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W numerze:

„Nie czas na euro”
Jakie wnioski możemy wyciągnąć po 10 

latach funkcjonowania euro na Słowacji? 
O wprowadzeniu euro u naszego 

południowego sąsiada oraz o tym, 
co decyzja o przystąpieniu Polski do 

strefy euro zmieni dla przedsiębiorców 
z Sądecczyzny rozmawiamy z Andrzejem 

Gutem-Mostowym

Najlepsze materace u 
Nowaka!

Sprężyna, gąbka? Pewnie wielu z Was 
wybierając swój materac, zadawało 

sobie tylko to jedno pytanie, nie zdając 
sobie sprawy z tego, że istnieje wiele 

różnych czynników i materiałów, które 
wpływają na komfort naszego snu 

i wypoczynku.

☞☞ str. 17

☞☞ str. 10

Agropromocja 2019
Wystawa rolnicza jest jedną z 

najważniejszych imprez rolniczych 
odbywającą się w Małopolsce 
promującą rolnictwo i dorobek 

kulturowy wsi.

☞☞ str. 8
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Panie Dyrektorze, nieba-
wem, 7 września rozpocz-
niemy w Nawojowej 29. 
edycję Wystawy AGRO-
PROMOCJA. Jak poka-
zują poprzednie lata, wy-
stawa stała się ważnym 
wydarzeniem branży rol-
niczej, przyciągającym 
rzesze zwiedzających 
z całej Małopolski. Co 
według Pana decyduje 
o sukcesie tej imprezy?

Wystawa Agropromocja 
ma bardzo długą tradycję, 
w przyszłym roku będziemy 
obchodzić 30-lecie. Tak dłu-
gi czas świadczy o tym, że 
taka wystawa rolnicza jest 
potrzebna zarówno wystaw-
com, jak  i  zwiedzającym, 
wszystkim mieszkańcom 
oraz firmom działającym w 

Małopolsce. Agropromocja 
na stałe wpisała się w kalen-
darz najważniejszych plene-
rowych imprez rolniczych 
na Sądecczyźnie. Równocze-
śnie Agropromocja, mając 
tak długą tradycję, zmienia 
się wraz ze zmianami zacho-
dzącymi w  rolnictwie, na-
sza wystawa pokazuje nowe 
trendy, marki, nowinki tech-
nologiczne. Co roku odbywa 
się w tym samym miejscu, o 
tym samym czasie, z udzia-
łem podobnych wystawców, 
co jest największym atutem 
Agropromocji. 
AGROPROMOCJA to co-
rocznie najważniejsze i naj-
większe przedsięwzięcie 
organizacyjne Ośrodka. 
Mając na uwadze rozmiar 
i charakter tego wydarze-
nia, jego organizacja wy-
łącznie przez MODR by-
łaby bardzo trudna. Jakie 
inne podmioty biorą udział 
w tworzeniu tej wystawy?

Wystawa, której patronują 
Minister Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi, Marszałek Wojewódz-
twa Małopolskiego oraz Wo-
jewoda Małopolski, odbywa 
się w Nawojowej koło Nowe-
go Sącza. Nie jest to miejsce 
przypadkowe. Przez wiele lat 
w Nawojowej mieściła się sie-
dziba powiatowego oddziału 

Ośrodka, który  organizu-
je całą wystawę pod wzglę-
dem logistycznym (obecnie 
zlokalizowanego w Nowym 
Sączu). Biura mieściły się w 
Pałacu Stadnickich, który na 
czas wystawy stawał się miej-
scem, gdzie organizowaliśmy 
konkursy kulinarne z udzia-
łem gospodyń wiejskich oraz 
lokalizowaliśmy stoiska twór-
ców ludowych. Po sąsiedzku, 
na potrzeby Agropromocji, 
korzystaliśmy i nadal korzy-
stamy z  terenów szkoły rol-
niczej w Nawojowej (obecnie 
jest to Zespół Szkół Ponad-
gimnazjalnych).

Korzystamy z terenów i po-
mocy Starostwa Powiatowego 
w  Nowym Sączu oraz Urzę-
du Gminy w Nawojowej. Po-
nadto wsparcia finansowego 
udziela nam Samorząd Woje-
wództwa Małopolskiego. 
Oferta uczestnictwa w Wy-
stawie skierowana jest głów-
nie do małopolskich rolni-
ków i przedsiębiorców sfery 
agro-biznesu. Jakie realne 
korzyści z udziału w AGRO-
PROMOCJI mogą mieć te-
goroczni wystawcy?

Walory promocyjne naszej 
wystawy są nie do przecenie-
nia. Firmy uczestniczące w 
Agropromocji w ciągu dwóch 
dni trwania wystawy, stosun-
kowo niedużym sumptem fi-
nansowym, mają możliwość 
pokazania się szerokiej grupie 
potencjalnych kontrahentów, 
zaprezentowania swojej oferty  
i produktów ok. 30-40 tysiąc-
om zwiedzających, a także po-
jawienia się w mediach rela-
cjonujących przebieg wystawy. 
Wielu wystawców przyjeżdża 
do Nawojowej każdego roku, 
ponieważ wiedzą, że tu znajdą 

klientów i nawiążą nowe kon-
takty handlowe. Traktujemy 
ich jak starych przyjaciół. Nie-
mniej co roku obserwujemy 
rotację wśród wystawców – na 
miejsce tych, których brakuje, 
pojawiają się nowi. Gwarantuje 
to dobry wgląd w zmieniające 
się trendy w branży rolniczej.
Agropromocja to nie tylko 
wystawa rolnicza, ale także 
kiermasze, pokazy i mnó-
stwo imprez towarzyszących. 
Na jakie atrakcje mogą li-
czyć zwiedzający?

Tak, Agropromocja to nie 
tylko stricte branżowe wy-
darzenie o charakterze rol-
niczym, to również impreza 
o walorach rozrywkowych 
i rekreacyjnych. Do Nawojo-
wej zapraszamy nie tylko rol-
ników i  przedsiębiorców go-
spodarujących na obszarach 
wiejskich, ale także całe ro-
dzinny z dziećmi, które będą 
mogły skorzystać z prze-
jażdżek konnych, dmucha-
nych ścianek wspinaczko-
wych, a przede wszystkim 
będą mieć niepowtarzalną 
okazję zobaczenia na żywo 
zwierząt gospodarskich, pta-
ków ozdobnych, szynszy-
li, jak również obejrzą z bli-
ska różne maszyny rolnicze. 
Zwiedzających w każdym 
wieku na pewno zainteresu-
ją występy folklorystycznych 
zespołów muzycznych oraz 
tanecznych, które odbywa-
ją się na estradzie na placu 
przy szkole. Jednym słowem 
każdy znajdzie coś dla siebie 
i na pewno skorzysta z ofer-
ty naszej wystawy. A wreszcie, 

nikt nie wyjedzie z Nawojo-
wej nie degustując doskona-
łych, małopolskich specjałów. 
Na naszych gości będą cze-
kać zdrowe i smaczne potra-
wy przygotowane przez koła 
gospodyń wiejskich, produk-
ty owczarskie oraz regional-
na żywność wyprodukowana 
na terenie Małopolski. Po-
nadto na terenie całej wysta-
wy będzie można kupić pro-
dukty z gospodarstw i firm: 
pieczywo, wędliny, przetwory, 
nabiał, soki tłoczone, owoce, 
miody, a  nawet nalewki. Bę-
dąc na naszej wystawie, warto 
też obejrzeć ofertę rękodziel-
ników i szkółek roślin. 

Na koniec dodam, 
że w pierwszym dniu wy-
stawy, w sobotę, na scenie 
odbędą się rozstrzygnięcia 
wojewódzkich konkursów 
Agroliga, na Najlepsze Go-
spodarstwo Agroturystyczne, 
na Najlepsze Gospodarstwo 
Ekologiczne, Estetyczna za-
groda i Potraw Regionalnych. 
Natomiast w niedzielę naj-
większą atrakcją programu 
będzie finał IX Mistrzostw 
Polski w strzyżeniu owiec me-
todą tradycyjną oraz  Pokaz 
Młodego Hodowcy Owiec, 
Kóz i Drobnego Inwentarza. 
Poznamy też najlepszych ho-
dowców zwierząt pokazywa-
nych podczas wystawy.

Serdecznie zapraszam do 
odwiedzenia wystawy Agro-
promocja 2019 w Nawojowej                                                      
w dniach 7-8 września! 
Dziękuję Panu za rozmowę.

rozmawiała Katarzyna Gwiżdż

Wystawa jest potrzeba wszystkim. Świadczy o tym prawie 30-letnia tradycja
Rozmowa z Dominikiem Paskiem, p.o. Dyrektora Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego  

z siedzibą w Karniowicach, organizatora wystawy AGROPROMOCJA 2019.
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Szanowni Państwo!  
Drodzy Wyborcy! 

Dobiega końca VIII ka-
dencja Sejmu RP, w której 
miałem zaszczyt reprezento-
wać Państwa, zarówno w Sej-
mie, jak i na arenie między-
narodowej. Nadchodzi czas 
na dokonanie podsumowa-
nia. Kadencja 2015-2019 była 
okresem wzmożonej pracy! 
Na przestrzeni ostatnich 4 
lat udało się nam zrealizować  
obietnice wyborcze, zapo-
wiadane przez Prawo i Spra-
wiedliwość. Programy so-
cjalne wdrożone przez Rząd 

Prawa i Sprawiedliwości, ta-
kie jak: Rodzina 500 plus, 
Dobry Start, Mama 4 plus, 
Maluch +, Emerytura Plus, 
Opieka 75 +, Senior + czy 
obniżenie wieku emerytal-
nego, świadczą o prowadzo-
nej pracy na rzecz stałej po-
prawy jakości życia polskich 
rodzin. Prawo i Sprawiedli-
wość jest jedyną partią, która 
zrealizowała swój program 
i udowodniła, że jest wiary-
godną formacją.

Jako Poseł VIII kaden-
cji pracuję zarówno w Sej-
mie RP, jak i w Radzie Euro-
py w Strasburgu. W polskim 

parlamencie mam zaszczyt 
pełnić funkcję wiceprzewod-
niczącego Komisji Spraw Za-
granicznych oraz biorę udział 
w pracach Komisji Finan-
sów Publicznych. Ponadto, 
od początku kadencji zaan-
gażowałem się w prace Ko-
misji Infrastruktury, a także 
Komisji Łączności z Polaka-
mi za Granicą. W styczniu 
2017 roku zostałem powoła-
ny do stałej delegacji Zgro-
madzenia Parlamentarnego 
Rady Europy. Pełnię również 
funkcję przewodniczącego 
Polsko-Peruwiańskiej Gru-
py Parlamentarnej, a także 
wiceprzewodniczącego Pol-
sko-Francuskiej Grupy Par-
lamentarnej. Dodatkowo 
realizuję zadania wiceprze-
wodniczącego Polskiej Sekcji 
Zgromadzenia Parlamentar-
nego Frankofonii (APF).

Zawsze sprawy Ojczyzny 
i naszego regionu stawiam 
na pierwszym miejscu-  za-
równo na szczeblu krajo-
wym, jak i poza granicami 
Polski. Na forum międzyna-
rodowym wielokrotnie za-
bierałem głos w sprawach 
ważnych dla Państwa Pol-
skiego podczas sesji plenar-
nych oraz komisji Rady Eu-
ropy. Brałem aktywny udział 
w konferencjach parlamen-
tów państw Unii Europej-
skiej dotyczących wspól-
nej polityki zagranicznej 
oraz spraw bezpieczeństwa 
w Europie, a w szczególno-
ści wschodniej flanki NATO, 
podczas których zapadały 

kluczowe decyzje dla nasze-
go kraju.

Mając na uwadze dobro na-
szego regionu, wielokrotnie 
zabiegałem o wsparcie lokal-
nych inwestycji, takich jak: 
przebudowa ponad stulet-
niego wiaduktu kolejowego 
w Ptaszkowej (Gmina Gry-
bów), powstanie linii kolejo-
wej „Podłęże-Piekiełko” czy 
wiążąca się z tym projektem 
modernizacja linii Chabów-
ka-Nowy Sącz. Osobiście za-
angażowałem się w pomoc 
pozyskiwaniu z właściwych 
resortów środków na bu-
dowę m.in. nowego budyn-
ku Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Limanowej, sali 
gimnastycznej przy Szkole 
Podstawowej w Jamnicy itp. 
Ponadto skierowałem do Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pytanie w spra-
wie zabezpieczenia środ-
ków finansowych na budowę 
nowej siedziby Archiwum 
Narodowego w Krakowie- 
oddział w Nowym Sączu. 
W wyniku mojej interwencji 
podjęto decyzję o nieprzeno-
szeniu zasobów Archiwum 
do Krakowa i jednocześnie 
zatwierdzono budowę nowe-
go obiektu na terenie Nowe-
go Sącza.  

Celem udrożnienia ciągów 
komunikacyjnych Sądecczy-
zny wielokrotnie czyniłem 
starania wraz z pozostałymi 
parlamentarzystami Prawa 
i Sprawiedliwości, zarówno 
w Sejmie, jak i u Ministra In-
frastruktury.

Odpowiadając na oczeki-
wania mieszkańców nasze-
go regionu podejmowałem 
wiele starań u władz central-
nych w różnych sprawach, 
na wielu płaszczyznach. Jako 
przykład można przytoczyć 
kwestie związane z dofinan-
sowaniem inwestycji w regio-
nie,  przyznawaniem odzna-
czeń dla osób zasłużonych, 
uroczystości pod Honoro-
wym Patronatem Prezydenta 
RP czy starania o odtworze-
nie oddziału Straży Granicz-
nej w Nowym Sączu. Jedno-
cześnie kierując się potrzebą 
podtrzymywania tożsamości 
narodowej i kulturowej re-
gularnie wspierałem lokal-
ne wydarzenia o charakterze 
patriotycznym, edukacyj-
nym, sportowym oraz spo-
łecznym. 

Szanowni Państwo, przed 
nami wybory, które ukształ-
tują dalsze losy Polski i jej 
obywateli. Wiele udało się 
nam zrobić do tej pory, ale 
sporo jeszcze pozostaje do 
realizacji. Dlatego też  należy 
zadbać i dołożyć wszelkich 
starań, abyśmy mogli wspól-
nie kontynuować Dobrą 
Zmianę, która daje Polakom 
poczucie godności, stabiliza-
cji i bezpieczeństwa. Myślę, 
że moje uzyskane dotychczas 
doświadczenie w pracy par-
lamentarnej, zarówno w pol-
skim Sejmie jak i poza grani-
cami Polski przyczyni się do 
dalszego rozwoju naszej Oj-
czyzny!

REKLAMA

Józef LEŚNIAK – podsumowanie pracy poselskiej

Józef Leśniak Poseł na Sejm RP, politolog
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Komentatorzy lokalnego 
życia publicznego mówią, 
że nie jest Pan przesadnie 
aktywnym posłem. Mało 
Pana w mediach, nie wda-
je się Pan w spory politycz-
ne, rzadko zabiera głos 
w nośnych, czy kontrower-
syjnych  tematach…
W dużej mierze ta obserwa-
cja jest prawdziwa, z jednym 
wszakże, ale fundamental-
nym zastrzeżeniem. Jestem 
bardzo aktywnym posłem, 
lecz  nie tam, gdzie zdobywa 
się wątpliwą popularność, 
a tam,  gdzie moi wyborcy 
mnie najbardziej potrzebują. 
Jestem konserwatystą więc 
dla mnie najważniejsza jest 
praca i jej efekty, a nie ha-
łaśliwy spór polityczny. Rolą 
posła jest bowiem przede 
wszystkim tworzenie dobre-
go prawa. Działanie na rzecz 
takich regulacji, które są ko-
nieczne lub pożyteczne dla 
obywateli. Działanie nie 
spektakularne, pod publicz-
kę, lecz codzienna, wytężo-
na praca w tych obszarach, 
gdzie można ludziom po-
móc, naprawić niekorzystne 
regulacje, uwolnić drzemią-
cą w ludziach energię.
No właśnie, hasło „Uwolnij-
my energię regionu” było 
mottem Pana kampanii 
sprzed 4 lat.

Tak, i jest ono nadal aktual-
ne, mimo, że wiele udało się 
zrobić. Zarówno w wymiarze 
ogólnokrajowych, jak i na-
szym, lokalnym. A przecież 
wiemy doskonale, że miesz-
kańcy południowej  Mało-
polski to ludzie energiczni, 
ambitni, pracowici i chęt-
ni do pozytywnych dzia-
łań. Trzeba im tylko trochę 
pomóc, czyli maksymalnie 
uprościć przepisy, które tą 
energię hamują.

Jakieś konkretne przykłady?
Jako członek sejmowych ko-
misji: Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi oraz Komisji Ochrony 
Środowiska, Zasobów Na-
turalnych i Leśnictwa oraz 
licznych podkomisji i zespo-
łów, byłem inicjatorem lub 
współtwórcą kilku znaczą-
cych aktów prawnych, waż-
nych dla wielu z nas.  Jako 
konkretne i życiowo ważne 
wymienię: ustawy dotyczące 
kwestii przetwórstwa i sprze-
daży bezpośredniej przez 
rolników, regulację dotyczą-
cą funkcjonowania licznych 
w naszym regionie kół go-
spodyń wiejskich, wprowa-
dzenie znakowania żywno-
ści hasłem „Wolna od GMO”. 
Ponadto moja aktywność 
merytoryczna przekłada się 
na liczne wystąpienia sej-
mowe, oraz pracę w terenie. 
Liczba moich spotkań z wy-
borcami w tej kadencji daw-
no przekroczyła 1000. To 
spotkania w gminach, z or-
ganizacjami społecznymi, se-
sje, lokalne uroczystości, czy 
wreszcie wizyty w biurze po-
selskim i liczne interwencje.

Coś więcej na temat nie-
co tajemniczego hasła 
”sprzedaż bezpośrednia”?
To sprawa jest niezwykle 
ważne zarówno dla ma-
łych, lokalnych producentów 
zdrowej żywności, jak i dla 
konsumentów, czyli każdego 
z nas.  Drobni wytwórcy, go-
spodarstwa rodzinne dostają 
możliwość legalnej i uprosz-
czonej sprzedaży swoich wy-
robów w sposób zorgani-
zowany i na niespotykaną 
dotychczas skalę. Mogą oni 
sprzedać swe świeże plony 
i własne wyroby, nie tylko 
odwiedzającemu go kliento-
wi z miasta. Ich odbiorcami 
bezpośrednimi mogą być też 

sklepy, restauracje, czy sto-
łówki.. Dodatkowo, lokalni 
producenci otrzymali duże 
ulgi podatkowe.  Przycho-
dy uzyskane z przetwórstwa 
produktów rolnych domo-
wymi metodami są zwolnio-
ne z podatku dochodowego 
do kwoty 40 tys. zł rocznie, 
a ponad tą kwotą zastoso-
wana została preferencyj-
na stawka 2 % podatku od 
obrotu.  Ponadto, chętni do 
założenia domowej produk-
cji kiełbasy, sera, czy dże-
mu, zwolnieni zostaną z wie-
lu uciążliwych formalności 
i istotnych kosztów przy uru-
chomieniu działalności. Do-
tyczy to np. braku zgody 
sanepidu, czy tworzenia pro-
jektu technologicznego za-
kładu. Mogą oni uzyskać też 
wsparcie na wyposażenie do 
kwoty 100 tys. zł

A co z tego ma przeciętny  
konsument, czyli my wszyscy?
Dzięki tej  ustawie nie je-
steśmy skazani na możli-
wość nabycia lokalnej, zdro-
wej i ekologicznej żywności 
jedynie poprzez jej kupno 
np. z przydrożnego stolika. 
Zwiększyła się znacząco ofer-
ta dla tej rosnącej rzeszy 
konsumentów, którzy cenią 
jedzenie z pewnego źródła, 
szukają produktów zdro-
wych, naturalnych. Którzy 
chcę też w ten prosty spo-
sób wesprzeć naszą lokalną 
przedsiębiorczość.   Korzyści 
są więc szerokie i wielostron-
ne.

Był Pan też jednym z inicja-
torów ustawy ułatwiającej 
funkcjonowanie kół gospo-
dyń wiejskich, zwłaszcza 
w zakresie prowadzonej 
przez nie działalności go-
spodarczej i wszelkich for-
malności związanych z tą 

popularna formą zrzeszania 
się mieszkanek  wsi. 
Tak, dzięki naszej wspólnej 
inicjatywie uproszczony zo-
stał proces samej rejestra-
cji, jak i wszelkiej biurokra-
cji związanej z działalnością. 
Dodatkowo, z funduszy 
na rozwój przedsiębiorczo-
ści na obszarach wiejskich 
organizacje te otrzyma-
ją także wsparcie finansowe 
swej działalności. To bardzo 
ważna sprawa, gdyż w na-
szym rejonie koła gospodyń 
są bardzo liczne, aktywne 
i stanowią bardzo istotny ele-
ment życia społecznego, kul-
turalnego i gospodarczego 
regionu. To skarbnica naszej 
tradycji i historii.

Na szczególną uwagę za-
sługuje Pana praca jako 
przewodniczącego podko-
misji nadzwyczajnej ds. roz-
patrzenia projektu ustawy 
o mikroorganizmach i orga-
nizmach genetycznie zmo-
dyfikowanych, powszech-
nie znanych jako GMO.
To jeden z ważniejszych ele-
mentów mojej parlamentar-
nej misji. I kolejny przykład 
tego, jak można skutecznie 
pomóc grupom społecznym 
mającym pozornie sprzecz-
ne interesy. Z jednej strony 
rodzimi rolnicy chronieni są 
przed nieuczciwą konkuren-
cją, a z drugiej konsument 
jest chroniony przed szkodli-
wymi dla niego produktami 
żywnościowymi. 

Nasz region słynie z sadow-
nictwa. Czy na tym polu ma 
się Pan czym pochwalić?
Bardzo mocno współpracu-
ję z lokalnymi sadownikami, 

zwłaszcza z grupą „Owoc 
Łącki”. Wspólnie z Prezesem 
Janem Golonką opracowa-
liśmy „Program stabilizacji 
cen owoców”, którego pierw-
szy element – skup i prze-
rób jabłek przemysłowych 
na koncentrat jabłkowy zo-
stał już skutecznie, cho-
ciaż nie do końca, wcielony 
w życie. Ten program, któ-
ry rozwiązał też problem 
historycznych nadwyżek 
w zbiorach jabłek w ubie-
głym roku w skali całego kra-
ju, to na pewno mój osobisty 
sukces.

Kadencja dobiega końca, 
czy jest jeszcze coś, nad 
czym Pan pracuje?
Tak, przewodniczyłem bo-
wiem kilku podkomisjom 
nadzwyczajnym, a ostatnio 
tej  d/s destylatów owoco-
wych i nalewek. Mam na-
dzieję, że jej pracę zakończy-
my jeszcze w tej kadencji. 

Z Pana działań przebi-
ja coś, co nazywane jest 
patriotyzmem gospodar-
czym…
Jeśli tak to jest odbierane, to 
jestem z tego dumny. Idąc 
do Sejmu obiecywałem mie-
dzy innymi ochronę polskich 
firm i rolników przed nie-
uczciwą konkurencją, wspie-
ranie tego, co nasze: polskie, 
sądeckie, lokalne. Mam na-
dzieję, że tej obietnicy, jak 
i wielu innym, się nie sprze-
niewierzyłem. Mam głębo-
kie poczucie tego, ze te 4 lata 
służby publicznej były nie 
tylko źródłem mojej osobi-
stej satysfakcji, ale przyniosły 
konkretne, pozytywne efekty 
dla wielu z nas.

Najważniejsza jest praca i jej efekty, a nie hałaśliwy spór polityczny!
Rozmowa z Posłem na Sejm RP z ramienia Prawa i Sprawiedliwości Janem Dudą.
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Międzynarodowa Wystawa 
Rolnicza AGROPROMO-
CJA jest jedną z najważniej-
szych imprez rolniczych 
cyklicznie odbywającą się 
w województwie małopol-
skim, promującą rolnictwo 
i dorobek kulturowy wsi. 

Organizatorem wystawy 
jest Małopolski Ośrodek Do-
radztwa Rolniczego z sie-
dzibą w Karniowicach – Po-
wiatowy Zespół Doradztwa 
Rolniczego w Nowym Sączu. 
Projekt jest realizowany przy 
wsparciu finansowym Woje-
wództwa Małopolskiego.

Dwudniowa wystawa (so-
bota i niedziela) odbędzie 
się tradycyjnie w Nawojowej 
koło Nowego Sącza, na te-
renie Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych i Powiato-
wego Zakładu Aktywizacji 
Zawodowej. W pobliżu znaj-
duj się kilka parkingów dla 
samochodów osobowych 
i autokarów. 

Podczas wystawy zapre-
zentują się wystawcy z kra-
ju i zagranicy (krajów ościen-
nych) działający w sferze 
szeroko rozumianego agrobiz-
nesu, oferujący swoje produkty 
i usługi z zakresu m.in. dużych 
maszyn i urządzeń do produk-
cji rolnej, rolnictwa ekologicz-
nego, ekologii i ochrony środo-
wiska, środków ochrony roślin 

i nawozów, pasz i dodatków, 
budownictwa wiejskiego i bu-
dynków inwentarskich. Cały 
teren wystawy jest podzielony 
na branże, na terenie otwar-
tym, na terenie gospodarstwa 
przy szkole: mechanizacja, 
budownictwo, ogrodnictwo, 
zwierzęta, rękodzieło ludowe, 
w budynku szkoły: przetwór-
stwo rolno-spożywcze, wysta-
wy małych zwierząt, na placu 
koło szkoły: instytucje obsłu-
gujące rolnictwo (agencje rzą-
dowe, instytucje doradcze, 
banki, branżowe wydawnic-
twa), promocja regionu (urzę-
dy gmin) oraz żywność. Na te-
renie całej wystawy znajdować 
się będą punkty gastronomicz-
ne. Podczas dwóch dni trwa-
nia wystawy na estradzie przy 
szkole zaprezentuje się wiele 
zespołów tanecznych i folklo-
rystycznych grup muzycznych. 

Podczas Agropromocji moż-
na zobaczyć wystawy dużych 
maszyn rolniczych i sprzętu 
ogrodowego, budownictwa 
czy też zwierząt (owiec, kóz, 
królików i szynszyli, drob-
nego inwentarza np. ptaków 
ozdobnych, zwierząt akwa-
riowych). Osoby zaintere-
sowane turystyką wiejską 
i regionalną kuchnią mogą 
zapoznać się z ofertą kwater 
agroturystycznych i spróbo-
wać tradycyjnych specjałów, 

z pokolenia na pokolenie ro-
bionych według tej samej re-
ceptury. Wystawie towarzyszą 
kiermasze ogrodnicze i ręko-
dzieła ludowego, a w sektorze 
przetwórców rolno-spożyw-
czych można kupić żywność 
ekologiczną i wyprodukowa-
ną na obszarach wiejskich, np. 
wędliny, nabiał, świeży chleb, 
owoce i warzywa, przetwory 
owocowe, miód, soki, nalew-
ki itp. Rolnicy chcący unowo-
cześnić swoje gospodarstwo, 
mogą nabyć ciągnik, nasiona 
czy nawozy, poszukujący no-
wej wiedzy technologicznej 
lub chcący skorzystać z do-
radztwa w zakresie PROW 
bądź ubezpieczeń upraw, nie 
mogą pominąć branżowych 
części wystawy. 

Oficjalne otwarcie wysta-
wy odbędzie się w sobotę 
o godz. 11. Po nim zostaną 

rozstrzygnięte branżowe kon-
kursy organizowane na szcze-
blach wojewódzkich. Na-
tomiast w niedzielę stałym 
punktem programu Agropro-
mocji jest widowiskowy fi-
nał, już 9. z kolei, Mistrzostw 
Polski w Strzyżeniu Owiec 
Metodą Tradycyjną, Pokaz 
Młodego Hodowcy Owiec, 
Kóz i Drobnego Inwentarza 
z udziałem dzieci oraz wrę-
czanie nagród dla najlepszych 
hodowców wystawiających 
swoje zwierzęta podczas wy-
stawy.

W wystawie udział weź-
mie ponad 360 wystawców 
(firmy, instytucje i osoby fi-
zyczne). Największą ich ilość 
stanowić będą wystawcy 
zwierząt oraz wystawcy insty-
tucjonalni działający na rzecz 
wsi i rolnictwa. Kolejna 
pod względem liczebności 

grupa wystawców to firmy 
prezentujące maszyny, urzą-
dzenia i środki do produkcji 
rolniczej, a następna to pro-
ducenci sektora rolno-spo-
żywczego.

Dotychczas, ogółem w ciągu 
29 lat organizowania wystawy 
w Agropromocji uczestniczy-
ło ponad 1500 wystawców 
(taka ilość uczestników jest 
odnotowana w prowadzonej 
przez organizatorów bazie). 
Spotkamy więc na Agropro-
mocji stałych bywalców, fir-
my, które corocznie powra-
cają do Nawojowej, które 
na stałe wpisały nowosądec-
ką wystawę w swój kalendarz, 
ale też nowe firmy, które po-
twierdzają, że rolnictwo wciąż 
się zmienia i rozwija.

Zachęcamy do  
odwiedzenia Agropromocji  

w Nawojowej!

Agropromocja 2019 – Święto w Nawojowej! 
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Do 10 września 2019 roku 
Ochotnicze Straże Pożarne 
mogą wnioskować o fundu-
sze m.in. na propagowanie 
zasad udzielania pierwszej 
pomocy czy organizowa-
nie przedsięwzięć oświa-
towo-kulturalnych i spor-
towych. Taka możliwość 
pojawiła się po raz pierwszy 
dzięki nowelizacji ustawy 
o ochronie przeciwpożaro-
wej. W tym roku do podzia-
łu Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych i Administracji 
przeznaczyło 82 mln zł. 

Wnioski o udzielenie dotacji 
OSP mogą składać do właści-
wego terytorialnie komendan-
ta powiatowego, miejskiego 

PSP. Informacje dotyczące try-
bu i zasad udzielania dotacji 
oraz wzór wniosku znajdują 
się na stronie internetowej mi-
nisterstwa. 

Strażacy-ochotnicy swo-
ją postawą udowadniają, że 
w sytuacji zagrożenia zawsze 
możemy na nich liczyć. Przez 
365 dni roku, o każdej porze 
dnia i nocy są gotowi nieść 
pomoc czy to podczas powo-
dzi czy podczas pożaru. Dla-
tego konsekwentnie, od kilku 
lat, w ramach dwóch kon-
kursów Bezpieczna Mało-
polska i Małopolskie Remizy 
kupujemy najnowszy sprzęt 
oraz nowoczesne samochody 
niezbędne w ich codziennej 

pracy – podkreśla wicemar-
szałek Łukasz Smółka.

Ochotnicze Straże Pożarne 
od wielu lat walczą z pożara-
mi i pomagają ofiarom wy-
padków drogowych. Jednak 
oprócz tego wykonują też 
inne działania, które w wy-
miarze publicznym pozosta-
ją związane z szeroko pojętą 
ochroną i profilaktyką spo-
łeczną. Dlatego właśnie rząd, 
doceniając dotychczasową 
działalność OSP zdecydował, 
że zadania realizowane przez 
ochotnicze straże uzyskały 
rangę ustawową pozwoli to 
m.in. na rozszerzenie źródeł 
finansowania.

Wydatki na realizację no-
wych zadań wpisanych do 
ustawy będą mogły pocho-
dzić z budżetu państwa, bu-
dżetów jednostek samo-
rządu terytorialnego oraz 
środków przekazywanych 
przez jednostki organizacyj-
ne, w szczególności stowa-
rzyszenia, fundacje i instytu-
cje ubezpieczeniowe. W 2019 
r. OSP na dofinansowanie 
tych zadań otrzymają z bu-
dżetu państwa 82 mln zł.

REKLAMA

Niedziela 11 sierpnia dla Mar-
ka była wyjątkowo tragiczna. 
Podczas wycieczki motocy-
klowej stracił żonę. Sam led-
wo uszedł z życiem. Jego przy-
jaciele ogłosili zbiórkę celem 
pomocy dla chłopaka, który 
przeszedł już operację kręgo-
słupa i serca. Przed nim wal-
ka o rękę. Później długotrwa-
ła i trudna rehabilitacja…

– Oddycha samodzielnie, 
ale jeszcze nie wie, że najgorsze 
przed nim… Pomóżmy Markowi 
w tych ciężkich chwilach. Czeka 
go długa i kosztowna rehabilita-
cja, nie tylko fizyczna. Potrzebuje 
pomocy psychologicznej. Zwraca-
my się do ludzi o dobrych sercach 
o pomoc finansową dla Marka. 
Nie bądźmy obojętni, pomagaj-
my. W imieniu Marka i rodziny 
dziękujemy wszystkim ludziom 
dobrej woli o wsparcie finansowe 
– piszą przyjaciele Marka.

Zbiórkę dla poszkodowane-
go zorganizował jego przyjaciel 
Łukasz Janczyk. Utworzył pro-
fil (zrzutka.pl) przeznaczony 
do tego, aby gromadzić pienią-
dze na leczenie motocyklisty. 
Nie wie, jakie będą koszty reha-
bilitacji, ale chce, by w porę po-
dać ,,pomocną” dłoń koledze.

Przypomnijmy, 11 sierpnia 
około godziny 20.30 doszło do 
tragicznego wypadku w Łoso-
sinie Dolnej. 31-letni kierow-
ca motocykla stracił panowanie 
nad pojazdem, wypadł z drogi 
i uderzył w betonowy przepust. 
Jednośladem podróżowała rów-
nież jego żona, 22-letnia Natalia 
z Iwkowej. Mimo wysiłku ratow-
ników i prowadzonej reanimacji, 
nie udało się ocalić jej życia. 

Link do zbiórki znajdziesz na 
stronie miastoNS.pl

Rafał Kmak

Druhowie z OSP Biegonice Marek w wypadku stracił żonę. Teraz sam walczy o życie i zdrowie...

Dodatkowe środki dla OSP Stracił żonę! Teraz sam walczy o zdrowie
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Sprężyna, gąbka? Pewnie 
wielu z Was wybierając swój 
materac, zadawało sobie 
tylko to jedno pytanie, nie 
zdając sobie sprawy z tego, 
że istnieje wiele różnych 
czynników i materiałów, 
które wpływają na komfort 
naszego snu i wypoczynku. 
W wielkim markecie trud-
no jest jednak oczekiwać fa-
chowej porady w tej kwestii, 
dlatego warto wybrać Fabry-
kę Materacy NOWAK. W tej 
nowosądeckiej manufaktu-
rze każdy klient może liczyć 
na indywidualną poradę 
specjalisty, wybrać rozmiar, 
kształt i materiały, z których 

powstanie ten idealnie do-
brany materac. Fabryka Ma-
teracy Nowak to mała firma, 
z wielkimi możliwościami.

W Nowym Sączu przy ul. 
Karola Szymanowskiego 
można dostrzec niewielki bu-
dynek, w którym ulokowano 
jednak prawdziwą Fabrykę 
Materacy Nowak. Fabrykę, 
bo właśnie w tym miejscu 
materace powstają od pod-
staw, choć firmę łatwiej po-
równać do manufaktury. Nad 
każdym produktem pracuje 
bowiem człowiek, a nie ma-
szyna. To sprawia, że mate-
race tej nowosądeckiej firmy 
można śmiało określić jako te 

najwyższej jakości. – Nie pro-
wadzimy produkcji masowej 
i co równie ważne, nie maga-
zynujemy materacy. Każdy 
z nich, tworzony jest dla kon-
kretnego klienta, na indywi-
dualne zamówienie. Stara-
my się dobierać odpowiednie 
materiały do upodobań danej 
osoby i co istotne, wszystkie 
produkty pochodzą z Polski – 
wyjaśnia Bartosz Nowak, 
właściciel firmy. – Materace 
z naszej Fabryki to produkt 
w 100% POLSKI, tworzony 
w klimacie małej manufaktu-
ry. Dbałość o szczegóły, mate-
riały najwyższej jakości oraz 
precyzja wykonania nadają 

naszym materacom charakter 
niszowy – uzupełnia Nowak.

Nowosądecka firma nie 
ma żadnych ograniczeń 
w kwestii doboru materia-
łów, z których powstają ma-
terace. Klienci znajdą tutaj 
zarówno klasyczne wypeł-
nienia, jak i te ekstrawaganc-
kie. – Zakres surowców uży-
wanych przez naszą firmę jest 
niezwykle szeroki. Od pianek 
lateksowych, termo elastycz-
nych, wysokoelastycznych, 
siedmiostrefowych po koń-
skie włosie, wełnę owczą czy 
trawę morską. Wszystko za-
leży od klienta, który może 
liczyć na naszą poradę i po-
moc w doborze wypełnienia. 
Dla przykładu trawa morska 
znakomicie wpływa na nasz 
kręgosłup, z kolei dla osób 
lubiących chłodniejszą po-
wierzchnię do spania pro-
ponujemy specjalne, żelowe 
pianki chłodzące, dzięki któ-
rym materac nagrzewa się 
trzy razy wolniej niż w wersji 
standardowej – dodaje Bar-
tosz Nowak. Topowym pro-
duktem firmy jest materac 
pięciozwojowy z lateksem 

i żelem chłodzącym. – Zde-
cydowanie mogę polecić ten 
produkt. Lateks jest natu-
ralny, nie wchłania kurzu 
i roztoczy i dopasowuje się 
do kształtu naszego ciała, co 
znacznie poprawia komfort 
snu – wyjaśnia właściciel Fa-
bryki Materacy NOWAK.

Ta nowosądecka firma ist-
nieje na rynku od pięciu 
lat, jednak doświadczenia jej 
właściciela związane z branżą 
meblarską sięgają już prawie 
15 lat. W swojej ofercie po-
siada około 50 modeli róż-
nego rodzaju materacy, wy-
konując również produkty 
dla szpitali, hoteli, przyczep 
kempingowych i tirów. Dzięki 
stronie internetowej www.Fa-
brykaMateracy.info matera-
ce z Nowego Sącza trafiają do 
klientów z całej Polski. Dobra 
opinia o firmie dotarła też na-
wet za granicę, skąd również 
spływają zamówienia.

Mogą trafić również do Cie-
bie! Skorzystaj z fachowej pora-
dy i wybierz swój idealny mate-
rac. Dowiedz się więcej na: 
www.FabrykaMateracy.info 

Morska trawa w materacu?  
Dla tej nowosądeckiej firmy to żaden problem!

REKLAMA
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Na Sądecczyźnie w ciągu 
ostatnich kilku lat rozwija-
ją się gospodarstwa produ-
kujące żywność ekologiczną. 
Najczęściej to małe, przydo-
mowe przedsięwzięcia, któ-
re rozrosły się na skalę całego 
regionu. Niektóre sklepy po-
siadają nawet osobny dział z 
taką żywnością. Można tam 
kupić świeże owoce i warzy-
wa, mięso i wędliny bez che-
mii i antybiotyków, ale też 
przetwory takie jak kiszone 
ogórki, kapustę, czy dżemy i 
soki. Konsumenci coraz bar-
dziej cenią sobie żywność 
wyprodukowaną przez lo-
kalnych rolników. Chcą ku-
pować ekologiczne produkty, 
pomimo ich wyższej ceny.

Rynek żywności ekologicz-
nej w Polsce stanowi zale-
dwie 0,5% polskiego rynku 
spożywczego (dane na 2016 
rok). Przeciętny Polak wyda-
je na takie jedzenie około 16 
złotych. Mimo to rynek bar-
dzo się rozwija – w granicach 
od 10 do 20 % w skali roku.

Żywność ekologiczna zgod-
nie z zasadami zawartymi w 
rozporządzeniu Unii Euro-
pejskiej to żywność wyprodu-
kowana przynajmniej w 95% 
w sposób ekologiczny, a więc 
bez użycia nawozów sztucz-
nych i chemicznych środków 
ochrony roślin, przy zacho-
waniu żyzności gleby, różno-
rodności biologicznej oraz 
poszanowania środowiska 
naturalnego. Unia Europejska 

stworzyła certyfikat „Eko-
gwarancji”, który jest zapew-
nieniem dla konsumenta re-
strykcyjnej produkcji takiej 
żywności. Na rynku polskim 
istnieje również bardzo wie-
le innych oznaczeń produk-
tów zdrowych, naturalnych, 
regionalnych, lokalnych, tra-
dycyjnych, a także oznaczeń 
zagranicznych produktów 
ekologicznych. Może to po-
wodować chaos informacyj-
ny i pomyłki w postrzeganiu 
certyfikowanej żywności eko-
logicznej. 
Dlatego też należy być 
uważnym i wybierać pro-
dukty z zielonym liściem.

Istotnym aspektem dla 
konsumenta jest cena, która 
przewyższa co najmniej dwu-
krotnie wartość żywności pro-
dukowanej metodami kon-
wencjonalnymi. Duże różnice 
wynikają z wysokich kosztów 
produkcji, logistyki oraz małej 
skali produkcji. Mimo to kon-
sumenci chętnie nabywają ta-
kie produkty. Na Sądecczyźnie 
żywność ekologiczną można 
kupić w takich sklepach jak: 
Auchan, Carrefour, Intermar-
che, E. Leclerc, Tesco, Lidl 
oraz w sklepach osiedlowych, 
na straganach, czy bezpośred-
nio od producentów.
Jakie konkretnie produkty 
warto kupić od producen-
tów żywności ekologicznej? 

 ▶ Jajka – pomimo dużej 
różnicy w cenie warto kupić 
je z chowu ekologicznego 

(oznaczenie „0”). Kury nie 
dość, że biegają wolno, to 
jeszcze żywią się wyłącznie 
trawą i tym, co same znajdą.

 ▶ Wędlina i mięso – nie za-
wierają antybiotyków, ulep-
szaczy smaku, ani składni-
ków przedłużających datę 
spożycia. 

 ▶ Mleko – zawiera wię-
cej beta-karotenu i kwasów 
omega-3 niż to od krów za-
mkniętych w oborach.

 ▶ Warzywa i owoce - bada-
nia wykazały, że owoce i wa-
rzywa z upraw ekologicznych 
przeciętnie zawierają więcej 
witaminy C, niezbędnych 
minerałów i przeciwutlenia-
czy niż te uprawiane meto-
dami konwencjonalnymi.

Pamiętajmy, żeby zawsze 
sprawdzać etykiety i kiero-
wać się certyfikatami wyda-
nymi przez Unię Europejską 
(np. zielony liść). Produk-
ty ekologiczne zawsze mają 
krótszy termin przydatności 
do spożycia, dlatego przed 
zakupem należy to spraw-
dzić, aby uniknąć rozcza-
rowania. Nie sugerujmy się 
także wyglądem takiej żyw-
ności. Warzywa, czy owo-
ce z produkcji ekologicznej 
mogą wyglądać gorzej, mieć 
widoczne defekty. Pamiętaj-
my jednak, że to właśnie nie-
idealny wygląd jest wyznacz-
nikiem większej zawartości 
witamin i składników od-
żywczych.

Klaudia Celusta

Żywność ekologiczna – czy warto przepłacać?

REKLAMA
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Niestety, to prawda. Nie-
drożny filtr cząstek stałych 
DPF / FAP / GPF lub kata-
lizator to zmora dla turbo-
sprężarki Twojego samo-
chodu. Sytuacja może być 
również odwrotna i to nie-
sprawne turbosprężarka 
z czasem prowadzić będzie 
do obniżenia sprawności  
filtra cząstek stałych.

Niepoprawne działanie jed-
nego z elementów układu np. 
turbosprężarki, filtra DPF, 
czujnika różnicowego, układu 
zasilania paliwa czy zaworu 
EGR prowadzić będzie do pro-
blemów z innymi podzespoła-
mi. Niedrożny filtr cząstek sta-
łych powoduje znaczny wzrost 
obciążenia mechanicznego 
turbosprężarki. Problemom 
z DPF-em często towarzyszy 
rozcieńczenie oleju silnikowe-
go paliwem, a turbosprężar-
ka wymaga bardzo dobrego 
smarowania elementów. Silnik 
z uszkodzoną turbosprężar-
ką emituje więcej sadzy, która 
w konsekwencji prowadzi do 
niedrożności kanałów mono-
litu filtra cząstek stałych.

W dzisiejszych czasach, kie-
dy świat motoryzacji opa-
nowała moda na „down-
sizing” i bycie eko, coraz 
trudniej spotkać jednostki bez 

turbodoładowania czy skom-
plikowanych systemów fil-
trujących spaliny. Trwałość 
turbosprężarki i filtra cząstek 
stałych jest ze sobą powiązana. 
Niesprawność jednego z pod-
zespołów, prędzej czy później 
spowoduje usterkę drugiego.

Prawidłowo działający 
DPF/FAP/GPF neutralizuje 
do 90% cząstek stałych.  Żeby 
unikać awarii powinniśmy 
dbać o kondycję filtra DPF. 
Układ dopalania zanieczysz-
czeń musi mieć w trakcie jaz-
dy warunki do uruchomienie 
procedury regeneracji. Aby 
doszło do wypalenia sadzy, 
konieczny jest wzrost tem-
peratury wewnątrz monolitu 
np. przez dodatkowy wtrysk 
paliwa, lub zaaplikowanie 
specjalnej substancji zmniej-
szającej stopień rozgrzania 
filtra i eliminacji nagaru. Nie-
stety nawet taki proces auto-
matycznej regeneracji prze-
prowadzony prawidłowo nie 
jest skuteczny w stu procen-
tach. Wewnątrz wkładu na-
dal zostaje popiół, który jest 
końcowym efektem spalania. 
W konsekwencji jego maga-
zynowania dochodzi do nie-
drożności filtra. Zdarza się, 
że regeneracja aktywna nie jest 
dobrze przeprowadzona – jest 

po prostu przerwana, lub 
przez inne czynniki w ogóle 
się nie rozpoczyna. Wówczas 
ilość zanieczyszczeń dodat-
kowo rośnie i zmniejsza prze-
pustowość filtra.

W trakcie regeneracji ak-
tywnej do wnętrza filtra do-
starczana jest dawka paliwa, 
która ma pomóc w jego wy-
grzaniu. Jeśli proces będzie 
przerwany niespalone paliwo 
spłynie do oleju silnikowe-
go zwiększając jego objętość 
w konsekwencji zmniejszając 
gęstość i właściwości smarne. 

Dlatego w niektórych przy-
padkach (szczególnie w sa-
mochodach miejskich) moż-
na zaobserwować wzrost 
poziomu oleju. Należy wte-
dy niezwłocznie go wymie-
nić i udać się na diagnostykę 
w celu ustalenia przyczyny 
zaistniałej sytuacji. Wzrost ci-
śnienia zwrotnego to zabój-
czy czynnik dla turbosprężar-
ki. Dochodzi do niego, gdy 
w filtrze  DPF spada spraw-
ność i gazy spalinowe nie 
mogą się przez niego przedo-
stać do wydechu.

Efekty: 
 ▶ naruszenie uszczelniaczy 

turbiny przez gazy,
 ▶ wydmuchanie oleju z ło-

żysk wałka wirnika, zwęgle-
nie jego pozostałości,

 ▶ pogorszenie smarowania, 
 ▶ szkodzenia mechaniczne 

wewnątrz turbiny (łopatki, 
łożyska, wałek).

Jak unikać awarii?  Przede 
wszystkim likwidować pierw-
sze symptomy niedrożności 
DPF / FAP / GPF, dbać o to, by 
samoczynny proces regeneracji 
filtra cząstek stałych przebiegał 
prawidłowo i nie był przerwa-
ny. Nie należy również lekce-
ważyć świecących kontrolek 
czy komunikatów ostrzega-
jących na komputerze pokła-
dowym. Nie można zwlekać 

z rozwiązywaniem tego typu 
problemów. Trzeba działać 
szybko, by ta usterka nie do-
prowadziła do kolejnych.

W Nowym Sączu przy  
ul. Żwirki 31 znajduje się spe-
cjalistyczny serwis „Viper”, 
który specjalizuje się w re-
generacji filtrów cząstek 
stałych DPF/FAP/GPF oraz 
katalizatorów. Proces re-
generacji odbywa się w 
specjalistycznej maszynie z 
użyciem odpowiedniej hy-
drodynamicznej technolo-
gii regeneracji, technologia 
ta umożliwia przywrócenie 
do 99% sprawności nowe-
go filtra. Na wykonaną usłu-
gę serwis udziela gwarancji. 
Metoda regeneracji nie wy-
maga rozcinania filtra czą-
stek DPF. Serwis obsługuje 
samochody osobowe, cię-
żarowe, dostawcze, auto-
busy jak również pojazdy rol-
nicze i maszyny budowlane. 
Zajmujemy się również rege-
neracją turbosprężarek. 

Zapraszamy do kontaktu 
telefonicznego 530 000 716 
lub do bezpośredniej wizy-
ty w serwisie. 

Serwis „Viper” ul. Żwirki 31 
33-300 Nowy Sącz. 

REKLAMA

Czy niesprawny DPF może uszkodzić turbosprężarkę?

Przed usługą regeneracji Po wykonanej usłudze

Swoją ofertę firma prezentuje m.in. na targach branżowych
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Borówka wysoka zwana jest 
często borówką amerykań-
ską, ponieważ pochodzi 
z Ameryki Północnej. Jest 
ona gatunkiem rośliny wielo-
letniej z rodziny wrzosowa-
tych. Uprawiana jest w wie-
lu krajach, w Polsce również 
stała się ona bardzo popular-
na, choć ma bardzo duże wy-
magania jeśli chodzi o rodzaj 
gleby. Krzew może osiągnąć 
nawet 2,5 metra wysokości.

Borówka amerykańska kwit-
nie od kwietnia do maja, a kwia-
ty zapylane są przez pszczoły 
i trzmiele. Owoce typu jagody 
pozornej dojrzewają od połowy 
lipca do końca września.

Owoce borówki są bardzo 
bogate w związki bioaktywne. 
Zawartość witaminy C wyno-
si średnio 10 mg, co stanowi 
około 1/3 dziennej ilości zapo-
trzebowania przez człowieka. 
Pozostałe witaminy obecne 
na poziomie istotnym to: wi-
tamina B1 (0,04 mg), witami-
na B2 (0,04 mg), witamina B3 
(0,42 mg), kwas pantotenowy 
(0,12 mg), witamina B6 (0,05 

mg), kwas foliowy (6,00 μg), 
witamina A (54,00 UI), wita-
mina E (0,57 ATE).

- Klimat w dużym stopniu 
wpływa na owocowanie bo-
rówki amerykańskiej, a w tym 
roku zbiory skończyły się już 
pod koniec sierpnia. Powinny 
one potrwać aż do września. 
Pod koniec sezonu cena wzra-
sta, jest ona o wiele wyższa niż 
na początku. Mały słoik tych 
owoców to koszt 12 złotych, 
a za kilogram trzeba zapłacić 
aż 35 złotych. Mój sąsiad od 
dziesięciu lat produkuje borów-
kę amerykańską, a ja zajmuję 
się jej sprzedażą. W tym roku 
ceny są naprawdę wysokie, 
w porównaniu do lat poprzed-
nich - powiedziała Maria Że-
gocka z miejscowości Brzezna, 
w gminie Podegrodzie w roz-
mowie z miastoNS.pl.

Badania wykazują, że owo-
ce borówki są bardzo dobrym 
źródłem polifenoli, których 
działanie przeciwzapalne, an-
tykancerogenne oraz przeciw-
działające chorobom układu 
krążenia jest udowodnione. 

Owoce borówki mają dużą 
wartość odżywczą, boga-
te są w: cukry, kwasy mine-
ralne, sole mineralne, pek-
tyny i witaminy. Nadają się 
do spożycia na surowo, jako 
owoc deserowy, jak również 
na przetwory. Posiada szero-
kie zastosowanie i dlatego jest 
lubiana przez nabywców.

Polska znajduje się na czwar-
tej pozycji pod względem jej 
produkcji, zaraz za Meksy-
kiem, Kanadą i Stanami Zjed-
noczonymi. USA jest naj-
większym jej producentem 
(262 539 ton).

Borówka wysoka ma bardzo 
duże wymagania jeśli cho-
dzi o rodzaj gleby. Wymaga 
gleby bardzo kwaśnej, o pH 
4-5, a nawet 3,5-4 (oznaczane 
w KCl). Gleba musi być próch-
niczna, a optymalna zawar-
tość próchnicy wynosi 3,5% 
i więcej. Najlepsze są gleby 
z torfu kwaśnego. Na glebach 
lekkich niezbędne jest nawad-
nianie. Jednak woda z natural-
nych zbiorników przeważnie 
nie nadaje się do tego celu, ze 

względu na zbyt wysoki od-
czyn i musi być zakwaszana. 
Poziom wody gruntowej nie 
może być wyższy niż 40 cm. 
Roślina wytrzymuje mrozy 
do -25° C. Przy -30° C mogą 
przemarzać cieńsze pędy, a na-
wet całe części rośliny wysta-
jące ponad warstwę śniegu. 
Wiosenne przymrozki mogą 
zniszczyć część kwiatów.

W warunkach uprawy ama-
torskiej należy pod każdą sa-
dzonkę wybrać dół o głębo-
kości ok. 40cm - szerokości 
50 cm i wypełnić go mieszan-
ką gleby z torfem kwaśnym. 
Na plantacjach wybiera się 
głębokie bruzdy i wypełnia je 
mieszanką gleby z trocinami 

i korą. Sadzonki sadzi się 
w rozstawie 3m x 1 m. 

Do nawożenia używa się wy-
łącznie nawozów kwaśnych. 
Każdej wiosny należy nawo-
zić siarczanem potasu w ilości 
50-60 kg na 1 ha, siarczanem 
amonu w ilości 60-80 kg na 1 
ha. Nie należy stosować nawo-
zów fosforowych, gdyż wno-
szą one do gleby wapń.

Maria Żegocka zajmuje się 
sprzedażą borówki. Potwierdza 
ona, że brak opadów deszczu 
sprawia, że plantatorzy odno-
towują spadek zbiorów. Wyso-
ka cena absolutnie nie odstra-
sza klientów, ponieważ stała się 
ona bardzo popularna.

Agnieszka Michalik

Borówka amerykańska - modna, smaczna i… wymagająca!
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Jak kostka, to tylko z GLOBET KOSTKA BRUKOWA!

REKLAMA

Dbałość o najwyższą możliwą 
jakość, reżim technologiczny 
oraz zadowolenie klienta sta-
wiane zawsze na pierwszym 
miejscu – w ten sposób moż-
na krótko streścić dewizy, ja-
kimi w swojej działalności 
kieruje się firma GLOBET 
KOSTKA BRUKOWA, wio-
dący producent kostki bru-
kowej oraz galanterii betono-
wej w naszym regionie.

Jak wyjaśnia Janusz Szkara-
dek, właściciel przedsiębior-
stwa, do produkcji wysokiej 
jakości produktów potrzebne 
jest w zasadzie kilka rzeczy: 
wykwalifikowana załoga, naj-
lepsze surowce, nowoczesny 
park maszynowy oraz wysoki 
reżim technologiczny.

Kiedy wchodzimy do 
ogromnej hali produkcyj-
nej zakładu, zlokalizowanej w 
Mostkach koło Starego Sącza, 
naszym oczom ukazują się po-
tężne, zaawansowane techno-
logicznie maszyny.

– Dzięki zastosowaniu naj-
nowocześniejszej linii techno-
logicznej do produkcji wyro-
bów wibroprasowanych oraz 
zaangażowaniu i wysokim 

kwalifikacjom naszych pracow-
ników osiągnęliśmy cel – wy-
jaśnia dyrektor Zakładu pro-
dukcyjnego Stanisław Sobuś 
– z wieloletnim doświadcze-
niem w branży produkcji kost-
ki brukowej. Stosowane przez 
firmę nowoczesne rozwiąza-
nia pozwalają na dokładne 
prowadzenie reżimu techno-
logicznego, a co więcej, cały 
proces produkcji jest sterowa-
ny komputerowo z podglądem 
on-line.

Co to w praktyce oznacza? 
Otóż dyrektor z każdego miej-
sca na świecie jest w stanie na 
bieżąco kontrolować, jak prze-
biega proces produkcyjny w 
zakładzie.

– Ośmielam się stwierdzić, 
że takiego systemu zarządzania 
produkcją nie ma nikt w Polsce. 
Informatycy stworzyli go spe-
cjalnie na nasze zlecenie – wy-
jaśnia właściciel Janusz Szkara-
dek. Co ciekawe, w odróżnieniu 
od innych firm, w GLOBET 
KOSTKA BRUKOWA kostka 
jest badana już na linii mokrej 
– a więc bezpośrednio po wyj-
ściu z maszyny, zanim trafi do 
suszarni. – System ten polega 

na sprawdzaniu przepuszczal-
ności kapilarów warstwy górnej 
jak i dolnej oraz sprawdzaniu 
wysokości i wagi danego pro-
duktu – wyjaśnia dyr. zakładu. 

– Reżim technologiczny 
oraz kontrola jakości to naj-
ważniejsze rzeczy w naszej 
firmie – zaznacza właściciel 
firmy. – U nas w firmie jest 
prowadzona Zakładowa Kon-
trola Produkcji, a oprócz na-
szego laboratorium kontroli w 
zakładzie dokonują laborato-
ria zewnętrzne. Liczby mówią 
same za siebie: zgodnie z Pol-
ską Normą Budowlaną wy-
trzymałość kostki bada się po 
28 dniu, a kostka z zakładu w 
Mostkach spełnia tę normę już 
w 7 dniu. Jest to możliwe dzię-
ki korzystaniu przez firmę z 
najlepszej jakości surowców – 
cementów, kruszyw – i stoso-
waniu większej ilości różnych 
dodatków. Dzięki temu kost-
ka odznacza się większą trwa-
łością i szczelnością co spra-
wia, że jest znacznie twardsza, 
mniej nasiąkliwa i mniej po-
datna na mrozy. Klientowi, 
który chciałby zakupić kost-
kę w GLOBET KOSTKA 

BRUKOWA, chętnie pomogą 
fachowcy z działu sprzedaży. 
Handlowiec opowie o ofero-
wanych produktach, ich skła-
dach oraz zaproponuje opty-
malne rozwiązanie cenowe i 
potencjalnego wykonawcę.

Firma posiada również swój 
transport, dzięki któremu do-
starczy do nabywcy na miej-
sce i rozładuje zakupiony to-
war. Klient firmy GLOBET 
KOSTKA BRUKOWA jest 
więc otoczony opieką na każ-
dym etapie współpracy. – Jego 
satysfakcja jest dla nas najważ-
niejsza, a pracuje na nią cała 
firma – podkreśla Janusz Szka-
radek.

W ostatnim roku liczba osób 
zatrudnionych w zakładzie 
w Mostkach zwiększyła się o 
100%. GLOBET KOSTKA 
BRUKOWA sukcesywnie po-
szerzając gamę oferowanych 
produktów. Swoją ofertę firma 
poszerzyła o pełne i kompletne 
systemy kominowe. Jako pol-
ska firma uzyskała certyfikat 
do produkcji tych systemów. 

Systemy kominowe to inno-
wacyjne rozwiązania w branży 
budowlanej. Łatwość i szyb-
kość montażu systemów ko-
minowych sprawia, że GLO-
BET KOSTKA BRUKOWA 
staje się wiodącym liderem 
na rynku usług budowlanych. 
Jednak firma nie mówi ostat-
niego słowa, w swoich planach 
ma produkcję elementów łu-
panych, które dopełnią ofertę 
GLOBET KOSTKA BRUKO-
WA. – Nieustannie poszuku-
jemy innowacyjnych rozwią-
zań, które polepszyłyby jakość 
naszych produktów – mówi 
Stanisław Sobuś, dyrektor za-
kładu. – Już teraz jest ona na 
wysokim poziomie, poprzeczkę 
podnosimy jednak cały czas.

GLOBET KOSTKA BRU-
KOWA to polska firma, która 
korzysta z polskich dostaw-
ców i jest dobrym przykładem 
lokalnej przedsiębiorczości. 
Kupując kostkę w GLOBET 
KOSTKA BRUKOWA wspie-
rasz polskiego producenta i lo-
kalną przedsiębiorczość.
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Jak długo prowadzi Pan 
swój sklep?

Sklep otworzyłem w 2004 
roku. Po rozmyciu moich  
marzeń związanych z medy-
cyną, skończyłem chemię i 
biologię. Jednak  profil skle-
pu, który prowadzę powiąza-
ny jest częściowo z dziedziną 
moich  studiów. Chciałbym 
poprzez sprzedaż produk-
tów ekologicznych uczyć jak  
największą liczbę Sądeczan, 
tak aby byli świadomi tego 
co kupują i  jedzą. Zachęcam 
każdego do dokładnego czy-
tania etykiet, warto spędzić 
nad tym dłuższą chwilę, tak 
abyśmy dokładnie wiedzieli, 
jakie składniki trafiają do na-
szego organizmu.

Jak żywność ekologiczna 
funkcjonuje na rynku są-
deckim? Czy Sądeczanie są 

świadomi różnic pomiędzy 
żywnością ekologiczną, a 
konwencjonalną?

Kiedy otwierałem sklep, 
żywność ekologiczna dopie-
ro raczkowała Nowym Są-
czu. Teraz, gdy oferta jest 
bardzo bogata skupiamy 
się na produktach najwyż-
szej jakości,  wyższej niż ta 
w marketach. Chodzi tutaj 
min. o kosmetyki naturalne, 
czy ekologiczne suplementy. 
Cieszy nas, że klient jest co-
raz bardziej świadomy i wie 
czego potrzebuje.

Na jakie certyfikaty zwracać 
uwagę przy zakupie żywno-
ści ekologicznej, żeby nie 
zostać oszukanym?

Sama nazwa nie świadczy 
o tym, że produkt spełnia 
unijne wymogi. O żywności 
ekologicznej informuje logo, 

które dla ekologicznej żywno-
ści jest wspólne w całej Unii 
Europejskiej i stanowi klu-
czową informację w przypad-
ku ekożywności. Obecnie jest 
to liść z gwiazd na zielonym 
tle. Musi on znajdować się 
na wszystkich paczkowanych 
produktach ekologicznych, 
wytworzonych w krajach 
unijnych. Inna instytucja to 
ECOCERT. Wydaje świadec-
twa weryfikujące dostosowa-
nie produktów ekologicznych 
do  standardów obowiązują-
cych w Europie, Japonii i Sta-
nach Zjednoczonych.

Jaka jest różnica pomiędzy 
żywnością produkowaną 
metodami konwencjonal-
nymi a ekologicznymi?

Niestety teraz żywność 
uprawia się na skalę masową 
– przyspiesza się jej wzrost, 
by osiągnąć jak największe 
zbiory. Przy uprawie żywno-
ści ekologicznej stosuje się 
naturalne nawozy, takie jak 
oborniki, bądź roztwory na 
bazie fermentacji. Nie uży-
wa się żadnych sztucznych 
ulepszaczy. Zwierzęta nie są 
karmione paszą GMO, prze-
bywają na wolnym wybiegu, 
nie podawane są im antybio-
tyki, ani hormony wzrostu. 
Co ciekawe, na przestrzeni 

ostatnich 50 lat ilość wita-
min i minerałów w warzy-
wach i owocach zmniejszyła 
się o około 80%. Obecnie w 
owocach znajduje się prawie 
sam cukier, a coraz mniej wi-
tamin. A wpływ żywności na 
organizm człowieka jest bar-
dzo istotny. Żywność może 
być lekarstwem lub powo-
dem rozwoju licznych cho-
rób. Musimy o tym pamiętać.

Widzę na półkach napo-
je roślinne. Czy taki napój 
może być dobrym zamien-
nikiem mleka zwierzęcego?

Oczywiście, że tak. Czło-
wiek jest jedynym ssakiem, 
który po okresie przyjmowa-
nia pokarmu od matki, nadal 
pije mleko i to jeszcze inne-
go gatunku! Mało kto wie, że 
krowie mleko jest niewska-
zane dla człowieka ze wzglę-
du na inny udział procento-
wy białek oraz występowanie 
min. laktozy i kazeiny. Nie-
stety nabiał jest pierwszym 
czynnikiem, który człowie-
ka może uczulać i tym sa-
mym wywołać alergię. Jeśli 
kochamy wyroby mleczne 
to pamiętajmy, najzdrowsze 
dla nas jest zsiadłe mleko i 
kefir, ponieważ mają w so-
bie bakterie, które wspoma-
gają trawienie i odporność. 

Dla pozostałych dobrym za-
miennikiem mleka są pro-
dukty na bazie soi, migda-
łów, kokosa, ryżu, orzechów, 
owsa, czy orkiszu. Napoje 
roślinne również zawierają 
białka, duże ilości wapnia, a 
nie powodują żadnych pro-
blemów zdrowotnych.

Czy w asortymencie skle-
pu są artykuły od lokal-
nych producentów żywno-
ści ekologicznej?

W stałej ofercie tylko mio-
dy, ale można u nas zamówić 
ekologiczne mięso, wędli-
nę, nabiał, owoce i warzy-
wa. W każdy poniedziałek 
mamy dostawy. Serdecznie 
zapraszam do zapoznania 
się z asortymentem sklepu. 
Oferujemy również facho-
wą pomoc przy doborze od-
powiednich produktów jak i 
cenne wskazówki dotyczące 
diety.

Dziękuję za rozmowę!
Dziękuję, pozdrawiam Czy-

telników gazety i portalu 
miastoNS.pl i zapraszam do 
naszego sklepu, który znaj-
duje się w Nowym Sączu przy  
ul. Berka Joselewicza 2.

Klaudia Celusta
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Jakie wnioski możemy wy-
ciągnąć po 10 latach funk-
cjonowania euro na Słowa-
cji? O wprowadzeniu euro 
u naszego południowego są-
siada oraz o tym, co ewen-
tualna decyzja o przystą-
pieniu Polski do strefy euro 
zmieni dla przedsiębiorców 
z Sądecczyzny rozmawiamy 
z Andrzejem Gutem-Mo-
stowym, byłym posłem - 
przewodniczącym sejmowej 
Komisji Turystyki ,  przed-
siębiorcą i wiceprzewodni-
czącym Rady Programowej 
ds. Rozwoju i Promocji Tu-
rystyki w Małopolsce.
W tym roku mija 10 lat od 
wprowadzenia euro na Sło-
wacji. Jako ówczesny prze-
wodniczący Polsko-Słowac-
kiej Grupy Parlamentarnej 
był Pan świadkiem przygo-
towań do przyjęcia nowej 
waluty.

Tak, to dobry rok na podsu-
mowanie doświadczeń Sło-
wacji z wprowadzenia euro, 
a przy okazji na przeanali-
zowanie strefy euro w kon-
tekście pamiętnego kryzy-
su sprzed kilku lat. Dlatego 
z Wicemarszałkiem Woje-
wództwa Małopolskiego To-
maszem Urynowiczem zor-
ganizowaliśmy konferencję 
i debatę „Euro – zagrożenie 
czy szansa dla przedsiębior-
ców?”. Sprawa ta ma fun-
damentalne znaczenie dla 
wielu pokoleń Polaków, dla-
tego prelegentami zgodzili 

się być Wicepremier dr Ja-
rosław Gowin, Prezes Giełdy 
Papierów Wartościowych dr 
Marek Dietl, dr Marcin Kę-
dzierski z Centrum Analiz 
Klubu Jagiellońskiego oraz 
Dyrektor Małopolskiej Szko-
ły Administracji Publicznej 
dr Krzysztof Głuc. 
 Od 2009 r. obserwował Pan 
z bliska cały proces wpro-
wadzenia euro. Jak Słowa-
cy poradzili sobie z tym wy-
zwaniem?

W kwestiach organizacyj-
nych Słowacja poradziła so-
bie bardzo dobrze. Natomiast 
w opinii ekonomistów Słowa-
cy wprowadzili euro po kursie 
niekorzystnym do ich ówcze-
snej waluty – korony słowac-
kiej. W efekcie siła nabywcza 
gospodarstw domowych zna-
cząco spadła i Słowacy zaczęli 
jeździć na zakupy do Polski. 
Jakie skutki gospodarcze 
przyniosło wprowadzenie 
euro na Słowacji?

Nastąpił silny wzrost bez-
robocia, które przed wpro-
wadzeniem euro było 
na poziomie 9,6 proc., aby 
osiągnąć  14 proc. przez ko-
lejne trzy lata  po wprowa-
dzeniu. Branża turystyczna 
w ciągu trzech pierwszych 
lat przeżyła spadek przyjaz-
du turystów z Polski, Węgier 
i Czech o 20-25 proc. Spowo-
dowało to spowolnienie roz-
woju inwestycji turystycz-
nych na Słowacji. Odwrotne 
zjawisko zaobserwowano 

po polskiej stronie, gdzie dy-
namiczny wzrost ruchu tu-
rystycznego zaowocował no-
wymi inwestycjami, takimi 
jak aquaparki czy stacje nar-
ciarskie. Nawet główny sło-
wacki inwestor turystyczny 
Tatry Mountain Resorts kilka 
lat temu ogłosił, że najwięk-
sze nakłady inwestycyjne 
planuje w Polsce: w Szczyrku 
i Chorzowie.  
Czyli polscy przedsiębiorcy 
trochę wygrali na wprowa-
dzeniu euro na Słowacji?

Zdecydowanie tak. Tere-
ny przygraniczne zyskały 
na masowych przyjazdach 
Słowaków do Polski na za-
kupy. Widać to szczególnie 
w dni jarmarku w Nowym 
Targu i Jabłonce. Także su-
permarkety i sklepy bu-
dowlane są oblegane przez 
naszych południowych są-
siadów , których jest także 
coraz więcej jako turystów.
Pamiętamy kryzys rządowy 
w 2011 r., który z powodu 
euro doprowadził do roz-
wiązania słowackiego par-
lamentu i rozpisania przed-
terminowych wyborów.

Słowacja, będąc w stre-
fie euro, musiała dołożyć się 
do ratowania Grecji i pozo-
stałych krajów dotkniętych 
kryzysem w kwotach liczo-
nych w miliardach euro. 
Było to ponad siły ówcze-
snego rządu. Pamiętam jak 
Premier Słowacji Iveta Radi-
čová mówiła: „Słowacy nie 

pozwolą nam dokładać się 
do pakietu pomocowego dla 
Grecji, bo Grek zarabia trzy 
razy więcej, a greckie eme-
rytury są cztery razy wyż-
sze niż słowackie”. Pozostałe 
kraje strefy euro starały się 
„wytłumaczyć” Słowacji ko-
nieczność udziału w pakiecie 
pomocowym. Gdy część ko-
alicji rządowej kategorycznie 
odmówiła pomocy, opozy-
cja zaproponowała wsparcie 
rządu za cenę przedtermi-
nowych wyborów w marcu 
2012 r.
Czy Polska jest zobowiąza-
na do przyjęcia euro?

Wstępując do Unii Euro-
pejskiej Polska zobowiązała 
się do przyjęcia wspólnej wa-
luty, nie ma natomiast okre-
ślonego jakiegokolwiek ho-
ryzontu czasowego. Decyzja 
Polaków o przyjęciu euro po-
winna być podyktowana tyl-
ko i wyłącznie naszym inte-
resem, zwłaszcza że będzie to 
decyzja nieodwracalna, której 

skutki odczuwać będą wszyst-
kie następne pokolenia.
Czy to zatem dobry mo-
ment, by w Polsce euro za-
stąpiło złotówkę?

Patrząc na polską go-
spodarkę, posiadanie wła-
snej waluty jest ważnym 
instrumentem utrzymywa-
nia konkurencyjności pol-
skiej przedsiębiorczości. 
W czasach kryzysu osłabie-
nie waluty daje możliwość 
przeżycia rodzimym przed-
siębiorcom. Może to mieć 
zasadnicze znaczenie dla 
eksporterów, np. mebli czy 
jabłek. Wszelkie apele  nie-
których polityków i ekono-
mistów o szybkie przyjmo-
wanie euro nie są w interesie 
polskiej gospodarki.
A w interesie naszego re-
gionu?

Jeśli przyjmiemy euro, tu-
rystyka i handel przygranicz-
ny odczują poważny spadek 
obrotów. Najgorsze jest to, 
że na zawsze.

„Szybkie przyjęcie euro nie jest w interesie polskiej gospodarki”

Andrzej Gut-Mostowy przed nowosądeckim Ratuszem
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