie do partii. Nie widzę przeszkód, aby
ponownie stał się członkiem PiS. Rozmowy na ten temat są prowadzone i są one na zaawansowanym etapie.

ROZMAWIAŁA AGNIESZKA MAŁECKA

ROZMAWIAŁA AGNIESZKA MAŁECKA

- Były jakieś trudności z odczytaniem protokołu z głosowania?
- Jak wróciliśmy na salę, prowadząca zjazd poseł Barbara Bartuś, stwierdziła, że wobec zaistniałych okoliczności, protokół z głosowania nie powinien zostać odczytany.
Zapytałam zatem, czy ktokolwiek ma jakieś wątpliwości co
do przebiegu liczenia głosów. Ponieważ na sali panowała
cisza, dalej czytałam protokół.

 MIc

Tel./fax 18 449 11 55, kom. 512 748 974 e-mail: agdmis@o2.pl
ul. Kraszewskiego 11, 33-300 Nowy Sącz, czynne 9.30 - 17.30, sob. 9-13

1 grudnia 2016 DOBRY TYGODNIK SĄDECKI | Twój tygodnik codziennie – www.sacz.in

7

Opinie

Lachowski pucz

W partii jest podział
Andrzej Czerwiński,
poseł Platformy
Obywatelskiej
Całą sytuację oceniam na podstawie tego,
co donoszą na bieżąco media. Nikt się chyba nie spodziewał, że
w tak, zdawałoby się,
dużej i jednolitej organizacji, dojdzie do takiego
rozłamu. To ewidentny
przejaw prywatnej walki o stanowiska i wpływy, próba przejęcia sterów w partii. Odnoszę
wrażenie, że jest to typowa rywalizacja o to,
kto zdobędzie profity – wiążące się z desygnowaniem ludzi np. na listy wyborcze. Mimo że Wiesławowi Janczykowi zabrakło do wymaganej większości 6 głosów, to on i tak
pełnomocnikiem okręgowym partii zostanie. Znając sposób rządzenia Jarosława Kaczyńskiego, niemożliwe jest, aby
było inaczej. Żaden wpływ, nawet osoby bardzo na Sądecczyźnie silnej, nie wpłynie na jego decyzję. To żadne odkrycie, że podział w partii jest, nie ma dwóch zdań. Oficjalnie ustalano co innego, a co innego wyszło na zjeździe.
Rozłam jest ewidentny. A, jak wiadomo, podziały zawsze
ugrupowanie osłabiają.

FOT. AGNIESZKA MAŁECKA

Jerzy Wideł
Z kapelusza

Zwolennicy Koguta nie godzą się ze zmianą
- Okazuje się, że pan
senator Kogut i jego zwolennicy nie mogą się pogodzić z ze zmianą pełnomocnika – stąd taki
podział. Generalnie oceniam to krytycznie. Uważam, że w chwili obecnej
powinna nastąpić konsolidacja, jedność i spójna
walka o sprawy ważne dla
kraju i regionu. Ten podział nie jest dobrym finałem. Mam nadzieję, że
w najbliższym czasie dojdzie do rewizji tego zjazdu, który zresztą niedługo ma odbyć się ponownie. Liczę, że
dojdzie do wybrania ministra Janczyka na pełnomocnika okręgu. Myślę, że to jest dobra kandydatura. Pan poseł ma obecnie
szersze możliwości. To dobra rzecz dla regionu mieć takiego
pełnomocnika.
(AM)
REKLAMA

FOT. Z ARCH. A. MULARCZYKA

Arkadiusz Mularczyk,
poseł Solidarnej Polski

- No, no, ale się porobiło – mówi
do mnie Heniek L., mieszkaniec Nowego Sącza, zerkając i mrużąc oko
w kierunku okna gabinetu prezydenta miasta Ryszarda Nowaka.
– Co niby się porobiło – pytam
podchwytliwie Mańka znanego mi
z propisowskich poglądów, oczarowanego wręcz prezydentem RP Andrzejem Dudą.
- Jak to? Nie wiesz, że Kogut pociął się z Nowakiem na Zjeździe Wojewódzkim PiS?
- Idźże Maniek nad Dunajec, zobacz, czy rzeka płynie we właściwą
stronę, zobacz, czy piekarnie pieką chleb, bo ja widzę, że autobusy
jeżdżą normalnie, sklepy otwarte
a poza tym chłopie nie histeryzuj,
nie takie jeszcze rzeczy zobaczymy,
nie tylko w PiS. Ot, polityka panie
dziejku i nic więcej.
- Nie pieprz redaktorze, bo z tego
będą jeszcze niezłe jaja!
Ot, taki dialog ucięliśmy sobie na
Rynku pod magistratem.
To co się wydarzyło podczas wyborów szefa regionu PiS w okręgu
nr 14 w Nowym Sączu jednych, jak
Mańka L., podnieca, innym zaś jest
najzupełniej obojętne. Jak to mówi
redaktor Tomasz Binek, kalafiorem
im zwisa. Ale coś jest na rzeczy, bo
stała się rzecz wręcz niespotykana.

Ofiary zatem muszą być, bo w tej akurat
partii, rokosz, bunt nie ma prawa bytu
i musi być w zarodku wypalony. Zasługi się
nie liczą, a to, że kiedyś Kogut odnosił
w tym regionie sukcesy, nie ma znaczenia
Wola naczelnika państwa, prezesa Jarosława Kaczyńskiego, przez
członków PiS nie została spełniona.
To dla pisowców wydarzenie rangi
krajowej. Nie może przecież tak być,
że na pełnomocnika regionu prezes
desygnuje Wiesława Janczyka a doły
partyjne pokazują gest Władysława
Kozakiewicza. Wcześniej prezes odwołał z tej funkcji senatora Stanisława Koguta. Co dalej?
Mój Boże jedyny, prezes i jego
najbliższy dwór wiedzą już, co zrobią z bohaterami tego wydarzenia,
czyli z Janczykiem, Kogutem i w tle
Ryszardem Nowakiem, którego na
zjeździe bardzo brzydko potraktowali niektórzy delegaci wprost
bucząc, kiedy on występował rekomendując i chwaląc Janczyka.
A przecież Nowak to nie byle jaka figura w PiS z przeszłością tzw. Zakonu Porozumienia Centrum.
Nie jest tajemnicą, że za takim
obrotem spraw, czyli nie wybieraniem Janczyka, stoją zdaniem Nowaka parlamentarzyści. Wedle teorii
– mówisz parlamentarzyści, widzisz
Koguta. Idąc tym tropem, krótko węzłowato można stwierdzić,
że partia nie przebacza. Zwłaszcza
partia trzymająca twardo władzę,
potrzebuje dyscypliny, karności,
żadnych odchyleń i rewizjonizmu.

To dla pisowców wydarzenie rangi
krajowej. Nie może przecież tak być,
że na pełnomocnika regionu prezes
desygnuje Wiesława Janczyka a doły
partyjne pokazują gest Władysława
Kozakiewicza

Ofiary zatem muszą być, bo w tej
akurat partii, rokosz, bunt nie ma
prawa bytu i musi być w zarodku
wypalony. Zasługi się nie liczą, a to,
że kiedyś Kogut odnosił w tym regionie sukcesy, nie ma znaczenia, bo
światła śledczych partyjnych skierowane są w jego kierunku. Ale, jak
znaleźć innych delegatów, w sumie
166 (to liczba godna zapamiętania!),
którzy głosowali przeciw supozycji prezesa? Metody są proste i skuteczne – donos, anonim skierowany pod właściwym adresem. Jakież
to polskie, patriotyczne…
Przypomina mi się casus byłego
radnego Rady Miasta Królewskiego
Nowego Sącza Artura Czerneckiego. Nieudolny przewodniczący rady.
Wierny syn najpierw Ligi Polskich
Rodzin a potem Prawa i Sprawiedliwości. Autor uchwały o nadaniu
honorowego obywatelstwa miasta
Śp. Prezydentowi RP Lechowi Kaczyńskiemu. Trach, ciach i pan Artur stanął przed sądem partyjnym
za nieprawomyślność i skończył za
burtą nie tylko rady, ale przede
wszystkim ukochanej kiedyś przez
siebie partii. Zasługi i poświęcenie
na nic się zdały. Koledzy partyjni „pomogli” skutecznie. Pucz lachowski też zostanie przeanalizowany przez odpowiednie czynniki
partyjne i wyrok zapadnie wcześniej niż później. Z pewnością przed
wigilią świąt Bożego Narodzenia, by
sprawić skazanemu przyjemność
świąteczną. Taki to już los grajdolanych polityków. Bo przecież nie
mężów stanu.
Tak więc Maniek, ty się nie bierz
za politykę, jeśli chcesz mieć czyste
sumienie i spokojne sny. To Maniek
nie dla Ciebie, bo masz wątłe serce
po prawej, co gorzej, stronie.
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Dzień 1. 23 listopada

Konferencja podsumowująca konkurs
„Przedsiębiorca 2016. Mój Sposób na Biznes”
Sądeckim Przedsiębiorcą Roku został Medikor III Sp. z o.o. Szpital Położniczo- Ginekologiczny
w Nowym Sączu. W kategorii „Debiut w biznesie” triumfowała firma Marka – zajmująca się
projektowaniem i produkcją odzieży specjalistycznej, eventowej, sportowej, historycznej i firmowej.
Tytuł „Solidny Partner Sądeckiego Urzędu Pracy” zdobyła firma Centrum i Jadwiga Popiela.
- 2 lata temu startowaliśmy praktycznie od zera, więc jesteśmy dumni z wyróżnienia – mówił
Tomasz Wiśniewski, prezes spółki Medikor. – Mamy w dużej mierze wybierają właśnie
nasz szpital. Notujemy po 200 porodów miesięcznie. Nagroda jest dużym impulsem dla załogi,
która czuje się potrzebna – dodawał.
- Nie żałuję, że otworzyłam własną firmę, ani razu tego nie żałowałam. Jestem bardzo zadowolona
z efektów mojej ciężkiej pracy - komentowała właścicielka firmy Marka, Mariola Kardacz.
- Teraz już nie raz w tygodniu a dwa razy w tygodniu będę w Sądeckim Urzędzie Pracy. Dzięki
współpracy zatrudniliśmy już 150 osób – zapewniała Jadwiga Popiela.
j uczestnikom i laureatom
y doradca Minister Rodziny, Pracy i Polityki
Gratulacje
złożyli
Miec
Społecznej
Mieczysław
Guzewicz, Wojewoda
M
Małopolski
Józef Pilch oraz Prezydent
Nowego Sącza Ryszard Nowak.

Dzień 2. 24

Konferencja „Szansa dla młodych” – skie
oraz uczniów ostatni

dzień 5. 29 listopada

Konferencja
„Uniwersytet Wiedzy Praktycznej i Networking po sądecku”
Ostatni dzień Sądeckiego Tygodnia Przedsiębiorczości upłynął nie tylko pod znakiem wykładów
i prelekcji, ale także spotkań właścicieli i managerów największych sądeckich firm, którzy dzięki
rozmowom twarzą w twarz mogli wymienić się wiedzą i doświadczeniami oraz nawiązać ciekawe
kontakty biznesowe. Hasło przewodnie tego dnia czyli Uniwersytet Wiedzy Praktycznej i Networking
po sądecku stanowiło także okazję do przedstawienia przybyłym do Miasteczka Multimedialnego
gościom bardziej praktycznych aspektów problematyki gospodarczej, także w kontekście ich
przyszłego życia zawodowego obencych studentów.
REKLAMA

OBRALIŚMY KIERUNEK NA ROZWÓJ
DOŁĄCZ DO NAS

GRAND
Andrzej Grygiel
Korzenna 91
33-323 Korzenna

Dynamiczny rozwój firmy potrzebuje
kreatywnych ludzi i odważnych pomysłów.
Jeśli podzielasz nasz sposób myślenia,
zapraszamy do współpracy

www.Grand200.pl

Prezentacje mult
t
technologicznych,
przedsta
międzyszkolny turniej gr
niektóre z atrakcji dnia adr
- Chodzę do szkoły na p
i swoje życie wiążę z tech
przyszłości serwisować ko
p
impreza, na której możn
technologie – oceniał uc
w Nowym

D

KKonferencja „

Ten dzień upłyną
zaproszen przez gospodarzy t
zaproszeni
oraz Sądeckie Forum Senior
Seniorów, debatowali na t
nowoczesnego rynku
k produktów
d k
i usług dla osób
ta staje się coraz bardziej interesującym zagadnien
że Polska, podobnie jak inne kraje zachodnie,

1 grudnia 2016 DOBRY TYGODNIK SĄDECKI | Twój tygodnik codziennie – www.sacz.in

erowana do studentów sądeckich uczelni
ch klas szkół średnich
dnich

imedialne nowości
awienie ofert zatrudnienia,
ry League of Legends to
resowanego do młodzieży.
profilu informatycznym
hnologiami. Chciałbym w
omputery. To była świetna
na było zobaczyć nowe
czeń Zespołu Szkół nr 4
m Sączu.

dzień 3. 25 listopada

Konferencja „Rola kapitału społecznego w rozwoju
gospodarczym Sądecczyzny”, Gala oraz ogłoszenie V edycji listy
100 Największych Firm Napędzających Sądecką Gospodarkę
relacja na str. 11 i 14

Dzień 4. 28 listopada
t d

Dzień 4. 28 listopada

„Srebrna Gospodarka” – dzień
senioralny

ął pod znakiem problematyki senioralnej. Paneliści
ego dnia - Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku
emat przyszłości tzw. srebrnej gospodarki czyli
starszych, ich rodzin i opiekunów. Problematyka
niem dla środowiska przedsiębiorców zwłaszcza,
należy do tzw. starzejących się społeczeństw.

REKLAMA

Uroczyste przekazanie pojazdów szynowych Impuls
6 nowych Impulsów wyprodukowanych przez Newag dla Kolei Małopolskich przekazał prezes
spółki Zbigniew Konieczek. Pojazdy poświęcił ordynariusz diecezji tarnowskiej biskup Andrzej Jeż.
O oprawę artystyczną wydarzenia zadbała Orkiestra Kolejowa z Krakowa.
- Udowadniamy, że kolej może być szybka, punktualna, komfortowa i bezkonkurencyjna
pod względem ceny. Takie są właśnie Koleje Małopolskie – chwalił Leszek Zegzda,
członek Zarządu Województwa Małopolskiego.
Aby udowodnić konkurencyjność Impulsów, zorganizowano specjalny wyścig, w którym
wystartował Impuls 45 WE-014 oraz samochód rajdowy prowadzony przez zawodowego kierowcę
Michała Kościuszko. Impuls z Newagu pokonał trasę Nowy Sącz – Kraków Główny w ciągu
około 2,5 godziny, natomiast samochód rajdowy, poruszający się zgodnie z przepisami,
dotarł do centrum Krakowa kilkanaście minut później.

ZDJĘCIA: PIOTR DROŹDZIK, AGNIESZKA MAŁECKA, ALICJA AUGUSTYN, URZĄD MIASTA NS, ADRIAN MARAŚ, TATIANA BIELA

4 listopada
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Rozmowa

18 miejsc dla nowych funkcjonariuszy Straży Granicznej
- Na jakim etapie jest aktualnie likwidacja Karpackiego Ośrodka Wsparcia Służby Granicznej i reaktywacja Karpackiego Oddziału Straży Granicznej?
- Proces likwidacji Karpackiego Ośrodka
Wsparcia SG dobiega właśnie końca. Sama
decyzja o likwidacji zapadła 1 sierpnia tego
roku, a jej datę końcową wyznaczono w stosownym akcie prawnym na 31 grudnia 2016
roku. Powołany został do tego celu specjalny zespół likwidacyjny, który właśnie jest
w trakcie kończenia całego procesu likwidacji. Do 31 marca 2017 roku likwidator ma
czas na ewentualne dodatkowe czynności,
ale sama likwidacja ma się zakończyć jeszcze w tym roku. Oddział przejmie wszystkie sprawy, które nie zostaną zakończone
w Ośrodku.
- A co z procesem reaktywacji Karpackiego Oddziału Straży Granicznej?
- Karpacki Oddział Straży Granicznej
w pełni już funkcjonuje. Aktualnie znajdujemy się w okresie przejściowym, stąd mamy
w Nowym Sączu dwa podmioty Straży Granicznej. Ale pragnę podkreślić, że powołany do życia decyzją z dnia 16 maja tego roku
Karpacki Oddział Straży Granicznej ma swoją strukturę i nieprawdziwe są informacje, że
istniejemy jedynie na papierze. Jako oddział
stanowimy zaplecze dla naszych placówek.
- Dużo mówiono nie tylko o reaktywacji samego
oddziału w Nowym Sączu, ale także o odtworzeniu zlikwidowanych wcześniej placówek. Jak wygląda obecna sytuacja i iloma placówkami aktualnie dysponuje KOSG?
- Struktura całego oddziału wygląda
następująco: mamy Komendę Oddziału
REKLAMA

FOT. Z ARCH. D. KĄDZIOŁKI

Rozmowa z kapitan DOROTĄ
KĄDZIOŁKĄ - rzeczniczką
prasową komendanta KOSG
w Nowym Sączu

w Nowym Sączu oraz trzy placówki w Krakowie-Balicach, Zakopanem i w Tarnowie.
Placówki działają w pierwszej linii a Komenda Oddziału zapewnia obsługę tym placówkom. Są to zarówno działania graniczne, w sprawach cudzoziemców, ale także
i te związane z logistyką. Ponadto została
przeprowadzona analiza funkcjonowania
Oddziału w jego obecnej formie, i zapadły
wstępne decyzje dotyczące rozwoju terenowych jednostek wchodzących w skład
Oddziału.
- Odtworzenie KOSG miało także oznaczać, przynajmniej w zapowiedziach polityków, utworzenie na terenie miasta nowych miejsc pracy. Czy
to oznacza, że poszukujecie chętnych do pracy
w Straży Granicznej?
- Oddział przejął wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych z Ośrodka. Aktualnie w Ośrodku pozostało jeszcze czterech funkcjonariuszy i dziewięciu

pracowników cywilnych. Poza tym trzeba pamiętać, że Oddział został wzmocniony funkcjonariuszami, którzy przeszli
z innych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, gdzie wcześniej zostali oddelegowani po likwidacji poprzedniego
Oddziału. Wrócili funkcjonariusze z Komendy Głównej SG, a także z dawnych Oddziałów Śląsko-Małopolskiego, Bieszczadzkiego, Nadbużańskiego i Nadwiślańskiego
- ogółem 39 osób. Komenda Oddziału została także wzmocniona funkcjonariuszami z naszych placówek. Warto także podkreślić, że jeszcze do Karpackiego Ośrodka
Wsparcia SG i Placówek SG ówczesnego
Śląsko-Małopolskiego Oddziału SG zostali
przyjęci nowi funkcjonariusze w liczbie 18,
którzy po kilkumiesięcznym przeszkoleniu
i praktyce zasilili obecnie szeregi funkcjonariuszy KOSG. Jest też grupa 49 funkcjonariuszy, która jeszcze przebywa na szkoleniu w jednym z ośrodków szkolenia SG,
a po przeszkoleniu przystąpi do realizacji
zadań w KOSG.
- A pracownicy cywilni?
- Pracownicy cywilni Ośrodka zostali zatrudnieni w reaktywowanym Oddziale
i w chwili obecnej jest to 118 osób. Zostali
oni zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Natomiast ewentualne nowe stanowiska
będą pochodziły z korpusu służby cywilnej i będą to wszystko wakaty. Ewentualny nabór do służby cywilnej będzie otwarty
i konkurencyjny – reguluje go bowiem ustawa o służbie cywilnej. A do konkursu będą
mogły stanąć zarówno osoby z zewnątrz, jak
i dotychczasowi pracownicy. O wszystkim
zdecydują posiadane kwalifikacje.
- Co w takim razie z tym naborem nowych
pracowników?
- W okresie od 12 do 16 grudnia 2016 r.
Komendant Karpackiego Oddziału Straży
Granicznej wznawia nabór ofert od kandydatów do służby przygotowawczej w Straży

Granicznej na stanowiska w placówkach
Straży Granicznej w Krakowie-Balicach,
Tarnowie, Zakopanem. Na nowych funkcjonariuszy czeka 18 wolnych miejsc służby.
Zamierzamy przyjąć podania od 100 kandydatów. Oferty należy składać osobiście
w siedzibie KOSG w Nowym Sączu, przy ul.
1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5.
- A przewidujecie jakieś zwolnienia?
- Nie, nie ma takiej potrzeby. W tym momencie mamy minimalne zatrudnienie, jakie pozwala nam realizować nasze zadania, ale oczywiście dążymy do zwiększenia
stanu zatrudnienia. Tym bardziej, że obowiązki Oddziału i Ośrodka znacznie różnią
się od siebie.
- Jak wiadomo, cześć budynków będących w posiadaniu KOSG, po jego likwidacji przekazano Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji. Po podjęciu
decyzji o reaktywacji pojawił się problem. Jak
w tym momencie wygląda sytuacja?
- Budynki przekazane Państwowej Straży
Pożarnej zostały przejęte przez KOSG. Zostały one już wyremontowane i w najbliższym czasie planowane jest ich zasiedlenie
przez funkcjonariuszy i pracowników Oddziału. Natomiast, jeśli chodzi o budynki
pozostające w dyspozycji Policji, w chwili obecnej trwają analizy oraz niezbędne
uzgodnienia w tym zakresie.

ROZMAWIAŁA: TATIANA BIELA

6 grudnia o godz. 10. w Karpackim
Oddziale Straży Granicznej odbędzie się spotkanie informacyjne
dla osób zainteresowanych podjęciem służby w Straży Granicznej.
Wszyscy zainteresowani już teraz
mogą na stronie www.karpacki.
strazgraniczna.pl znaleźć potrzebne informacje.
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100 Gospodarczych Lokomotyw Sądecczyzny
Już po raz piąty Fundacja Pomyśl o Przyszłości wraz z „Dobrym Tygodnikiem Sądeckim” publikuje listę 100 firm napędzających gospodarkę Sądecczyzny.
Po co Fundacja tworzy taką listę skoro od
wielu lat podobne rankingi publikowane są
przez ogólnopolskie media? Różnica tkwi nie
tylko w zawartości tej listy, ale także w jej założeniach. Większość popularnych w Polsce
rankingów pokazuje obroty firm, bądź majątek ich właścicieli. Wokół takich list tworzy się
atmosfera sensacji, zazdrości i wzmacnia podział w społeczeństwie.
Wydźwięk rankingu „100 Gospodarczych
Lokomotyw Sądecczyzny” ma być z założenia inny. Pokazuje realny wpływ sądeckich
firm na rozwój gospodarczy naszego regionu. W rankingu podawana jest wartość firmy, wielkość zatrudnienia, oraz koszt tworzenia miejsca pracy.
- Publikacją rankingu dziękujemy przedsiębiorcom za zaangażowanie i ciężką pracę.
Za determinację w umacnianiu polskiej gospodarki nie tylko w kraju, ale także na arenie międzynarodowej. Postawa przedsiębiorców pełna pasji, konsekwencji w działaniu
oraz wytrwałości jest wzorem dla tych, którzy
dopiero wchodzą na ścieżkę zawodową, stawiając swoje pierwsze, biznesowe kroki. Wierzymy, że nasz ranking stanie się motorem dla
mniejszych firm do dalszego rozwoju. Część
z nich zapewne stanie się kiedyś większymi,
a może nawet i globalnymi - mówi Bożena Damasiewicz - prezes Fundacji Pomyśl
o Przyszłości. - Wierzymy, że działalność Fundacji zachęci polityków do tworzenia najlepszych warunków do rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, że nasz głos, a także postawa
przedsiębiorców, słowa i czyny zostaną usłyszane i zauważone, co spowoduje podjęcie
decyzji optymalnych dla rozwoju polskiej gospodarki. Jesteśmy pełni, że razem możemy

więcej, że współpracując ze sobą jesteśmy
w stanie zrealizować wiele.
Lista 100 największych firm to duma naszego regionu. Dzięki takim przedsiębiorstwom powstają w regionie nowe, stabilne miejsca pracy. Dzięki, ludziom, którzy
mają motywację do rozwijania firm, tworzymy na Sądecczyźnie klimat do współpracy i rozwoju, ponieważ otaczamy się
ludźmi aktywnymi, pracowitymi i konsekwentnymi. Poprzez ranking, dziękujemy
również innym grupom społecznym, politykom, urzędnikom, a przede wszystkim
konsumentom, którzy mają duży wpływ na
tworzenie dobrych warunków dla rozwoju
gospodarczego Sadecczyzny. Dzięki temu
tworzy się swoisty łańcuch:

• Polityk rozwija gospodarkę, jeśli tworzy
prawo, które sprzyja szybkiemu wzrostowi
gospodarczemu.
• Urzędnik współpracuje na rzecz budowania
zamożności na Sądecczyźnie, jeśli załatwi sprawę, z którą zwrócił się petent, w sposób sprawny i życzliwy.
• Pracownik, będzie w naszej gospodarczej
drużynie, jeśli będzie wykazywał się inicjatywą,
rozwijał swoje umiejętności i wiedzę.
• Konsument rozwija gospodarkę, jeśli przy
ocenie korzyści z zakupu uwzględnia również polską wartość dodaną w produkcie, czyli ile pieniędzy zainwestuje w polską wspólnotę.

Dbając o interes wspólnoty, w której żyjemy, w najlepszy sposób dbamy również
o własny interes, bo korzystamy z efektu synergii. Kapitał społeczny oparty na
wspólnym celu, jakim jest budowanie zamożności w naszym regionie, spowoduje, że staniemy się społeczeństwem lepiej
współpracującym. Zbudujemy gospodarkę zdolną do konkurencji globalnej i w ten
sposób osiągniemy wyższy poziom życia. Tylko w tych krajach, gdzie jest wysoki poziom kapitału społecznego, są również wysokie wynagrodzenia. Budowania
bogactwa uczmy się zatem od najbogatszych. W gospodarczych mistrzostwach
świata jesteśmy jedną drużyną.
Lista 100 na następnej stronie.

Wspólnie budujemy kapitał społeczny
W miniony piątek odbyła się jubileuszowa, 5. edycja
projektu „Gospodarcze Lokomotywy Sądecczyzny”. Projekt zwieńczyła uroczysta „Gala 100”, podczas której odbyła się m.in. debata „Rola kapitału społecznego w rozwoju gospodarczym kraju” oraz ogłoszenie rankingu 100
najprężniej rozwijających się firm, napędzających sądecką gospodarkę.
Ranking 100 najefektywniej rozwijających się firm
na Sądecczyźnie jest cyklicznie opracowywany przez
Fundację „Pomyśl o Przyszłości” oraz Wydawnictwo
DOBRE. A sama gala wpisała się w kalendarz lokalnych imprez, ciesząc się przy tym olbrzymim zainteresowaniem, o czym świadczyła chociażby wyjątkowa frekwencja.

W spotkaniu wzięli udział przedsiębiorcy, którzy
swoją codzienną pracą, determinacją i pomysłowością przyczyniają się do rozsławiania naszego regionu
w kraju i za granicą. Wytwarzane przez nich produkty
oraz świadczone usługi umacniają prestiż polskiej marki. To dzięki ich zapałowi tysiące mieszkańców Nowego Sącza i regionu mają pracę, zdobywają doświadczenie zawodowe i podnoszą swoje kompetencje na
rynku pracy.
Nie zabrakło także honorowych partnerów projektu, reprezentowanych przez: Wiesława Janczyka, wiceministra finansów, Leszka Zegzdę, członka zarządu
Województwa Małopolskiego, a także przedstawicieli
władz samorządowych: Ryszarda Nowaka – prezydenta Nowego Sącza, Karola Górskiego – starostę powiatu

gorlickiego, Jana Puchałę – starostę limanowskiego
oraz Marka Pławiaka – starostę nowosądeckiego.
W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele
świata mediów, polityki, nauki oraz parlamentarzyści, reprezentanci różnych grup społecznych i zawodowych.
Obecność tak licznej i zróżnicowanej grupy, to świadectwo potrzeby współpracy oraz wspólnoty, dające doskonałe tło do debaty na temat wpływu kapitału społecznego na rozwój gospodarczy kraju.
Debata została poprzedzona wstępem pn. „Współpraca się opłaca”, wygłoszonym przez dra Pawła Dąbrowskiego – eksperta Fundacji Pomyśl o Przyszłości.
Debatę poprowadziła Bożena Damasiewicz – prezes
Fundacji Pomyśl o Przyszłości.
CIĄG DALSZY NA STRONIE 14
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Jak czytać ranking
Informacje o wartości firm podajemy po to, by zmotywować przedsiębiorców do dalszego rozwoju. Im zamożniejsza firma, tym bardziej wiarygodna dla klientów, kontrahentów i pracowników.
Dane dotyczące obrotu firm mają nam ułatwić zrozumienie mechanizmów rynkowej konkurencji. Często nie zdajemy sobie sprawy, że duże firmy skuteczniej mogą podejmować walkę o rynek i osiągać
efekt skali w swojej branży. Regionalne przedsiębiorstwa muszą rywalizować z zagranicznymi, zarówno
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 technologie, koszty pozyskania klienta i

terminów płatności. Te dane uświadomią nam, ile
zysku musi wygenerować firma, aby utworzyć jedno miejsce pracy.
Wartość firmy wyliczono jako średnią matematyczną z trzech metod wycen:
 wartości obrotowej jako wartość obrotu dla firm
produkcyjnych i produkcyjno – usługowych, jako
połowa obrotu dla firm handlowych,
 wartości księgowej jako wartość aktywów
 wartości zyskowej jako zysk pomnożony przez
współczynnik 7
W przypadku, gdy średnia wartość firmy jest
mniejsza od wartości księgowej za wartość firmy
podajemy wartość księgową.
Listę otwieraja 5 największych firm w regionie. Są
to FAKRO, Konspol, Wiśniowski, Koral oraz Carbon.
Na naszej liście znajdują się firmy, których dane finansowe są jawne tj. spółki prawa handlowego. Nie
zostały zatem ujęte spółki: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółki cywilne, organizacje non

Nazwa

lp

Opis

profit. Ich dane nie są dostępne, ale mamy nadzieję, że zechcą włączyć się w przygotowanie kolejnych edycji naszej listy i sami prześlą nam swoje wyniki finansowe.
Dane pierwszych trzech są od lat na różny sposób prezentowane prze ogólnopolskie wydawnictwa takie jak: „Wprost”, „Newsweek”, „Polityka”,
czy „Rzeczpospolita”. Jako, że naszym celem jest
promowanie wszystkich firm z naszego regionu,
dane otwierających listę cytujemy za ogólnopolskimi rankingami:
1. Fakro – 1,2 mld zł
2. Konspol - 900 mln zł
3. Wiśniowski - 600 mln zł
4. Koral – 350 mln zł
5. Carbon - ze względu na skomplikowaną strukturę własności nie podajemy danych tej znanej w Nowym Sączu firmy. Jej wkład w rozwój naszego regionu jest na tyle istotny, że nie wypada nam o niej
nie wspomnieć.

Miejscowość

Wartość
firmy [zł]

Obrót [zł]

Zatrudnienie

Koszt
utworzenia
miejsca
pracy [zł]

6

NEWAG S A

Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego

Nowy Sącz

1 043 707 608

802 251 132

2 004

520 812

7

TYMBARK MWS SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Produkcja soków z owoców i warzyw

Tymbark

939 052 353

646 402 637

bd

bd

8

SPÓŁDZIELNIA PRACY MUSZYNIANKA

produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych Krynica-Zdrój

247 817 018

142 840 847

bd

bd

9

KANTOR WYMIANY WALUT

działalność usługowa,

198 017 500

585 432 500

13

265 154

10

MO BRUK S A

Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów

Niecew

177 595 597

40 929 465

140

1 268 540

11

BATIM TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY

Transport drogowy towarów

Stary Sącz

111 667 437

190 962 522

575

188 834

12

FIRMA ROGALA SP Z O O

Sprzedaż detaliczna

Bobowa

108 717 324

161 035 881

bd

bd

13

CENTRUM SP Z O O

Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych

Nowy Sącz

88 828 444

115 912 227

600

113 724

14

ERBET SP Z O O

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

Nowy Sącz

88 555 384

109 287 944

320

273 434

15

SĄDECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

Nowy Sącz

87 564 563

6 567 158

bd

bd

16

EMITER

Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii
elektrycznej

Limanowa

81 941 900

80 293 334

350

234 120

17

ZET TRANSPORT SP Z O O

Transport drogowy towarów

Nowy Sącz

77 062 184

79 788 544

140

550 444

18

GÓR STAL SP Z O O

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Gorlice

76 398 274

96 123 424

100

763 983

19

LIMATHERM S A

Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych,

Limanowa

68 311 035

55 961 596

350

195 174

20

ASTRAL SP Z O O

Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego

Gorlice

66 505 821

84 340 739

340

195 605

21

POLMEX GROUP

Transport drogowy towarów

Nowy Sącz

65 827 888

30 207 410

67

557 238

22

GOLD DROP SP Z O O

Produkcja mydła i detergentów, środków myjących

Limanowa

62 308 181

76 325 504

190

241 567

23

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO
USŁUGOWE UCHACZ

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych

Podłopień

61 426 789

31 665 045

62

827 324

24

HOTEL MOTYL SP Z O O

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Krynica-Zdrój

56 896 734

3 533 255

bd

bd

25

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH
I TRANSPORTOWYCH CECHINI

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

Krynica-Zdrój

55 792 799

65 345 979

180

176 563

26

FIRMA HANDLOWA ELEKTRET

Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Limanowa

55 730 492

36 458 496

40

1 393 262

27

HUZAR SP Z O O

Produkcja pozostałych artykułów spożywczych

Nowy Sącz

55 364 214

92 140 790

60

860 343

28

FABRYKA OKIEN DAKO SP Z O O

Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych

Nowy Sącz

55 210 505

98 334 866

400

111 060

29

NORLYS SP Z O O

Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego

Nowy Sącz

52 640 001

35 500 532

243

216 626

30

FLEXERGIS SP Z O O

Pozostałe drukowanie

Nowy Sącz

52 428 667

67 768 000

120

393 942

31

RAMEX

Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych

Nowy Sącz

47 929 597

32 408 517

100

479 296

32

MATIZOL S A

Produkcja wyrobów z mineralnych surowców
niemetalicznych

Gorlice

46 628 616

72 628 398

119

262 757

33

PIWNICZANKA SPÓŁDZIELNIA PRACY

produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych

Piwniczna-Zdrój

46 179 000

32 943 000

70

659 700

34

MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT DROGOWY I SPEDYCJA
OLMA

Transport drogowy towarów

Nowy Sącz

45 754 963

91 490 507

135

301 909

35

TLC SP Z O O

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Gorlice

45 614 670

22 514 972

50

685 109

36

FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA MIPOL P MIKULEC

Przetwarzanie i konserwowanie mięsa

Moszczenica
Wyżna

43 857 778

98 211 660

120

272 850

37

PPHU AGROTEX SP Z O O

Produkcja soków z owoców i warzyw

Łososina Dolna 42 892 938

61 882 232

35

1 225 513

38

NATANEK NOVA

Transport drogowy towarów

Szyk

41 752 374

54 961 982

149

171 612

39

PHPU IMA ZPCHR

doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
i zarządzania

Limanowa

40 446 976

55 801 086

430

69 678

40

FIRMA HANDLOWA MAG FERUM

Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

Nowy Sącz

39 874 565

47 736 981

45

886 101

41

GRIMBUD SP Z O O

Roboty budowlane

Nowy Sącz

38 417 405

70 570 774

100

266 732

42

PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
USŁUGOWE STALADAM

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Janowice

37 385 974

24 587 223

15

2 492 398

43

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE LASKOPOL

Przetwarzanie i konserwowanie mięsa

Limanowa

35 618 830

89 177 175

180

81 366

44

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE GALICJA

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Nowy Sącz

35 199 929

43 350 081

71

277 290

Stary Sącz
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45

EKOSTYR SP Z O O

Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników

Nowy Sącz

33 717 170

8 911 731

50

674 343

46

DXRACER SP Z O O

Działalność portali internetowych

Nowy Sącz

31 351 538

21 117 868

bd

bd

47

LITWIŃSKI TRANSPORT

Transport drogowy towarów

Tęgoborze

31 350 613

51 738 590

198

150 885

48

PROSPONA SP Z O O

przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

Nowy Sącz

30 734 624

53 515 587

250

109 583

49

NARZĘDZIA I URZĄDZENIA WIERTNICZE GLINIK SP Z O O

Produkcja narzędzi

Gorlice

30 425 412

23 437 898

237

82 141

50

WIKAR

Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych,

Nowy Sącz

30 202 010

34 712 959

80

377 525

51

PARK M

Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem
terenów zieleni

Stary Sącz

29 328 838

53 984 221

240

82 156

52

POPRAD

produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych

Muszyna

28 718 862

17 453 472

10

1 523 557

53

MEKANIKA

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów

Gorlice

28 650 199

33 359 245

13

1 002 953

54

ZBD

Roboty związane z budową dróg i autostrad

Nowy Sącz

28 469 808

24 988 365

bd

bd

55

FIRMA HANDLOWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO
TRANSPORTOWA WAC WOJ LICHOŃ

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na
stacjach paliw

Grybów

28 005 115

38 923 844

70

400 073

56

PPHU AGRO HURT

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Nowy Sącz

27 793 806

22 466 798

58

479 204

57

PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO MOSTOWE GODROM

Roboty związane z budową dróg i autostrad

Gorlice

26 533 768

33 416 118

100

265 338

58

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWO WYTWÓRCZE
MULTIMAT

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Nowy Sącz

25 653 605

18 276 064

51

503 012

59

MARS TDLM SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Wojnarowa

25 236 331

16 117 895

80

315 454

60

GORAN SP Z O O

Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich
dla budownictwa

Biała Niżna

24 496 105

31 047 227

120

204 134

61

BESTPOL

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Stary Sącz

24 326 321

43 093 967

15

1 615 928

62

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE BUDMEX

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

Nowy Sącz

24 128 525

20 923 881

100

241 285

63

IBCS POLAND SP Z O O

Działalność związana z oprogramowaniem

Nowy Sącz

23 160 166

36 511 753

50

321 131

64

PRZEDSIĘBIORSTWO PRZETWÓRSTWA ROLNO
SPOŻYWCZEGO BASSO SP Z O O

Produkcja pozostałych artykułów spożywczych,

Gołkowice
Dolne

22 961 171

39 012 250

46

409 252

65

MORAPEL

Sprzedaż hurtowa skór

Nowy Sącz

22 646 221

24 607 785

30

659 621

66

UZDROWISKO WYSOWA S A

produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych Wysowa-Zdrój

22 077 583

20 521 974

150

147 184

67

POLSKA GRUPA HANDLOWA ALFA SP Z O O

Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych
i piekarskich

Gorlice

21 652 267

56 300 016

bd

bd

68

STEMIK SP Z O O

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Klęczany

20 925 227

19 862 902

62

277 748

69

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO PRODUKCYJNO HANDLOWE OTECH

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych i klimatyzacyjnych

Gorlice

20 915 549

45 737 432

110

100 908

70

PROFIL

Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy

Krasne
Potockie

19 896 147

22 048 752

96

207 252

71

GOSDROB FAMILY

Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu

Nowy Sącz

17 961 164

27 189 325

bd

bd

72

BJ LEATHER SP Z O O

Sprzedaż hurtowa skór

Stary Sącz

17 915 030

19 062 992

bd

bd

73

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE AUTO
COMPLEX SP Z O O

Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych
i furgonetek

Wielogłowy

17 490 848

23 992 267

bd

bd

74

LAMINTEX SP Z O O

Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie
drewna

Nowy Sącz

16 483 863

20 420 949

bd

bd

75

PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO MOSTOWE LIMDROG
SP Z O O

Roboty związane z budową dróg i autostrad

Limanowa

16 309 223

28 053 118

82

104 895

76

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO MOSTOWYCH S A

Roboty związane z budową dróg i autostrad

Nowy Sącz

16 300 163

24 414 979

200

81 501

77

KOPALNIA SUROWCÓW SKALNYCH KLĘCZANY SP Z O O

Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb
budownictwa,

Klęczany

15 417 009

22 722 713

80

170 819

78

ELEKTROCIEPŁOWNIA GORLICE SP Z O O

Wytwarzanie energii elektrycznej

Gorlice

15 364 299

7 784 570

62

247 811

79

VOYAGER TRANSPORT SP Z O O

Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej
niesklasyfikowany

Gorlice

15 293 171

20 425 623

bd

bd

80

LIMATHERM SENSOR SP Z O O

Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych,

Limanowa

15 045 494

16 277 721

65

90 268

81

STEFAR PHU

Transport drogowy towarów

Czerniec

14 835 000

26 449 010

54

218 738

82

IMPULS SP Z O O

Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych
i wyposażenia sanitarnego

Limanowa

14 740 973

24 394 417

90

163 517

83

PBM SUŁKOWSCY SPÓŁKA JAWNA

Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej

Limanowa

14 137 068

14 601 718

10

799 080

84

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE BUDIMET SP Z O O

Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych
i wyposażenia sanitarnego

Gorlice

13 905 987

13 406 509

88

158 023

85

SPÓŁDZIELNIA METALOWO ODLEWNICZA OGNIWO W BIECZU

Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania

Biecz

13 576 700

22 194 713

180

75 187

86

OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią
sklepową,

Nowy Sącz

13 038 864

17 731 986

100

130 389

87

KRONMAT SP Z O O

Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych
i wyposażenia sanitarnego

Nowy Sącz

12 577 571

17 389 281

bd

bd

88

OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W LIMANOWEJ

Przetwórstwo mleka i wyrób serów

Limanowa

12 535 785

28 906 006

100

81 986

89

SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZA ZIEMI SĄDECKIEJ

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Nowy Sącz

12 297 338

16 301 995

140

87 838

90

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE
LIGWAN M WAŃCZYK I M LIGĘZA SPÓŁKA JAWNA

Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii
elektrycznej

Nowy Sącz

12 199 000

13 099 000

100

78 950

91

GÓRNA RABA SP Z O O

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

Mszana Dolna

12 084 109

5 133 493

23

525 396

92

FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA WOD KAN

Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu

Grybów

11 938 405

9 350 682

bd

bd

93

ANMART SPÓŁKA JAWNA ŚLUSAREK I SPÓŁKA

Produkcja zamków i zawiasów

Podrzecze

11 743 106

9 828 367

95

123 612

94

TERRA MOTA SP Z O O

Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie,

Gorlice

10 755 393

8 294 284

bd

bd

95

EKOFROST SP Z O O

Transport drogowy towarów

Nowy Sącz

10 723 933

24 146 471

17

367 536

96

SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO PRODUKCYJNA SKŁADNICA

Sprzedaż detaliczna

Grybów

10 436 638

19 883 002

160

49 638

97

BIOFACTORY S A

Produkcja wyrobów tartacznych

Biecz

10 292 414

9 457 512

58

177 455

98

PBM POŁUDNIE TOUR SP Z O O

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Rytro

10 219 100

6 924 308

51

200 375

99

ZAKŁAD USŁUGOWO PRODUKCYJNO HANDLOWY HAŻBUD SP
ZOO

Roboty budowlane

Gorlice

9 176 403

25 337 874

120

76 470

100

ELEKTROSPRZĘT HURT I DETAL PRZYBYLSCY SPÓŁKA JAWNA

Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego

Gorlice

9 100 489

5 988 673

20

455 024

 bd - brak danych
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- Kapitał społeczny odnosi się do takich cech
społeczeństwa, jak zaufanie, normy, powiązania, które mogą zwiększyć jego sprawność ułatwiając skoordynowane działania. Jego wartość
opiera się na wzajemnych relacjach społecznych i zaufaniu pomiędzy ludźmi. Kapitał społeczny ma wpływ na działalność gospodarczą:
ułatwia negocjacje, obniża koszty transakcyjne i koszty kontroli, sprzyja długoterminowym
inwestycjom, przyspiesza wymianę wiedzy,
zwiększa solidarność międzygrupową, polepsza relacje państwo-obywatel, zapobiega nadużywaniu dobra wspólnego – mówiła Bożena Damasiewicz.
W debacie wzięli udział: Wiesław Janczyk, Leszek Zegzda, Ryszard Florek –
współwłaściciel i prezes firmy FAKRO,
Krystyna Baran – prezes Grupy WIŚNIOWSKI, Justyna Franczyk z „Solidarności” oraz jezuita o. Mirosław Jajko.
O braku zaufania i trudnej relacji pomiędzy przedstawicielami polityki a społeczeństwem oraz sposobach na jej odbudowanie opowiedział minister Wiesław
Janczyk:
- Mamy bardzo dużo pracy przed sobą. Między decydentami, władzą, a społeczeństwem
jest przepaść. Tu nie chodzi tylko o przepaść,
która dzieli te relacje, ale też o przepaść, jaka
występuje na każdym poziomie. Zaufanie jest
kwestią uniwersalną i dotyczy nie tylko osób
sprawujących funkcje publiczne, ale także odgrywa ważną rolę w relacjach wzajemnych na
poziomie biznesu, rodziny, sąsiedztwa. Wydaje
mi się, że w ostatnim czasie rząd i ugrupowanie, które doszło do władzy, zdało sobie sprawę, że początkiem drogi do budowy zaufania
społecznego musi być dotrzymywanie słowa.
Swoimi doświadczeniami na temat relacji na linii pracownik pracodawca podzieliła się z uczestnikami Gali Krystyna
Baran, prezes Grupy Wiśniowski:
- Jestem optymistką. Zakładam, że relacje na
linii pracodawca-pracownik są dobre. Zawsze
staram się patrzyć od strony pracodawcy oraz
pracownika, ale myślę, że cel mamy wspólny.
Bo tylko rozwój zapewni nam lepsze życie. I tak
od strony pracodawcy i pracownika uważam,
że powinniśmy oczekiwać uczciwości i pracowitości – mówiła Krystyna Baran.
Jedną z największych barier rozwoju
polskiej gospodarki jest niski poziom kapitału społecznego.
O przepaści, jaka dzieli Polskę od zamożnych krajów opowiedział Ryszard
Florek, prezes FAKRO, drugiego na świecie producenta okien dachowych.
-Jeżeli porównamy poziom kapitału społecznego w Polsce i w takich krajach jak Szwajcaria, Finlandia czy Japonia, to jest naprawdę
przepaść. Mamy za sobą zabory, komunizm.
Historia pracowała na to, że kapitał społeczny
jest niski. 27 lat temu Polskę rzucono na głęboką wodę, a nie nauczono nas pływać. Ta nauka
pływania to właśnie kapitał społeczny. Trzeba
lat, żeby to wszystko odbudować – skomentował Florek.
W imieniu pracowników głos w debacie zabrała Justyna Franczyk, członek Solidarności. Działaczka związkowa
podkreśliła, że tylko działając wspólnie
będziemy mogli zrobić więcej. O tym, że
warto budować dobre relacje między
pracownikami i pracodawcami świadczy następująca historia: - Kilka dni temu,
udzielając porady, usłyszałam takie oto słowa:
Już tyle lat pracuję w tym zakładzie i nie chodzi mi wcale o tę podwyżkę, ale gdyby kierownik bądź prezes przechodząc zobaczył, co ja

robię, poklepał po plecach i powiedział, że dobrze wykonuję swoją pracę, to wówczas starałbym się jeszcze bardziej.
O tym, że warto żyć tu i teraz przypomniał o. Mirosław Jajko:
- Nasza przyszłość będzie zabezpieczona, jeśli dobrze będziemy przeżywać teraźniejszość.
Ci, którzy cały czas martwią się o przyszłość,
tracą czas na rzeczy, na które nie mają wpływu.
Mamy wpływ na przyszłość, jeżeli dzisiaj dobrze
przeżyjemy dzień.
Kolejnym punktem wieczoru było
ogłoszenie 100 firm, najprężniej rozwijających sądecką gospodarkę. Poniżej
prezentujemy liderów poszczególnych
regionów oraz nagrodzonych w kategorii Awans roku 2016 oraz Debiut Roku
2016. Zwycięskie firmy na podium rankingu uplasowały się następująco:
Powiat gorlicki: 1. Rogala, 2. Gór Stal, 3.
Astral; powiat limanowski: 1. Tymbark, 2.
Emiter, 3. Limatherm; powiat nowosądecki:
1. Spółdzielnia Pracy „Muszynianka”.
2. Kantor Wymiany Walut Jarosław
Szczygieł Stary Sącz, 3. Mo Bruk; miasto
Nowy Sącz: 1: Newag, 2. Centrum,
3. Erbet; największy awans rankingu 2016:
Mekanika; debiut w rankingu 2016: Astral.
SKĄD BIERZE SIĘ SUKCES SĄDECCZYZNY?
Piotr Wolak, prezes firmy Volpex:
- Przedsiębiorczość i sukces naszego regionu jest efektem bardzo dużej pracowitości tutejszych mieszkańców. Każdy, kto chciał coś
osiągnąć, musiał na to ciężko zapracować. Dla
przykładu, część mojej rodziny mieszkała na
Śląsku, gdzie były bony, górnicy mieli wszystko. W tym czasie na Sądecczyźnie nie było
nic. Tutejsi mieszkańcy nie boją się też emigracji krótkotrwałej. Wyjeżdżają do Wielkiej Brytanii, Ameryki, Austrii, później wracają i zdobytą
za granicą wiedzę przekładają na tutejszy rynek.
Podobnie było ze mną, pracowałem w Austrii
oraz w Niemczech i tam uczyłem się prawdziwego biznesu.
Dariusz Krupa, dyrektor generalny firmy ZET Transport: - Wydaje mi się, że trudne
warunki, w których tutaj ludzie żyją, wykształciły zaradność i pomysłowość.
Ryszard Barszcz, prezes firmy Astral:
- Wydaje mi się, że sukces to przede wszystkim ludzie. Ludzie, z którymi pracujemy, którzy
pracują na swój i na nasz sukces.
Doktor Dariusz Woźniak, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Informatyki
WSB-NLU: - Uważam, że takie spotkania są
bardzo potrzebne. Przedsiębiorcy wcale nie
mają tak dużo okazji, żeby się spotkać i porozmawiać, więc to, że udało się Fundacji zebrać
przedsiębiorców z całego regionu, a do tego
samorządowców i przedstawicieli innych sektorów, to wielka sprawa. Bardzo ciekawie dobrano panelistów do dyskusji, szczególnie, że
nie zapomniano o duchowieństwie.
Wydarzenie odbyło się w ramach Sądeckiego Tygodnia Przedsiębiorczości. Przez
cały tydzień Nowy Sącz, a dokładnie MMC
Brainville – Park Technologiczny – zmieniło
się w sądeckie centrum przedsiębiorczości.
Przedsięwzięcie objęto honorowym patronatem Ministerstwo Finansów oraz Urząd
Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Gospodarzem było MMC Brainville,
a w gronie organizatorów znaleźli się: Fundacja Pomyśl o Przyszłości, Wydawnictwo
DOBRE, Miasto Nowy Sącz oraz Sądecki
Urząd Pracy. Niezapomnianych wrażeń artystyczny dostarczył występ duetu: sądeczanki Ewy Novel i Jakuba Wilka.

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

FOT. PIOTR DROŹDZIK
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PROMOCJA

Unikatowy produkt odzieżowy z Nowego Sącza
Grzeje tam, gdzie tego potrzebujesz
Czy wiesz, że każdego dnia sześciu na
dziesięciu pacjentów lekarza pierwszego kontaktu, skarży się na bóle stawów
i mięśni pleców? Zdumiewająca statystyka,
choć przyczyn tego bardzo powszechnego schorzenia można uniknąć w stosunkowo prosty sposób i to bez farmakologicznej interwencji.
Ale najpierw mały test, Drogi Czytelniku. Zaliczasz się może do grupy osób
cierpiących na wspomniane dolegliwości? Jeśli Twoja odpowiedź brzmi: „nie”,
to mamy dla Ciebie ważną wiadomość.
Przy powszechności występowania bólów stawowych i mięśni pleców, wszyscy
znajdujemy się w bardzo szerokiej grupie
ryzyka. Niemal każdy zalicza się do tego
grona i nawet, jeśli dzisiaj czuje się świetnie, z biegiem czasu ma wielką szansę poznać – przepraszamy za dosłowność – na
własnym grzbiecie te uciążliwe bóle. Ryzyko czai się na każdym kroku.
Jak wyjaśnia doktor Marek Gwiżdż we
wspomnianych dolegliwościach mamy do
czynienia zarówno z procesem degeneracji mięśni i stawów na tle nerwowym, ale
również metabolicznym. Zapoznajmy się
zresztą ze szczegółami wiele wyjaśniającej opinii doktora Marka Gwiżdża:
- Mięśnie z wiekiem stają się sztywniejsze głównie ze względu na zmniejszony przepływ krwi. Dzieje się tak przede
wszystkim na skutek ograniczenia dostarczania do mięśni substancji odżywczych
przez tętnice oraz słabnącego z upływem
czasu krążenia żylnego zapewniającego
odpływ metabolitów. Zmiany zwyrodnieniowe powstają również na skutek zaburzenia ruchomości stawów, a ból pojawia
się też w efekcie przebytych urazów i niestabilności w obrębie stawów kręgosłupa.
Skomplikowane? Pozornie, a wspomnianych sześciu na dziesięciu Czytelników tego tekstu – niestety – dobrze wie,
o czym mowa. Skomplikowane i zazwyczaj czasochłonne jest tylko wychodzenie
z tego niekomfortowego stanu. Oczywiście można to zrobić przy pomocy środków farmakologicznych albo długotrwałej
rehabilitacji ruchowej i fizykoterapii. Można i tak, ale…
Na szczęście istnieją prostsze i zupełnie nieinwazyjne metody łagodzenia oraz
zapobiegania bólom stawów i mięśni pleców. To w Nowym Sączu powstał niezwykły produkt, który dzięki oryginalnemu fasonowi, kombinacji użytych materiałów
i zastosowanemu krojowi, skutecznie eliminuje nawet bardzo dotkliwe stany zapalne, a stosowany profilaktycznie pozwala uniknąć przykrych niespodzianek
z naszym zdrowiem. Co to takiego? To
podkoszulek Woolmed. Z pozoru zwyczajny podkoszulek, choć już przez wielu jego użytkowników nazywany „magicznym”. Ale przecież nie ma w nim żadnej
tajemnej magii, a jedynie odpowiednie zastosowanie czystej wełny. Co ciekawe, ludzie od wieków stosowali wełnę, jako naturalny środek łagodzący miejsca bolesne
w naszym organizmie.
- Dzięki właściwościom elektrostatycznym wełna zmienia napięcie skóry, dając
poczucie relaksu, szczególnie w przypadku napięć o podłożu emocjonalnym
– przekonuje fizjoterapeuta Artur Pawłowski. – Działa ona również na mechanoreceptory, zmniejszając napięcia wynikające z przeciążeń mechanicznych. Wełna
zwiększa też miejscowo temperaturę

ciała, zawsze do optymalnej wysokości
36,6 stopni C i bez względu na warunki
pogodowe zapobiega wyziębieniu mięśni. Mimo, że w okolicach kręgosłupa występuje zwiększona potliwość, pot nigdy
nie oziębia się, gdyż wełna nawet, kiedy
jest mokra to grzeje! Jej działanie rozluźnia napięte i sztywne mięśnie, a ponadto
wełna nie podrażnia skóry, posiada działanie antyalergiczne poprzez hamowanie
rozwoju roztoczy.
Koszulkę Woolmed zaprojektowano
i pomyślano nie tylko z myślą o osobach aktywnych fizycznie, pracujących w
zmiennych warunkach atmosferycznych,
czy narażonych na działanie pogodowych
wahań, ale również o wszystkich tych,
którzy cenią sobie komfort dnia powszedniego. Podkoszulek Woolmed z przodu jest klasyczny – bawełniany, co umożliwia odprowadzanie ciepła z organizmu.
Część tylna jest wełniana. Taka kombinacja użytych materiałów powoduje odpływ krwi z dolnej części pleców, a co za
tym idzie zmniejszenie stanów zapalnych

w obrębie stawów kręgosłupa. Odbywa się to całkowicie naturalnie. Co ważne i o czym warto pamiętać - nie byłoby
to możliwe w przypadku koszulki wyłącznie wełnianej.
Doktor Marek Gwiżdż zwraca również
uwagę na jeszcze jeden istotny argument
przemawiający za stosowaniem na co
dzień podkoszulków Woolmed:
- Zastosowanie wełny na plecach, a
bawełny z przodu koszulki ma jeszcze
inne niebagatelne dla naszego organizmu znaczenie, szczególnie podczas wysiłku fizycznego, albo choćby tylko podczas drobnych prac - przekonuje doktor
Gwiżdż. – Pomiędzy mięśniami znajduje
się szkielet włókien powięziowych. Kiedy
mamy ogrzane plecy włókna te się rozluźniają, dając uczucie relaksu, natomiast
z przodu na skutek schłodzenia utwardzają się, co daje podporę dla mięśni brzucha,
a to one przecież odgrywają bardzo istotną rolę w stabilizacji kręgosłupa.
Skąd wziął się pomysł na leczniczo-rehabilitacyjną koszulkę? Jak zawsze

potrzeba jest matką wynalazków, a tym
razem była do potrzeba bolesna. Na własnej skórze, czy raczej na własnym kręgosłupie, przekonał się o tym sądecki przedsiębiorca Ryszard Florek.
- Trzydzieści lat temu, kiedy bolał mnie
kręgosłup i groziła mi jego operacja, na własną rękę zacząłem szukać naturalnych sposobów rozwiązania problemu – opowiada
prezes firmy Fakro. - Moje dolegliwości dokuczały mi szczególnie, kiedy podkoszulek,
w którym pracowałem, stawał się wilgotny. Wtedy odkryłem – choć to już przecież dawno zostało odkryte – właściwości owczej wełny! Mój problem rozwiązało
wszycie na plecach podkoszulków specjalnej wstawki z wełny, która grzała nawet
wówczas, kiedy podkoszulek był wilgotny.
Wtedy to również powstał pomysł stworzenia unikatowego na światową skalę produktu odzieżowego uszytego z przodu z bawełny, a z tyłu z wełny. Od lat już używam
podkoszulka Woolmed i wszystkich namawiam do stosowania go prostym hasłem –
grzeje tam, gdzie tego potrzebujesz!
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Warto wziąć udział

Autyzm tematem sympozjum
Obchody Europejskiego Tygodnia
Autyzmu są okazją do informowania i popularyzacji tematu autyzmu.
1 grudnia odbywa się sympozjum
„Z autyzmem przez życie” organizowane przez Fundację Mada wraz
z SOSW w Nowym Sączu oraz Stowarzyszeniem Tęcza.
- W tym roku wspólnie z SOSW
w Nowym Sączu i Stowarzyszeniem Tęcza zdecydowaliśmy się
zorganizować spotkanie edukacyjne, którego uczestnikami będą
przede wszystkim rodzice i bliscy osób z autyzmem, a także

przedstawiciele instytucji realizujących działania na rzecz osób
niepełnosprawnych – wyjaśnia
Jadwiga Krzeszowiak z Fundacji Pomocy Osobom z Autyzmem
Mada.
Spotkanie odbywa w sali konferencyjnej Domu Studenta PWSZ
w Nowym Sączu (ul. Długosza
61) w godz. 10 – 15. W programie są między innymi wystąpienia poruszające tematy: „Kiedy
dziecko czasami milczy – czyli czym jest mutyzm wybiórczy”,
„Mowa czy rozmowa. Błędy terapii małego dziecka z autyzmem”,

„Wspomaganie rozwoju dziecka
przez integrację sensoryczną”,
„Zaburzenia postawy i ich wpływ
na funkcjonowanie poszczególnych układów”, „Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jako
instytucja wspierająca dzieci i ich
rodziców” i „Niepełnosprawność
dziecka a domowy budżet”.
(RED)

POD PATRONATEM
M

Między niebem a piekłem, czyli rzecz o pieniądzach
RTCK zaprasza na pierwszą konferencję ze znamy biblistą, ks. dr Wojciechem Węgrzyniakiem, na temat
pieniędzy.
Spotkanie odbędzie się 3 grudnia w godz. 10-14. w sali konferencyjnej w Miasteczku Multimedialnym przy ul. Myśliwskiej 2.
Jak wyjaśniają organizatorzy,
wpisów dotyczących pieniędzy
i spraw finansowych jest w Biblii
kilka razy więcej niż wpisów o modlitwie. Dość jasno wskazuje to na
REKLAMA

ważności tej kwestii w życiu każdego z nas, a także kwestia, na którą
sam Bóg ma jasne zdanie. Ogromne rzesze ludzi uczą dziś zarządzania pieniędzmi. Zanim jednak nauczymy się zarządzać pieniędzmi
– powinniśmy wiedzieć, czym one
są dla Boga, czym w związku z tym
dla nas i jakie miejsce dla pieniędzy jest przeznaczone człowiekowi. Nie da się żyć w oderwaniu od
pieniędzy, nawet (a zwłaszcza wtedy), kiedy ciągle ich nam brakuje, lub kiedy nie mamy ich wcale.

Możemy ich pożądać lub nienawidzić, gromadzić lub rozdawać; czcić
lub mądrze używać. Nasz stosunek
do pieniędzy, paradoksalnie, mówi
całkiem dużo o tym, kim jesteśmy,
a nie ile posiadamy, a także o naszym zaufaniu do Boga i stosunku
do życia w ogóle.
Konferencję poprowadzi ks.
Wojciech Węgrzyniak z archidiecezji krakowskiej, doktor nauk
biblijnych, wykładowca UPJPII
w Krakowie.
(RT)
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Kultura
Pierwsze Sędziwoje na nowym festiwalu sądeckim

Zanim jednak poznaliśmy nazwiska zwycięzców
pierwszej edycji festiwalu filmów krótkometrażowych,
zgromadzeni w sali widowiskowej MOK widzowie mogli wysłuchać koncertu muzyki filmowej w wykonaniu Sądeckiej Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją Leszka
Mieczkowskiego i przy gościnnym udziale znanego pianisty, kompozytora i aranżera Hadriana Filipa Tabęckiego.
Zwieńczeniem wieczoru było oczywiście ogłoszenie
nazwiska zwycięzców. Jury w składzie Kinga Dębska,
Joanna Żółkowska i Paweł Sztompke wybierało spośród
18 produkcji, które zakwalifikowane zostały do konkursu przez dyrektora artystycznego festiwalu Roberta Glińskiego.
Główna nagroda – Złoty Sędziwój – trafił do twórców
filmu „Redaktor” w reżyserii Pawła Wróbla. Jednocześnie za główną rolę w tym filmie Sędziwoja Aktorskiego
otrzymał Andrzej Konopka. Srebrnego Sędziwoja otrzymał film „La Etiuda” w reżyserii Martina Ratha, a Brązowego „Czułość” w reżyserii Emilii Zielonki.
Podczas gali zakończenia festiwalu przyznano także
nagrody pozaregulaminowe, które przypadły w udziale

FOT. TATIANA BIELA

Statuetki sądeckiego alchemika Sędziwoja powędrowały do
laureatów pierwszego Festiwalu Filmowego Nowe Kino – Nowy
Sącz, odbywającego się w dniach 25 i 26 listopada w Miejskim
Ośrodku Kultury.

najmłodszym aktorom. Wyróżnienia z rąk Joanny Żółkowskiej odebrali: Borys Moskalik Pieper za filmu „Lila”
oraz Martyna Bojarczuk i Szymon Golba z filmu „Delikatne stópki, w których siedzi piach”.
Zwycięska produkcja to reżyserski debiut Pawła Wróbla, który kosztował ekipę ok. 2 tys. zł. Główna nagroda
pieniężna towarzysząca złotej statuetce Sędziwoja wyniosła natomiast 5 tys. zł.
Debiutujący Festiwal Filmowy Nowe Kino – Nowy Sącz
ma charakter ogólnopolski i jest konkursowym przeglądem krótkometrażowej filmowej twórczości fabularnej,
otwartym na wszelką twórczość filmową poczynając od
filmów, które powstały w szkołach filmowych a na offowej twórczości kończąc.
(TB)

MOIM ZDANIEM

2 grudnia, godz. 19., Centrum Kultury i Sztuki
im. Ady Sari w Starym Sączu - koncert Sarsy
3 grudnia, godz. 18., Dom Weselny Zacisze
w Gołkowicach Górnych – II Wielki Mikołajkowy
Bal Charytatywny
2-4 grudnia, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Krynicy-Zdroju - Finał wyborów Miss Supranational 2016
4 grudnia, godz. 15. i 17., Teatr Nowy w Nowym
Sączu – spektakl „Mikołajek szuka Świętego Mikołaja” i spotkanie ze św. Mikołajem
4 grudnia, godz. 21., kościół kolejowy w Nowym
Sączu – koncert charytatywny duszpasterstwa
Strych
5 grudnia, godz. 18., Miejski Ośrodek Kultury
w Nowym Sączu – spektakl „Chory z urojenia”
6 grudnia, godz. 10.30 – 12.30, hala sportowa
przy ul. Nadbrzeżnej w Nowym Sączu – IX Festiwal Radość Tworzenia
(AM)

FOT. Z ARCH. KABARETU ERGO

Ergo leczy i odświeża z kompleksów

Przed miesiącem popełniłem piramidalną gafę pisząc na łamach
„Dobrego Tygodnika Sądeckiego”,
jakoby życie kabaretowe w Nowym Sączu całkowicie zamarło.
Otóż okazało się, parafrazując Marka Twaina, że wiadomość o śmierci kabaretu była przedwczesna.
Otrzymałem bowiem zaproszenie
na imprezę kabaretowo-biesiadną
z „aktorskim” udziałem publiczności, której głównym bohaterem
był Kabaret Ergo. Jego występ odbył się 19 listopada w Jazz Clubie Atelier. Akurat w tym miejscu
z prozaicznej przyczyny, iż właścicielem Atelier jest Henryk Janusz - ni mniej ni więcej szwagier
szefa i założyciela kabaretu Leszka
Bolanowskiego.
Na pytanie, dlaczego akurat
w tym miejscu urzęduje kabaret,
a nie w salach MOK czy Sokoła,
Leszek, Bolanowski odpowiedział
krótko - Wynajem sal nie tylko
na występy, ale choćby na próby,
kosztuje sporo pieniędzy, dlatego od
20 lat wszystkie próby kabaretu odbywają się w moim domu. Każdy z

nas gdzieś pracuje, nie jesteśmy kabaretem zawodowym, dlatego wybraliśmy po linii rodzinnej właśnie
Atelier. I tutaj przedstawiliśmy swój
program w reakcji na nową politykę historyczną (początki państwa
polskiego) pt. „Popiel i diament”.
Leszek Bolanowski jest skromny,
bo rzeczywiście Ergo ma charakter
amatorski, ale daj Boże innym zawodowym kabaretom taki profesjonalny kunszt wykonawczy. Ergo
ma już za sobą 33 lata pracy twórczej, kilkadziesiąt programów ściśle
kabaretowych, 25 benefisów, i wiele
różnych form teatralnych, jak choćby „Oratorium sądeckie” wystawione przed trzema laty. 33 lata działalności to również udziały w licznych
ogólnopolskich przeglądach, festiwalach kabaretowych, gdzie kabaret
zdobył 37 nagród włącznie z najważniejszymi - Złotymi Rogami Kozicy
w Zakopanem.
Trzykrotnie też stanęli na podium
Ogólnopolskiego Przeglądu Kabaretów Amatorskich PAKA w Krakowie.
Przez te lata przewinęło się
przez kabaret ponad 40 osób. Ale

szkielet-filar jest niezmienny i stanowią go Olga Bolanowska, Ewa
Dubińska i oczywiście Leszek Bolanowski. Dołączyli do nich i od lat
występują także Małgorzata Biel,
Krzysztof Biel, Andrzej Józefowski (fortepian), Marek Czechowski
(kontrabas), Franciszek Palka (artysta wszechstronny). Autorami tekstów programu „Popiel i diament”
są Leszek Bolanowski i Paweł Ferenc.
- Zawsze rzeczywistość przynosi pożywkę dla pracy kabaretu – wyjaśnia Leszek Bolanowski.
– Ale przecież nie tylko obecne
czasy, bo my Polacy od zawsze
lubimy żyć narodowymi mitami,
legendami. Potrafimy być wspaniali i nędzni, żeby nie powiedzieć marni. Lubimy być na kolanach a potem się nagle zrywać,
bo nie mamy dystansu do siebie. Do wszystkiego podchodzimy
śmiertelnie poważnie. Inne narody umieją i potrafią śmiać się
z siebie. My nie, a przecież humor, dystans mają walory lecznicze, odświeżające. W naszym
spektaklu „Popiel i diament” odnosimy się za pomocą absurdu,
groteski, aluzji do rzeczywistości.
Leszek Bolanowski zapowiedział,
że „Popiel i diament” w przyszłym
roku zaprezentuje szerszej publiczności w Nowym Sączu. W Atelier
w nabitym po brzegi publicznością,
obejrzało go grubo ponad 100 osób,
a przecież chętnych z pewnością będzie więcej. Trzymamy więc za słowo mając nadzieję, że takie instytucje kulturalne jak MOK, czy Sokół
nie obedrą ze skóry amatorski kabaret wynajmując na występ swoje
pomieszczenia. Nie wszystko musi
być komercją!
JERZY WIDEŁ

Promyczek wychowuje
kolejne pokolenie
Od 25 lat w Nowym Sączu wydawane jest pismo katolickie adresowane do najmłodszych dzieci. „Promyczek Dobra” właśnie obchodzi swój
jubileusz i zapowiada premierę nowego tytułu.
Miesięcznik „Promyczek Dobra” wydawany jest od 25 lat
przez Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej promyczek z siedzibą w
Nowym Sączu. Redaktorem naczelnym jest ks. Andrzej Mulka, a w pracę nad miesięcznikiem zaangażowane jest spore
grono wolontariuszy: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy, pracownicy ośrodków
kultury oraz osoby duchowne.
Z miesięcznikiem współpracują również pisarze i poeci: Ewa
Stadtmuller, Beata Kołodziej,
Małgorzata Nawrocka czy Eliza
Piotrowska. Nad kształtem plastycznym czuwa Jadwiga Żelazny,
dla miesięcznika rysują również
Katarzyna Dąbrowska, Łukasz
Zabdyr, Renata Krześniak, Magdalena Politańska.
Miesięcznik dedykowany jest
dzieciom w wieku 6-9 lat, chociaż jest też czytany chętnie przez
dzieci starsze (wychowane na
„Promyczku”). W „Promyczku
Dobra” publikowane są cyklicznie katechezy -obecnie przygotowywane przez bp Antoniego Długosza, opowiadania oraz wiersze.
Pierwszy numer ukazał się dokładnie 1 grudnia 1991 roku w formacie B5, natomiast od 2007 roku

miesięcznik powiększył swoje rozmiary do formatu A4, jak
również objętość z 20 do 28 stron.
W czasie tych 25 lat winieta wraz
z logotypem zmieniała się czterokrotnie. W 2006 r. po raz
pierwszy w miesięczniku ukazała się postać chłopca, z bujną słoneczną fryzurą - Promyczkiem.
Pierwszego Promyczka narysował Jacek Pasternak, kolejne modyfikacje w postaci wprowadziła
Jadwiga Żelazny. Obecnie nakład miesięcznika wynosi 20 tys.
egz. Wydawany w Nowym Sączu „Promyczek Dobra” jest jednym z najchętniej czytanych miesięczników katolickich w Polsce
i zagranicą.
Obchody jubileuszowe rozpoczną się 1 grudnia mszą w Bazylice Kolegiackiej św. Małgorzaty w Nowym Sączu. Potem
uroczystości jubileuszowe przeniosą się do MCK Sokół. Dyrektor wydawnictwa, ks. Andrzej
Mulka, zapowiada w tym dniu
premierę nowego tytułu miesięcznika skierowanego do dzieci młodszych-przedszkolnych.
KATARZYNA PAWŁOWSKA
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Ty też możesz pomóc

Ile kosztuje serce dziecka?
Operacja ma się odbyć w niemieckim Münster, w którym pracuje znany kardiochirurg dziecięcy,
prof. Edward Malec. Koszt zabiegu
wyceniono na 22,5 tys. euro, czyli
ok. 98 tys. zł. Na subkoncie chłopca jest blisko 40 tys. zł. Potrzeba zatem zebrać jeszcze 58 tys. zł.
- Kilka lat temu mnóstwo dobrych ludzi pomagało ratować
moje życie. Urodziłem się z dziurawym serduszkiem, więc trzeba było je aż dwa razy operować.
To było bardzo trudne dla lekarzy
i dla mnie też. Gdyby nie ludzie,
którzy pomogli zebrać pieniądze
na dwie operacje, nie byłoby mnie
już na świecie. Czeka mnie jeszcze
jedna operacja serca, ale jeśli dwie
się udały, trzecia też musi się udać!
Kiedyś zagram w piłkę i będę dalej
tańczył. To moje największe marzenia - mówi dziewięcioletni Bartek Świderski.

Ma dziurę w przegrodzie serca
Bartek urodził się 11 lipca 2007
r. w szpitalu w Nowym Sączu. To
właśnie wtedy zaczęła się walka
o jego życie. Tuż po urodzeniu wykryto u niego zespół Fallota – wadę
serca charakteryzującą się przesunięciem aorty w prawo, dużym
ubytkiem w przegrodzie międzykomorowej, zwężeniem tętnicy płucnej oraz przerostem prawej komory
serca. Wszystkie te nieprawidłowości powodują, iż bez specjalistycznego zabiegu i szybkiej pomocy,
REKLAMA

szanse na przeżycie są niewielkie.
W przegrodzie między komorami
serca Bartka od urodzenia istniała dziura. Tętnica płucna była zwężona, przez co przez płuca płynęło
mniej krwi i było w niej mniej tlenu.
W 2008 r., dzięki Stowarzyszeniu
Sursum Corda, którego Bartek jest
podopiecznym, prof. Edward Malec przeprowadził pierwszą operację na sercu półtorarocznego wtedy chłopca i dał nadzieję na dalsze
życie.
- Już zawsze będę wdzięczna losowi, że postawił na mojej drodze
profesora Edwarda Malca, nazywanego „profesorem serce”. To on
dał szansę na dalsze życie mojemu
Bartkowi – mówi Barbara Bodziony
- mama Bartka.

spełnia swoje marzenia. Jeździ na
rowerze, tańczy, gra w piłkę. Kiedyś było to w jego przypadku nie do
pomyślenia. Pozostało do spełnienia
najważniejsze marzenie - dokończenie procesu chirurgicznej naprawy serca.
- Operację przeprowadzi prof.
Edward Malec i docent Katarzyna
Januszewska. Zabieg ma polegać
na otwarciu mostka, podłączeniu
krążenia pozaustrojowego, otworzeniu wypływu z prawej komory i wszyciu zastawki biologicznej. Nie mam pewności, czy będzie
to ostatni zabieg, ale ufam, że tak.
Z całego serca dziękuję wszystkim
ludziom dobrej woli za już okazaną pomoc. Wierzę, że i tym razem
was nie zabraknie – mówi mama
Bartka.

FOT. Z ARCH. B. ŚWIDERSKIEGO

W przypadku 9-letniego Bartka Świderskiego z Cyganowic koło Starego Sącza – 98 tys. zł. Taki jest koszt trzeciej
operacji, której musi poddać się chłopiec, aby móc dalej żyć. Zabieg zaplanowano na luty 2017 r.

Mama nie czekała bezczynnie
Dalsze leczenie chłopca miało
miejsce w klinice w Katowicach,
jednak tamtejsi lekarze stwierdzili, że wada w sercu dziecka jest nieoperacyjna. Mama nie dała za wygraną i nie czekała spokojnie na
śmierć syna.
- Będąc w Katowicach pytałam,
ile czasu zostało mojemu dziecku,
ale odpowiedzi nie usłyszałam. Powiedziano mi tylko tyle, że nie ma
nadziei na operację. Nie mogłam
zgodzić się z bezczynnym czekaniem na to, aż Bartuś nas opuści –
opowiada. Po raz kolejny zwróciła się do profesora Malca, który już
raz uratował życie Bartkowi.

Na liście zostało jedno marzenie
- żyć
Dzięki pomocy wspaniałym ludziom, którzy od ośmiu lat pomagają zebrać fundusze na leczenie, chłopiec nie tylko żyje, ale też

Szklanka soku z cytryny za
zdrowie
Bartusiowi pomaga Stowarzyszenie Sursum Corda oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji Środowisk Akademickich „Orion”.
- Bardzo chcielibyśmy pomóc
Bartkowi. Udało się zebrać pieniążki na jego drugą operację, uda
się i na trzecią. Mamy nadzieję, że
dostaniemy pozwolenie od biskupa diecezji tarnowskiej na zorganizowanie zbiórki pod sądeckimi kościołami. Dodatkową zbiórkę
zorganizujemy na pewno późną
wiosnę a zebrane fundusze przekażemy na rzecz Bartka, na jego
ewentualną rehabilitację i dalsze
leczenie – zapewnia Patryk Wicher,
prezes Stowarzyszenia „Orion”.
Na Facebooku wraz z radnym
Michałem Kądziołką zainicjował akcję „Podaruj zdrowie i uśmiech Bartusiowi Świderskiemu”.

- Polega ona na wypiciu jednej szklanki soku z cytryny, przelaniu 10 złotych na konto Bartusia
oraz wyzwaniu dwóch kolejnych
osób, które podejmą się tego zadania. Wszystko trzeba nagrać i opublikować na swoim profilu na Facebooku, oznaczając osoby, które

zamierza się nominować – wyjaśnia Michał Kądziołka.
Dla Bartka pobiegną także
uczestnicy VII Charytatywnego
Biegu Św. Rocha, organizowanego przez Zarząd Osiedla Dąbrówka.

AGNIESZKA MAŁECKA

Jak pomóc Batkowi Świderskiemu?
Przez wpłatę dowolnej kwoty pieniędzy na specjalne konto bankowe:
Stowarzyszenie SURSUM CORDA
26 8805 0009 0018 7596 2000 0080
z dopiskiem/tytułem: Bartek Świderski
Można też przekazać 1% podatku. W deklaracji PIT trzeba wpisać nr KRS
Stowarzyszenia Sursum Corda - 00000 20382. W polu cel szczegółowy
należy podać: Bartek Świderski.

OGŁOSZENIA DROBNE

Sprzedam HTC one dual Sim, stan dobry, pełny

STARY motocykl, stan obojętny kupię.

zestaw wraz z oryginalnym pudełkiem. Cena

Tel. 507-187-349.

500 zł. Tel. 797206168.
Sprzedam LG G4 Dual Sim gwarancja 1 rok,
pełny zestaw wraz z oryginalnym pudełkiem.
Cena 1300 zł. Tel. 791386513.

Praca w Niemczech dla Pań sprzątanie
prywatnych mieszkań,domów oraz przedszkoli,biur i restauracji. tel. 609 769 639,
668 522 954
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T E K S T P R O M O C YJ N Y

ERBET laureatem konkursu „Firma Dobrze Widziana 2016”

ERBET Sp. z o.o. po raz drugi z rzędu został laureatem VII edycji konkursu „Firma Dobrze Widziana”. Organizatorem imprezy jest Business Centre Club, a honorowym patronatem wydarzenia Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej. Wręczenie nagród miało miejsce 23 listopada w siedzibie BCC w Warszawie.

FOT. ARCHIWUM BCC

Celem konkursu jest promowanie firm, które prowadzą biznes społecznie odpowiedziany.
Inna rola współzawodnictwa to szerzenie wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu oraz skutecznych metod komunikowania o tej działalności opinii publicznej.
O tytuł „Firmy Dobrze Widzianej” mogą ubiegać się członkowie Business Centre Club, przedsiębiorstwa prywatne, państwowe lub ich oddziały.
Wybór laureatów jest dokonywany na podstawie ankiety konkursowej, która ocenia uczestnika w kontekście spełniania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu, przestrzegania zasad równouprawnienia oraz skuteczności metod komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej firmy
na temat jej społecznie odpowiedzialnych działań m.in. w dziedzinie ekologii, rynku i działań
charytatywnych.
Z ramienia spółki ERBET nagrodę odebrał Józef Baran, Dyrektor ds. Wykonawstwa Robót
Budowalnych.
REKLAMA

KOLEJE MAŁOPOLSKIE CZYLI TRANSPORT DLA WYMAGAJĄCYCH
zakończeniu budowy łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie – Kraków Krzemionki, najwcześniej w 2018 roku.

Nowoczesne, ekologiczne, szybkie
i przede wszystkim bardzo wygodne dla
pasażera – takie są pociągi Kolei Małopolskich – wojewódzkiej spółki, która z sukcesem przejmuje obsługę kolejnych tras
w Małopolsce. Od 11 grudnia z komfortowych pociągów będą mogli korzystać także mieszkańcy Sądecczyzny. O nowej ofercie kolejowej w rozkładzie jazdy 2016/17
i rozwoju Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej
mówi Leszek Zegzda z Zarządu Województwa Małopolskiego.
Kolej w Małopolsce znów staje się modna?
Leszek Zegzda: To nie kwestia mody,
a konkretnych działań, jakie od dawna podejmuje samorząd województwa małopolskiego, aby transport kolejowy, znów stał się numerem jeden
w regionie. Znacznie podnieśliśmy jakość usług przewozowych, zainwestowaliśmy w nowoczesne pociągi
i zintegrowany bilet w postaci Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej, zadbaliśmy
o rozwój infrastruktury i połączeń kolejowych tak, aby odpowiadały one na
potrzeby pasażerów. Od kilku lat stale
rozwijamy Szybką Kolej Aglomeracyjną.
Ogromną popularnością wśród pasażerów cieszą się uruchomione w 2014 i
2015 roku linie SKA na odcinku Kraków
Lotnisko – Kraków Główny – Wieliczka
Rynek Kopalnia i linia łącząca Kraków
z Miechowem i Sędziszowem. Z Wieliczki do Krakowa pociągami Kolei Małopolskich podróżuje 6,5 tys. osób na
dobę, z Krakowa na lotnisko – 4,5 tys.
a do Miechowa już 4 tys. pasażerów. To
dowód na wielki sukces nowoczesnej,

Kilka dni temu Małopolska odebrała
z Newagu sześć nowych Impulsów. Czy
już wiadomo, gdzie będą kursowały?
L.Z.: Nową jakoś przewozów odczują od grudnia nie tylko podróżujący nową linią szybkiej kolei do Tarnowa, ale także mieszkańcy szczególnie
bliskiej mi Sądecczyzny.
W nowym rozkładzie jazdy nie tylko zwiększamy ilość połączeń na Sądecczyźnie, ale i część połączeń skierujemy składy Kolei Małopolskich, aby
zachęcić mieszkańców południowej
Małopolski do korzystania z pociągów.
Bardzo mnie cieszy, że te pociągi wyprodukował nasz sądecki Newag. Czekamy na kolejne - już w lutym przyszłego roku.
komfortowej kolei – pasażerowie po
prostu chcą z niej korzystać.
Od grudnia rusza trzecia linia SKA z Krakowa do Tarnowa. W nowym rozkładzie
jazdy pociągi Kolei Małopolskich pojadą
także do Nowego Sącza i Krynicy.
L.Z.: To dla nas bardzo ważny moment. Już w tym miesiącu pasażerowie podróżujący z Krakowa do Tarnowa będą mieli okazję pokonać trasę
w godzinę, jeśli tylko zamiast samochodu wybiorą Koleje Małopolskie.
Na trasę ruszy aż 30 pociągów, które
będą kursować co godzinę, a w godzinach szczytu co 30 minut. O 45 minut

szybciej niż dotychczas pojadą także
pociągi z Krakowa do Nowego Sącza,
godzinę zaoszczędzimy jadąc koleją
ze stolicy Małopolski do Krynicy. Połączenie do Nowego Sącza i Krynicy obsługiwać będzie 10 par składów Kolei
Małopolskich, w tym dwie pary to pociągi przyspieszone.
To nie koniec rozbudowy Szybkiej Kolei
Aglomeracyjnej.
L.Z.: Oczywiście, że nie. W najbliższych planach mamy przedłużenie drugiej linii SKA do Skawiny i dalej,
w kierunku Oświęcimia i Kalwarii Zebrzydowskiej. Będzie to możliwe po

Na jakie udogodnienia mogą liczyć pasażerowie, którzy będą mieli okazje nimi
podróżować?
L.Z.: Nowe pociągi są przede wszystkim bardzo bezpieczne, wygodne
i szybkie. Zostały przystosowane do
potrzeb osób niepełnosprawnych
i matek z dziećmi. Dodatkowo zastosowano nowoczesny system wizualnej i dźwiękowej informacji pasażerskiej,
a każdy z pojazdów został wyposażony w wygodne fotele, klimatyzację, Internet, gniazdka elektryczne i defibrylatory. Wszystko po to, by podróżny czuł
się w nich jak w domu, a podróż była
czystą przyjemnością.
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Paszyn 478
tel. 18 440 20 14,
e-mail: biuro@tomexokna.pl
Nowy Sącz
ul. Zielona 45, tel: 018 444 11 27,
e-mail: zielona@tomexokna.pl
ul. Jagiellońska 57, tel: 018 444 11 01,
e-mail: jagiellonska@tomexokna.pl

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

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

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

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

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

w w w. t o m e x o k n a . p l
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Sport

Olimpijczyków przepis na sukces
Spotkanie z olimpijczykami zorganizowała Katolicka Szkoła Podstawowa im.
ks. F. Blachnickiego i Katolicka Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia
w Nowym Sączu. Pomysłodawcą spotkania
był dyrektor szkoły Zbigniew Małek, który sądeckim kibicom znany jest m.in. jako
były zawodnik Sandecji Nowy Sącz i trener
piłki nożnej. Obecnie jest także nauczycielem wychowania fizycznego, a kierując placówką pedagogiczną, promuje sport
wśród młodzieży. Na jego zaproszenie
uczniowie spotkali się krakowianką Marią Springwald (brązowa medalistka podwójnej czwórki wioślarskiej na dystansie
2 000 metrów na Igrzyskach Olimpijskich
w Rio de Janeiro) oraz kajakarzami górskimi rodem z Nowego Sącza: Grzegorzem
Hedwigiem (kanadyjka jedynka) i Maciejem Okręglakiem (kajaki jedynka).
- Dla uczniów była to niespodzianka.
Mogli bezpośrednio rozmawiać, zadawać
pytania, ale też dotknąć medalu olimpijskiego oraz otrzymać od wybitnych sportowców zdjęcie z autografem – relacjonuje Zbigniew Małek. - Spotkanie rozpoczęło
się prezentacją sportowców i dyscyplin,

FOT. ARCHIWUM SZKOŁY

Uczestnicy tegorocznych Igrzysk Olimpijskich
w Rio de Janeiro promują sport i starają się
zachęcić sądecką młodzież do ciężkich treningów. W tej misji kajakarzy górskich pochodzących z Nowego Sącz wspiera wioślarka - brązowa medalistka ostatnich Igrzysk
Olimpijskich.

które reprezentują. Dzięki projekcji filmowej wszyscy mieli możliwość jeszcze
raz przeżyć emocjonującą walkę finałową o medal Marii Springwald. Polki dopiero na 150 m przed metą oddały prowadzenie Niemkom i na ostatnim metrze
o włos dały się wyprzedzić Holenderkom.
Film pokazał także trud pokonywania

toru kajakowego i przybliżył uczniom tę
dyscyplinę sportową, która w Nowym Sączu ma długie tradycje. Okazało się, że
sześciu uczniów naszych szkół trenuje
kajakarstwo górskie, a nauczyciel języka angielskiego w szkole muzycznej, Michał Koział, jest byłym wicemistrzem Europy juniorów w tej dyscyplinie sportu.

Sportowcy mówili też o trudach treningu, a także o kryzysach, które przechodzili oraz o tym, jak sobie z nimi radzili.
Było to ważne dla uczniów szkoły muzycznej, którzy przechodzą różnego rodzaju kryzysy w trakcie nauki gry na
instrumentach.
Uczniowie pytali reprezentantów kraju o początki ich przygody ze sportem
i powody wyboru tych mniej popularnych dyscyplin. Interesowała ich też kwestia pogodzenia wymagających treningów
sportowych z nauką. Maria Springwald
jest absolwentką Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku inżynierii
materiałowej. Również sądeccy kajakarze
poświęcając się sportowemu rozwojowi
nie zrezygnowali z wykształcenia. Obaj
ukończyli studia licencjackie w Instytucie
Kultury Fizycznej PWSZ w Nowym Sączu
na kierunku wychowanie fizyczne z odnową biologiczną. Obecnie są na ostatnim
roku studiów magisterskich we Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach.
Kajakarstwo górskie to sport znacznie
mniej popularny wśród młodzieży niż piłka nożna. W Nowym Sączu prężnie rozwija
się sekcja kajakarstwa górskiego KS Start
Nowy Sącz, zarówno Grzegorz Hedwig
i Maciej Okręglak są zawodnikami tego klubu. Spotkania ze sportowcami mają zachęcić młodych ludzi do próbowania sił także
w tych mniej popularnych dyscyplinach.

JACEK BUGAJSKI
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W ZMIENIAJĄCYM SIĘ ŚWIECIE

PRAKTYCZNE PREZENTY
SĄ ZAWSZE MILE WIDZIANE

PROMOCYJNY KREDYT GOTÓWKOWY

z ostatnim rokiem bez odsetek (RRSO: 11,88%)

na dowolny cel

tylko do 31.01.2017 r.


Bank zmieniającego się świata

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 11,88%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów kredytu) 27 300 zł, całkowita kwota do zapłaty 38 371,22 zł, oprocentowanie stałe 7,99% w skali roku, całkowity koszt kredytu 11 071,22 zł (w tym: prowizja 2702,70 zł, odsetki 8368,52 zł), 76 równych rat miesięcznych w wysokości 504,89 zł. Kalkulacja została
dokonana na dzień 7 listopada 2016 r. na reprezentatywnym przykładzie. Jeśli spełnione zostaną warunki promocji określone w regulaminie promocji kredytów gotówkowych „Ostatni rok bez odsetek” w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. („Regulamin”), oprocentowanie kredytu zostanie obniżone do 0% w skali roku w ostatnich 12 miesiącach spłaty kredytu. Warunkiem obniżenia
oprocentowania jest złożenie pełnego wniosku kredytowego w terminie od 7 listopada 2016 r. do 31 stycznia 2017 r., przystąpienie do promocji i zawarcie w oddziale Banku umowy kredytu gotówkowego w ramach umowy o kredyt gotówkowy i kartę kredytową na okres od 24 do 84 miesięcy oraz terminowa spłata rat kredytu zgodnie z harmonogramem. Szczegółowe informacje
o kredycie, w tym regulamin, dostępne są w oddziałach Banku oraz na stronie www.bgzbnpparibas.pl. Dostępność produktu oraz warunki kredytowania uzależnione są od wyniku przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta na podstawie przekazanych przez niego informacji. Kredyt gotówkowy jest oferowany przez Bank łącznie z kartą kredytową. Bank BGŻ
BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości
84 238 318 zł, w całości wpłacony. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
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Wasze historie

Szuka nieznanej siostry bliźniaczki
- Pamiętam z wczesnego dzieciństwa taką sytuację: moja matka chrzestna, która była sprzedawczynią w kiosku przy kościele
w Krynicy-Zdroju, powiedziała mi, że nie może już dłużej tego
ukrywać i musi mi powiedzieć, że
mam siostrę. Dla mnie, pięcioletniej wówczas dziewczynki, było
to kompletnie niezrozumiałe. Zapytałam o to moją mamę, ale ona
mnie zbyła… Temat powrócił po
latach. Mama poważnie zachorowała, miała wylew. Zmarła 26 lutego w tym roku. Na łożu śmierci
wyjawiła mi, że jednak miałam
siostrę bliźniaczkę.– opowiada Teresa Skierka. - Z mamą byłam bardzo blisko związana, byłam tylko
z nią... Informacja, którą mi przekazała, mocno mną wstrząsnęła. Nie umiem sobie od tej pory
z tym poradzić. Postanowiłam
przyjechać do Krynicy-Zdroju
i poszukać śladów zaginionej siostry bliźniaczki.

Jadwisię zabrali rodzice
adopcyjni
- Pierwszym domem, w którym
przed laty mieszkałam w Krynicy
razem z mamą, była willa Lotos.
Mama pracowała tam na stołówce dla pracowników willi. Potem
pracowała w Starym Domu Zdrojowym. Zawsze przewija się tam
wiele osób. Podczas moich poszukiwań, spotkałam sporo starszych
osób, które pamiętają moją mamę
- Zofię Adamczyk. Wszyscy jednoznacznie twierdzą, że mama miała dwie córki – mnie i moją siostrę
- opowiada pani Teresa.
- Jadwisię, bo tak najprawdopodobniej siostra miała na imię,
zabrali rodzice adopcyjni, jacyś
kuracjusze czy wczasowicze, który akurat przebywali w Krynicy-Zdroju. Fakt, że mama urodziła
bliźniaczki, usunięto z metryki,
aby wyszło na to, że mamą Jadwisi
była tamta wczasowiczka. Rodzice
adopcyjni byli ludźmi wykształconymi, majętnymi, starszymi od
mamy, która urodziła nas w wieku
20 lat. On był lekarzem. Nie znam
ich nazwiska. Ci ludzie nie mogli
mieć dzieci, więc zapewne bardzo
się ucieszyli, że dostali moją siostrę. A mama oddała dziecko, bo
było nam wtedy bardzo ciężko…
Nie byłaby w stanie wychować
nas dwóch, przynajmniej tak wtedy myślała. Gdy 8 listopada 1954 r.
przyszłyśmy na świat, mamy nie
było stać nawet na wózek. Wtedy wszystkie dzieci rodziły się na
porodówce w Muszynie, w Krynicy nie było jeszcze oddziału położniczego - opowiada pani Teresa. - Podejrzewam, że siostra ani

o naszym rozdzieleniu, ani o moim
istnieniu nic nie wie. Została zabrana i wywieziona w nieznane
mi miejsce z oddziału położniczego w Muszynie – dodaje.

Jedyna fotografia siostry
- W księgach parafialnych nie
sprawdzałam, bo siostra została wywieziona i była chrzczona
gdzie indziej. Na fotografii, którą
rozesłałam w świat nie ma żadnego podpisu ani pieczątki. Skąd to
zdjęcie się wzięło - też nie wiem.
Jak chodziłam do podstawówki,
koleżanki przynosiły do szkoły
różne zdjęcia rodziny. Ja nie miałam takiego zdjęcia, to była droga
sprawa, mamy nie było na to stać.
Pewnego razu znalazłam jednak tę
jedną, jedyną fotografię. Zapytałam mamę, kto na niej widnieje.
Ona odparła, że ja razem z jakimiś wczasowiczami. Potem mama
zabrała zdjęcie, nie chcąc, bym je
gdzieś zapodziała czy zniszczyła. Nie widziałam go przez lata.
Dopiero teraz, jak porządkowałam rzeczy w związku z chorobą mamy, ponownie wpadło mi
w ręce. Jest na nim moja siostra
bliźniaczka. To jedyny jej wizerunek jaki mam. Niesamowite,
że zdjęcie zachowało się przez te
wszystkie lata.

Ktoś chce ją zniechęcić
Teresa Skierka spędziła w Krynicy-Zdroju ponad dwa tygodnie.
Pukała do wszystkich możliwych
drzwi.
- Wszyscy odpowiadali, że byłyśmy dwie. Miałam szczęście, że
trafiłam na ludzi, którzy pamiętali
moją mamę. To i tak dużo – twierdzi pani Teresa.
Na żaden konkretny trop, wskazujący miejsce pobytu jej siostry,
jednak nie trafiła. Odebrała za to
niedawno telefon, który mocno ją
zaniepokoił.
- Z głosu dzwoniącego z Łodzi
mężczyzny, który podał się za pracownika firmy detektywistycznej, wywnioskowałam, że chce
on mnie zniechęcić do dalszych
poszukiwań. Zasugerował mi, że
powinnam sprawdzić w metryce,
bo została zmieniona data urodzenia. Twierdził, że sam sprawdzał
to w urzędzie. Tymczasem pani
z urzędu zapewniła mnie, że żadnego detektywa tam nie było. Coś
jest na rzeczy…

Chcę tylko sprawdzić, czy
siostra ma się dobrze
- Nie ustanę w poszukiwaniach. Przecież osoby, z którymi rozmawiałam w Krynicy potwierdziły, że znały moją mamę
i że mama urodziła nas dwie. Jeśli
ten mężczyzna chciał mnie zniechęcić, to mu się to nie uda. Może
on myśli, że ja chcę jakichś pieniędzy? Nic z tych rzeczy! Od 40
lat mieszkam w Gdańsku. Mam
dom, dwoje dzieci, pięcioro wnucząt. Mam wszystko, czego mi potrzeba. Pragnę jedynie odnaleźć

siostrę, przekonać się, czy
jest szczęśliwa i czy
niczego jej nie brakuje. Zdaję sobie
oczywiście sprawę, że to szukanie igły w stogu
siana. Nie wiem,
czy ona mieszka gdzieś w okolicy, nie wiem nawet, czy żyje… Może
wywieziono ją zagranicę i nigdy jej nie zobaczę? Jednak muszę szukać dalej.
Przypuszczam, że gdyby udało mi
się ją znaleźć, to dla niej również
mógłby być szok. Teraz, po tylu latach… Nie potrafię jednak inaczej.
Zawsze jest cień szansy, a nadzieja umiera ostatnia…

AGNIESZKA MAŁECKA

Pani Teresa Skierka prosi o kontakt
telefoniczny wszystkich, którzy
rozpoznają osoby ze zdjęcia
albo wiedzą coś o jej siostrze
bliźniaczce, tel. 793 081 154.
Można też kontaktować się z naszą
redakcją: tel. 18 544 64 41, e-mail:
redakcja@dts24.pl
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Teresa Skierka dowiedziała się od
umierającej matki, że ma siostrę bliźniaczkę, która trafiła do rodziny adopcyjnej. Teraz, po 62 latach, podejmuje
próby jej odnalezienia. Śladów szukała przez ponad dwa tygodnie w Krynicy-Zdroju oraz w Muszynie, gdzie ona
i jej siostra w 1954 r. przyszły na świat.

