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Sza now ni Pań stwo!
Jak co ro ku Fun da cja Są dec ka za pra sza Pań stwa na wy sta wę,
dzię ki któ rej wszy scy ogrod ni cy, dział ko wi cze, mi ło śni cy na tu ry
i na tu ral no ści w żyw no ści i ko sme ty ce oraz zwo len ni cy eko lo gicz -
nych roz wią zań w ży ciu co dzien nym ma ją oka zję spo tkać się i wy -
mie nić do świad cze nia mi.

W tym ro ku od świe ży li śmy kon wen cję i w dniach 14-15 kwiet -
nia za pra sza my Pań stwa do sto li cy Są dec czy zny, do No we go Są -
cza, gdzie na Są dec kich Tar gach Ogrod ni czych za pre zen tu je my
Pań stwu sze ro ką ofer tę: sa dzo nek, drze wek i krze wów owo co wych
i ozdob nych, ce bu lek kwia tów i na sion oraz no wi nek tech nicz nych
zwią za nych z ogrod nic twem i rol nic twem. Bę dzie tu mo żna zro -
bić nie tyl ko atrak cyj ne za ku py, ale rów nież sko rzy stać z po rad
spe cja li stów. 

Zgod nie z tra dy cją i w tym ro ku nie za brak nie punk tów ma łej ga stro no mii, gdzie bę -
dzie mo żna po pró bo wać na szych zdro wych i swoj skich spe cja łów. Po my śle li śmy też o na -
szych naj młod szych go ściach, dla któ rych przy go to wa li śmy sze reg atrak cji i za baw.
Wszyst kich za pra sza my też do udzia łu w lo so wa niu spe cjal nej na gro dy za fun do wa nej
przez Miej skie Przed się bior stwo Ko mu ni ka cyj ne, któ re do wie zie na szych go ści za oka za -
niem oka zjo nal nych, dar mo wych bi le tów ro dzin nych. 

Do zo ba cze nia w No wym Są czu!
Piotr Ociep ka, Pre zes Fun da cji Są dec kiej

PIOTR OCIEPKA
PRE ZES FUNDACJI SĄDECKIEJ

PRO GRAM SĄ DEC KICH TAR GÓW OGROD NIC ZYCH
14-15 kwietnia 2018, al. Wol no ści w No wym Są czu – „Sta ra San de cja”

Sobota   9:00 – 17:00 
n 10:00 – Oficjalne otwarcie Targów – przywitanie gości 
n Pokazy OSP Niskowa
n Pokaz tańca nowoczesnego – Szkoła Tańca No Limit
n Pokazy pielęgnacji roślin – Park M
n Występy artystów Młode Talenty 
n Gry i zabawy dla dzieci
n Stanowiska z programem obsługującym teoretyczny egzamin

prawa jazdy – MORD
n Pojazd symulujący sytuację podczas wypadku – MORD
n Występ podopiecznych Fundacji Bratnia Dusza – dzieci

polonijnego zespołu z Ukrainy – Lwiątka
n Pokaz ratownictwa medycznego – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe 
n Warsztaty malowania na jedwabiu i na szkle
n Warsztaty ceramiczne i szydełkowania

Niedziela   9:00 – 17:00 
n Przywitanie gości – prezentacja partnerów i wystawców
n Ogłoszenie konkursu dla zwiedzających – hasło Targi Ogrodnicze
n Pokazy OSP Głębokie
n Występ podopiecznych Fundacji Bratnia Dusza – dzieci

polonijnego zespołu z Ukrainy – Lwiątka
n Występ Starosądeckiego Chóru Gospel
n Losowanie nagrody ufundowanej przez MPK w Nowym Sączu
n Wykład na temat wody – CM&W Walenty Cembruch
n Aranżacja ogrodów – wykład Park M
n Gry i zabawy dla dzieci
n Prezentacja urządzeń mechanicznych do ogrodu – BL System
n Edukacja ekologiczna – Nova sp. z o.o.
n Warsztaty malowania na jedwabiu i na szkle
n Warsztaty ceramiczne i szydełkowania
n Nagroda dla najlepszego stoiska Targów
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Bez pie czeń stwo i ce ny, to dwie rze czy,
któ re ma ją ka pi tal ne zna cze nie dla
wszyst kich, któ rzy chcą urzą dzić funk cjo -
nal ny ogród czy dział kę. Na co trze ba
zwró cić szcze gól ną uwa gę i co nas mo że
w tym ro ku za sko czyć?

Otym, że ara nża cja i urzą dze nie
przy do mo we go ogro du czy dział ki,
to wca le nie jest ła twa spra wa nie
trze ba ni ko go prze ko ny wać.

W szcze gól no ści tych, któ rym za ma rzy ło się
wkom po no wać ele men ty ma łej ar chi tek tu -
ry: oczka wod ne, fon tan ny, wia ty czy na wet
huś taw ki o dom kach nie wspo mi na jąc. To
nie są rze czy, któ re po tem mo żna z dnia
na dzień prze nieść, choć by dla te go, że wy -
ma ga ją od po wied nich in sta la cji wod nych
czy elek trycz nych al bo po pro sty so lid ne go
fun da men tu. Tu – przede wszyst kim ze
wzglę du na bez pie czeń stwo – naj le piej sko -
rzy stać z ra dy spe cja li stów. Dla cze go? Po -
słu żmy się przy kła dem.

– Ostat nio mój sta ły klient zde cy do wał się
na po ło że nie a w za sa dzie roz pro wa dze nie
w ogro dzie in sta la cji elek trycz nej. Co
do prze wo dów, to od daw na na ryn ku są ta -
kie, któ re gwa ran tu ją za bez pie cze nie
przed wil go cią i kon takt z zie mią w ni czym
im nie za szko dzi. Ale je śli cho dzi o wy koń -
cze niów kę, tu nie da się za sto so wać pół środ -
ków po czy na jąc od skrzyn ki głów nej
na gniazd kach koń cząc. Trze ba za wsze pa -
mię tać, ja kie bę dzie opty mal ne ob cią że nie
sie ci i przede wszyst kim, by wszyst kie ele -
men ty in sta la cji by ły ze so bą kom pa ty bil ne.
Bez po mo cy elek try ka się nie obę dzie a mój
klient był prze świad czo ny, że te mat za ła twi
przed łu ża cza mi na bęb nie – roz ma wia my
z wła ści cie lem skle pu ze sprzę tem. 

Do brze po ło żo na sieć, to nie tyl ko gwa ran -
cja, że bę dzie my bez piecz ni my, użyt kow ni cy,
ale, że nasz sprzęt elek trycz ny bę dzie nam
dłu go i spraw nie słu żył. Tym bar dziej, że
elek trycz ny sprzęt ogrod ni czy, choć by ko siar -
ki sta ją się co raz po pu lar niej sze i przy tym
kon ku ren cyj ne ce no wo w sto sun ku do ko sia -
rek spa li no wych. Re asu mu jąc – in sta la cje zo -
staw my spe cja li stom a jej koszt na praw dę
szyb ko nam się zwró ci, ale…

W PORT FE LACH UBĘ DZIE
Wszyst kich, któ rzy przy mie rza ją się

do za ku pu urzą dzeń ogrod ni czych po cząw -
szy od wspo mnia nych ko sia rek, pod ka sza -
rek skoń czyw szy na drob nych na rzę dziach
nie mi le za sko czą ce ny a w za sa dzie ich dra -
stycz ny wzrost. Z in for ma cji, któ re ze bra li -
śmy od są dec kich han dlow ców wy ni ka, że
pod wy żki bę dą wy no sić od pię ciu do na wet
pięt na stu czy dwu dzie stu pro cent. 

– I tak jest u wszyst kich pro du cen tów
i hur tow ni ków. I wca le nie jest to zwią za ne,
jak za zwy czaj by wa ło, ze sko kiem war to ści

Ogród i działka od strony technicznej

Musi być bezpiecznie, 
ale ceny poszły w górę
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eu ro czy do la ra. W tym wy pad ku za de cy do -
wa ły pod wy żki cen pa li wa, prą du a co
za tym idzie pro duk cji i trans por tu. Nie bez
zna cze nia jest sy tu acja na ryn ku pra cy. Te -
raz już nie da ra dy dać pra cow ni ko wi naj -
ni ższej kra jo wej, bo pra cow ni ków jest co raz
mniej i to oni dyk tu ją wy so kość pen sji.
Szcze gól nie je śli mó wi my o pra cow ni kach
wy kwa li fi ko wa nych – usły sze li śmy w jed -
nym ze skle pów, do któ re go sta ły kon tra -
hent przy słał po dob ne wy ja śnie nie wraz
z no wym ka ta lo giem. 

– Ni ższe ce ny za pro po no wać mo gą tym
sa mym tyl ko te skle py, za zwy czaj du że
i dzia ła ją ce na ryn ku od wie lu lat, któ re za -
gwa ran to wa ły so bie to war jesz cze w ze -
szłym ro ku. A to wca le nie jest ta kie ła twe,
bo wią że się z ko niecz no ścią za mro że nia
spo rych pie nię dzy– do da ją na si roz mów cy.

Przy oka zji ra dzą wszyst kim klien tom,
by przed do ko na niem za ku pu do kład nie
spraw dzi li wszyst kie ofer ty na ryn ku. Mo -
że się bo wiem oka zać, że na więk szych
urzą dze niach ró żni ce w ce nie mo gą wy no -

sić od kil ku dzie się ciu do na wet kil ku set zło -
tych. Ko lej na wa żna rzecz  – za wsze do kład -
nie do py taj my o mo żli wo ści i za sa dy
ser wi so wa nia. 

(ES)
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Centrum Ogrodnicze Park-M
ul. Trakt św. Kingi 9,33-340 Stary Sącz

www.park-m.pltel. 18 449 00 01tel. 18 449 00 01

NOVA Sp. z o.o.
ul. Śniadeckich 14, 33-300 Nowy Sącz

www.nova-ns.eue-mail: biuro@nova-ns.eutel. 18 442 12 00

Łącki Bank Spółdzielczy
33-390 Łącko 814

www.bslacko.plsekretariat@bslacko.pl18 444 60 21

SĄDECKA GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW OWOC ŁĄCKI Sp. z o. o.

33-390 Łącko 76

www.owoclacki.plbiuro@owoclacki.pl18 444 69 86

Spółdzielnia Ogrodnicza Ziemi Sądeckiej
Jagiellońska 18, 33-300 Nowy Sącz

www.sozs.plsekretariat@sozs.pl18 443 83 07

BL SYSTEM Łukasz Belski
ul. Tarnowska 119, 33-300 Nowy Sącz

www.bl-system.plbl-system@bl-system.pl18 444 34 34

VIP SECURITY SYSTEM Sp. z o.o.
33-390 Łącko, ul. Rynek 1

vip se cu ri ty.com.plbiu ro@vip se cu ri ty.com.pltel. 18 440 75 43

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu
ul. 29 Listopada 10, 33-300 Nowy Sącz

www.mord.plsekretariat@mord.pl18 449-08-88

Zakład Produkcyjno Handlowy Stanisław Krzaczek
Klikawa, ul. Leśna 5, 24-100 Puławy

www.krzaczek.euzamowienia@krzaczek.eu81 880 64 44
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TIM KOMINKI
Nawojowska 224, 33-300 Nowy Sącz

www.timkominki.plnowysacz@timkominki.pl507 146 556

Bar „Za ci sze” Soj ka Ire na
Mal czew skie go 5, 33300 No wy Sącz

FHU Magnolia Dom i Ogród Rafał Nieć
ul. Boh. Orła Białego 115, 33-300 Nowy Sącz

www.ogrodywregionie.plmagnolia.1@vp.pl663 366 324

Producent Wędlin Firma GAWOR
Podstolice 163, 32-020 Wieliczka

www.gaworwedliny.plgawor-tradycja@wp.pl12 289 57 20

Gospodarstwo Ogrodnicze Szetyńscy
ul. J III Sobieskiego 75, 43-340 Kozy k. Bielska Białej

www.szetynscy. plogroszet@wp.pl33 819 44 52

PERFEKT CO Odnawialne Źródła Energii
Węgrzce k.Krakowa 32-086 ul.A6 nr17

www.perfektco.pllscislowicz@perfektco.pl888 912 220

WIEJSKA CHATA
Przejezdna 2/26, 16-001 Ignatki Osiedle

rarytasyzpodlasia.plzamowieniawiejskachata@gmail.com535 808 850

„U Zdzi cha” Go spo dar stwo Szkół kar skie -An na Wa rze cha
Gołkowice Górne 113, 33-388 Gołkowice

www.warzecha.net.plkrzewy.uzdzicha@wp.pl608 891 777

Gładysz Motors
Łukanowice 239, 32-830 Wojnicz

www.gladyszmotors.plinfogladysz@gmail.com 14 628 59 00
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PRZETWÓRSTWO:
l „SMAK NATURY” Marek Hałat – ul. Tadeusza 61, 43-300 Bielsko-Biała, mail: tel. 512 187 177, 

www.e-smaknatury.com.pl – olej rzepakowy
l Winnica Piwnica Antoniego – Danuta, Antoni, Damian Marcinek, Wola Lubecka 15, 33-162 Lubcza, tel: 608-

017-274, e-mail: antonimarcinek@.wp.pl – wina
l Tłocznia Owoców Pawłowski, Żbikowice 21, 33-314 Łososina Dolna, tel: 506 896 395, email:

tloczniapawlowski@wp.pl – soki naturalne

OGRODNICTWO:
l F. H. U Adrian Tyrkalski, Słomniki, 694-719-298, cebulki kwiatowe
l Ozdobne Drzewka i Krzewy Iglaste-Gospodarstwo Rolne Lucyna i Robert Wolff -Olszana 67,

33-386 Podegrodzie k. Nowego Sącza – 608 072 264, www.iglaki-olszana.pl, drzewka ozdobne
l Szkółka Bylin – Urszula Dyrek, Niskowa 141, 33-395 Chełmiec, 18 443 07 94, 666 848 757, byliny kwiatowe
l Józef Kasprowicz – Tarnów, 669 651 843, sadzonki kwiatów
l Kwalifikowana Szkółka Drzew Owocowych – Bogdan Skwira, 887 754 041, drzewka owocowe 
l Szkółka Drzewek Owocowych i Ozdobnych M. J. Lisak, Żerkowice 3, 32-095 Iwanowice Wołościańskie,

tel. 507 065 639, ww. lisak. ogrodnictwo. net, drzewka owocowe i ozdobne

EKOLOGIA I PRODUKTY NATURALNE:
l Strefa Energii – Odnawialne Źródła Energii, Paweł Lachowicz, Balicka 49A, 30-199 Rząska, tel. 731 667 270,

www.strefaenergii.com, folowoltalika
l ASOA – Zabrzeż 224, 33-390 Łącko, tel. 531 555 048, www.asoa.pl, kosmetyki naturalne
l Zdrowie z Natury, Łukasz Kasztelan, tel. 505 295 555, suplementy i produkty naturalne
l Wyroby Naturalne Sp. z o. o., Środkowa 115,34-405 Białka Tatrzańska, tel. 789 221 035, produkty regionalne i eko
l Superekologiczni Agata i Marek Wasil, Mokra Wieś94, 33-386 Podegrodzie, tel. 502 570 676, suplementy ekologiczne
l Uzdrowisko Krynica-Żegiestów, ul. Nowotarskiego 9/4, 33-380 Krynica-Zdrój, tel.: (018) 471-28-01, email:

sekretariat@kryniczanka.pl, woda mineralna
l Wander – Mirosław Węglicki, Staszów tel. 505 789 992, naturalne wypieki, zioła

INNI WYSTAWCY:
l Meble Kocemba, Stanisław Kocemba, Kamionka Wielka 209, 33-334 Kamionka Wielka, tel. 510 362343,

www.meble-kocemba.pl, meble ogrodowe
l Z. P. Halskór, Jerzy Kopkowicz, Górki Zawadzkie 71D, 603 832 221, wyroby drewniane i galanteria skórzana
l Oriflame, Anna Wójs, 605 294 340, kosmetyki 
l Kuźnia Drewna, tel. 509-185-423, biuro@kuzniadrewna.pl, produkcja i sprzedaż wyrobów z drewna
l Firma Handlowa „Zdrowid” – tel. 663 720 028, zioła, przyprawy, czosnek, moździerze 
l Bogusław Nakielski, 663 342 440, wata cukrowa, soki
l Zielone 112 – Beata Majewska, 509 945 844, beciamaja@gmail.com, foodtruck
l Pracownia Artystyczna PERO BEBE – tel. 733-031-733, ręcznie szyte zabawki

RĘKODZIEŁO:
l Irena Aksamit – Leśniak, Helena Kufta, Barbara Kościółek, Ewelina Wiśniewska, Agata Kuś
l Anna Obrzut, Zofia Mirek, Małgorzata Pałac, Lesław Kuźma, Barbara Korona, Natalia Wrona
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Ka żda zmo ra znaj dzie swo je go ama to ra,
po dob nie jak ka żdy trend czy mo da w ar -
chi tek tu rze kra jo bra zu. Mi ło śni ków te go,
co na tu ral ne w fau nie i flo rze ucie szy jed -
nak wia do mość, że od dłu ższe go cza su
mod ne jest pro jek to wać i ara nżo wać ogro -
dy i dział ki tak, by jak naj bar dziej na wią zy -
wa ły do swo je go na tu ral ne go oto cze nia. 

Mi mo spo re go sen ty men tu ogro -
do wym kra sna lom, pstro ka tym
le min gom i krzy kli wym ce men -
to wo pla sti ko wym ozdo bom mó -

wi my: nie. Do zie lo nych kra jo bra zów
wkro czy ły drew no, ka mień, kom po zy ty, któ -
re do złu dze nia przy po mi na ją wszyst ko to,
co stwo rzy ła mat ka na tu ra. I już tyl ko bar -
dzo od wa żni al bo eks cen trycz ni wła ści cie le
te re nów zie lo nych ro bią z gór skich oko lic
piasz czy stą pu sty nię z wy jąt ko wo eg zo tycz -
ny mi ro śli na mi al bo na szpi ko wa ny „przed -
mio ta mi” Di sney land.

Te raz ka żdy kto chce mieć tren dy ogród
mu si dzia łać tak, by – na wet je śli in ge ren -

cja w układ te re nu oka że się nie zbęd -
na – wszyst kie zmia ny do złu dze nia imi to -
wa ły rę kę na tu ry. Ta kie roz wią za nie mo że
wy dać się po cząt ko wo nud ne, ma ło kre -
atyw ne, ale nic bar dziej myl ne go. Przede
wszyst kim jest tań sze, szcze gól nie dla tych,
któ rych nie stać na za trud nie nie spe cja li sty.
Ka mie ni i ska łek ci u nas do sta tek, firm sto -
lar skich, któ re wy ko nu ją ele men ty ma łej
ar chi tek tu ry z su ro we go drew na też a In -
ter net pe łen jest nie dro gich pro duk tów z gli -
ny czy wspo mnia nych kom po zy tów. Tu też
znaj dzie my ca łą skarb ni cę in spi ra cji, wy -
star czy wpi sać w wy szu ki war kę: ogro dy na -
tu ral ne a wy sko czą nam dzie siąt ki stron
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Na tu ry nie oszu kasz: jak ogród,
to tyl ko pod jej dyk tan do
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z ga le ria mi, po ra da mi, wska zów ka mi i pro -
duk ta mi do sprze da ży.

W jed nej jed nak rze czy trze ba bez -
względ nie sko rzy stać z po ra dy ży we go czło -
wie ka, spe cja li sty i au to chto na. Cho dzi
mia no wi cie o zie leń. – Na wet tu, na po łu -
dniu zie leń jest bar dzo zró żni co wa na a ro -
śli ny ma ją swo je wy mo gi za rów no je śli
cho dzi o eks po zy cję sło necz ną, wil got ność
czy, o czym wie lu z nas za po mi na, prze pusz -
czal ność i wil got ność gle by. Za nim za in we -
stu je my set ki zło tych w ro śli ny do py taj my
do kład nie czy na na szej zie mi się utrzy ma -
ją. Tu nie ma sen su kie ro wać się tyl ko gu -
stem. W na tu ral nym ogro dzie bar dzo istot ne
jest też to, by uwzględ nić fau nę po cząw szy
od owa dów na pta kach koń cząc – usły sze li -
śmy od eks per ta.

A na ko niec ma ła dy gre sja, któ ra po -
twier dzi wa gę po rad. – Mam klient kę, któ -
rej bar dzo za le ży na wła snych wa rzy wach.
Po dwóch se zo nach dział ko wa nia po ska rży -
ła mi się, że wszyst kim są sia dom na oko ło ro -
śnie pięk na mar chew a u niej na wet do brze

nie wscho dzi. Do py ta łam ja ką ma zie mię
w miej scu, gdzie ją wy sie wa. Oka za ło się, że
to cię żka, gli nia sta zie mia. I już wszyst ko by -
ło ja sne. Mar chew lu bi tro chę pia sku. Wy -
star czy ło zie mię z nim wy mie szać na wio snę
a już je sie nią mo głam spró bo wać do rod ne
i sma ko wi te efek ty te go za bie gu – mó wi na -
sza roz mów czy ni.

(ES)








