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TVN24 kręci z DTS24
W ślad za artykułami dts24.pl na temat nielegalnych opłat pobieranych 
w sądeckim prosektorium sprawą zajęła się stacja TVN24. Wczoraj 
telewizja gościła w naszej redakcji, rozmawiając z autorką publikacji 
i redaktor naczelną dts24.pl Ewą Stachurą.
Więcej na dts24.pl 
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1 200 000 000
(słownie – miliard dwieście milionów) – tylu mieszkańców liczą Indie. Jak obli-
czył sadownik z Łącka Jan Golonka, gdyby każdy z nich zjadł rocznie 3–4 jabłka, 
to indyjscy konsumenci mogliby pochłonąć 600 tysięcy ton sądeckich owoców. 
Rozwiązywałoby to kłopoty sadowników z naszego regionu powstałe po wpro-
wadzeniu embarga przez Rosję. Czy mieszkańcy Indii zjedzą nasze jabłka w tak 
dużych ilościach? Sadownicy bardzo by sobie tego życzyli, ale – jak zaznaczył 
Golonka – rozmowy z nowym odbiorcą są dopiero na początku drogi. (ICZ)

Więcej na dts24.pl

LICZBA TYGODNIA

To już ostatnie dni, kiedy moż-
na głosować w plebiscycie Ziarn-
ko Gorczycy. 7 lutego, podczas 
wielkiego finału, dowiemy się, kto 
w tym roku zdobędzie statuetkę. 

Do 2 lutego trwa głosowanie, 
w którym to sądeczanie wybiera-
ją osoby oraz firmy czy stowarzy-
szenia, działające dla dobra innych. 
Pierwszy etap XV edycji Ziarnka 
Gorczycy wyłonił mocne osobowo-
ści i silne instytucje. Dobiega koń-
ca drugi etap plebiscytu. Głosować 
można m.in. na naszym portalu 
dts24.pl, a także wysyłając e–mail, 
podając swoje dane: biuro@zwia-
zeksadeczan.pl oraz na kuponach, 
które można odebrać, wypełnić i zo-
stawić w siedzibie redakcji DTS (N. 
Sącz, ul. Żywiecka 25, od pn.–pt. 
g. 8–16), Sądeckim Hospicjum (N. 
Sącz, ul. Nawojowska 155 A, od pn.–
pt. g. 7–15) i Centrum Informacji Tu-
rystycznej w Nowym Sączu (pn.–
pt. g. 8–18, sb. g. 9–14). Wszystkie 
głosy zostaną podliczone i kapitu-
ła Ziarnka wyłoni zwycięzców. Kto 
zdobędzie statuetkę Ziarnka Gor-
czycy, dowiemy się podczas fina-
łu 7 lutego. Gwiazdą wieczory bę-
dzie Andrzej Poniedzielski, a dochód 
z imprezy tradycyjnie zostanie prze-
znaczony na rozbudowę Sądeckiego 
Hospicjum. 

(KG)

DTS PATRONUJE

Zgłoszeni do plebiscytu 
Ziarnko Gorczycy 2015 
W kategorii osobowość: Michał 
Kądziołka, Małgorzata Belska, Wła-
dysław Litwa, Bartłomiej Błachuta, 
Anna Totoń, Stanisław Wolak, Wie-
sława Borczyk, Barbara i Aleksan-
der Porzuckowie
W kategorii stowarzyszenie lub fir-
ma: Stowarzyszenie Rodziców 
Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełno-
sprawnych „PROMYK” z siedzi-
bą w Podegrodziu; Profil – Kra-
sne Potockie; Amper – Nowy Sącz; 
Stowarzyszenie Tęcza przy Spe-
cjalnym Ośrodku Szkolno–Wy-
chowawczym w Nowym Sączu; 
Fundacja RENOVO w Nowym Są-
czu; Salon oprawy obrazów Da 
Vinci w Nowym Sączu; Bar „Pod 
Wierzbą” Zofia i Włodzimierz Sowa 
w Nowym Sączu. 

Wielki finał z Andrzejem 
Poniedzielskim

Kto kupi Newag?
Według informacji „Pulsu Biznesu” 
Zbigniew Jakubas zamierza sprze-
dać swoje udziały w spółce. W kolejce 
do przejęcia około 40 % akcji Newa-
gu ustawili się już czołowi zagranicz-
ni producenci taboru kolejowego m. 
in. Alstom, Bombardier czy Siemens. 
Nie ma w tym nic dziwnego, bowiem 
miniony rok był dla polskiej spółki 
bardzo dobry. Wartość przychodów 

ze sprzedaży w okresie od 1 stycznia 
do 30 września 2014 roku wyniosła 
709 mln zł i w porównaniu z analo-
gicznym okresem roku 2013 wzro-
sła o 288 mln zł (+68 %). Zysk netto 
spółki do końca września 2014 roku 
ukształtował się na poziomie 71 mln 
zł, a portfel zamówień systematycz-
nie rósł. (ROSS) 

Źródło: www.pulsinwestora.pb.pl 
Więcej na ten temat przeczytasz 

na dts24.pl

MOK a Dom Pierackiego 
Ukazał się nowy numer kwartalnika „Al-
manach Sądecki”, wydawany pod re-
dakcją Leszka Migrały przez Wydaw-
nictwo Katolickiego Stowarzyszenia 
„Civitas Christiana“ w Nowym Sączu. 
Publikacja autorstwa historyków zwią-
zanych z Sądecczyzną jak zwykle zwie-
ra interesujące artykuły napisane lek-
ką ręką, tak by były zrozumiałe nie tylko 
dla fachowców, ale stanowiły litera-
turę popularno–naukową. W związku 
ze stuleciem (w ubiegłym roku) wybu-
chu I wojny światowej, godny polecenia 
jest artykuł Sylwestra Rękasa o zajęciu 
Nowego Sącza jesienią 1914 roku przez 
wojska rosyjskie. Sporo miejsca po-
święcił „Almanach” przedwojennemu 
ministrowi spraw wewnętrznych Bro-
nisławowi Pierackiemu, który co praw-
da urodził się w Gorlicach, ale dzieciń-
stwo i młodość spędził w Nowym Sączu. 
Zginął w czerwcu w 1934 r., w zamachu 
dokonanym przez ukraińskich nacjona-
listów w Warszawie, ale został pocho-
wany z honorami w Nowym Sączu. Są-
deckie Muzeum Okręgowe przechowuje 
po nim wiele pamiątek. Dotąd starsi 
mieszkańcy miasta nazywają budynek 
Miejskiego Ośrodka Kultury przy Ale-
jach Wolności „Domem Pierackiego“. 
Dlaczego? Można się o tym dowiedzieć 
z „Almanachu”. Przed miesiącem od-
dano do użytku wyremontowany dwo-
rzec kolejowy, do którego powróciły 
obrazy Edmunda Cieczkiewicza. O hi-
storii ich powstania w „Almanachu” pi-
sze ciekawie Justyna Stasiek. Podobnie 
ciekawie o kościele w Paszynie rozpra-
wia Leszek Migrała.   (YES)

NOWOŚCI WYDAWNICZE
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Piotrowi Hajdudze
i Jego Rodzinie
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REKLAMA KONDOLENCJE 

Ludomir Handzel, kandydat 
na prezydenta Nowego Sącza 
w ostatnich wyborach samorzą-
dowych, został powołany na sta-
nowisko prezesa zarządu Welcome 
Airport Services Spółka z o.o. 

***
4,5 mln zł będzie kosztować przy-
gotowanie projektu budowlane-
go i wykonawczego Rewitalizacji 
Parku Strzeleckiego i tzw. Sądec-
kiej Wenecji w Nowym Sączu. Do-
kumentację ma opracować kon-
sorcjum firm: "Laboratorium 
Architektury" i "Centrum Projek-
tów Rewitalizacji".

***
Kolejni mieszkańcy Nowego Sącza 
przyłączają się do sieci kanaliza-
cyjnej i wodociągowej. W siedzibie 
spółki Sądeckie Wodociągi chętni 
mogą składać wnioski o dofinan-
sowanie. SW dysponuje pulą po-
nad miliona złotych na dopłaty. 

***
Według danych GUS z grudnia 
2014 roku stopa bezrobocia w No-
wym Sączu wynosiła poniżej 9 
procent. W Sądeckim Urzędzie 
Pracy na koniec roku było zareje-
strowanych 3987 osób, poszuku-
jących zatrudnienia, czyli o nie-
mal 100 mniej niż w listopadzie. 

Chcesz znać szczegóły, 
czytaj dts24.pl

W SKRÓCIE

GOSPODARKA.  Polskie firmy trans-
portowe upadną, a kierowcy ustawią 
się w kolejce po zasiłki tak jak górni-
cy czy stoczniowcy – to czarny scena-
riusz, który może spotkać wiele sądec-
kich firm, jeśli rząd nie wyjaśni kwestii 
nowych przepisów wprowadzonych 
u naszych zachodnich sąsiadów. 

Od 1 stycznia w Niemczech obo-
wiązuje ustawa o płacy minimalnej, 
zgodnie z którą zarówno Niemcy, 
jak i obywatele innych narodowo-
ści pracujący w tym kraju, nie mogą 
zarabiać mniej niż 8,5 euro za go-
dzinę brutto. Według władz z Ber-
lina stawka minimalna obowiązuje 
również kierowców firm transpor-
towych spoza Niemiec.
O problemie ROZMAWIAMY  z JANEM 
ZAŁUBSKIM, prezesem ZET Transport 
w Nowym Sączu oraz wiceprezesem 
Sądeckiej Izby Gospodarczej 

– Najpierw w polskie firmy transporto-
we uderza rosyjskiego embargo. Teraz 
przychodzi atak z Zachodu?

– To już jest kolejna fala uderze-
niowa ze strony Zachodu. Pierw-
sza przyszła z Francji i Belgi, które 
wprowadziły zakazy związane z tak 
zwaną pauzą 45–godzinną dla kie-
rowców. Nie mogą jej odbywać w ka-
binie ciężarówki, tylko w hotelu czy 
pensjonacie. To była pierwsza regu-
lacja, która uderzyła w branżę. Na-
tomiast to, co wprowadza teraz rząd 

niemiecki, to już kurio-
zum. Ustawą o płacy 
minimalnej Niemcy 
chcą wyelimino-
wać nasz trans-
port ze swoje-
go rynku. Może 
to oczywiście 
mieć i odwrot-
ne skutki dla ich 
gospodarki. Nie-
mniej niezrozumia-
łe jest, że państwo są-
siadujące, poprzez swoje 
ustawodawstwo wchodzi 
w regulacje innego kraju, zarządza 
jego systemem wynagradzania. Mało 
tego, żąda od polskiego pracodaw-
cy przekazania wszystkich danych 
na temat kierowcy, jak również zo-
bowiązuje polskiego przedsiębior-
cę do przesłania w języku niemiec-
kim dokumentacji dotyczącej kwestii 
jego wynagrodzeń określonej insty-
tucji kontrolującej. A wszystko reali-
zowane jest bez uzgodnień ze stroną 
polską, co podważa dobrosąsiedz-
kie stosunki i jest dużym nietaktem 
politycznym. Ta ustawa jest zupeł-
nie sprzeczna z ideą Unii Europej-
skiej i wolności prowadzenia usług 
czy przepływu ludności. 
– Ustawa szczególnie mocno uderzy 
w sądecki rynek, gdzie firm przewozo-
wych jest kilkadziesiąt? 

– Uderzy nie tylko w nasz ry-
nek, ale w całą Polskę. To nie jest 

problem firm transpor-
towych, ale problem 

społeczny.
– Pozorna jest za-

tem radość kie-
rowców, któ-
rzy uważają, 
że ta regula-
cja podniesie ich 

wynagrodzenia?
– Firmy trans-

portowe nie będą 
w stanie zapłacić ta-

kiego wynagrodzenia, 
co będzie skutkować ich upa-

dłością. Więc możemy sobie wy-
obrazić, co stanie się z pracownika-
mi tych przedsiębiorstw – ustawią 
się w kolejce po zasiłki jak górnicy, 
stoczniowcy i inne grupy zawodo-
we, albo wyjadą pracować za gra-
nicę. Branża transportowa od dłuż-
szego czasu nie generuje zysków. 
Szacuje się, że obecne jej zadłuże-
nie to 10 miliardów złotych, z ty-
tułu kredytów czy leasingów. Ale 
chcąc być liderem w Europie, ko-
nieczne było przyjęcie takiej stra-
tegii inwestycyjnej. Nie mieliśmy 
przecież kapitału zgromadzonego 
historycznie.
– Uczestniczył Pan w poniedziałek (26 
stycznia) w Forum Transportu Drogo-
wego w Warszawie, na którym obecna 
była minister infrastruktury i rozwo-
ju Maria Wasiak. Jakie jest stanowisko 
polskiego rządu w tej sprawie?

– Branża transportowa i logistycz-
na w Polsce zatrudnia około milio-
na osób i dostarcza 12 procent PKB, 
a z jej funkcjonowaniem jest bezpo-
średnio związany cały obszar podat-
ków – opłaty drogowe, akcyza, VAT, 
itd... Oczekujemy więc jasnego sta-
nowiska rządu w tej sprawie. Głów-
ną ideą naszego spotkania na Forum 
było przygotowanie odpowiedniej 
argumentacji, którą – mamy na-
dzieję – pani minister odpowiednio 
przedstawi w czwartek, 29 stycznia 
w Berlinie niemieckiemu ministro-
wi Alexadrowi Dobrindtowi. W pią-
tek z kolei ze swoim odpowiednikiem 
po stronie sąsiadów spotka się mini-
ster pracy i polityki społecznej Wła-
dysław Kosiniak–Kamysz. Dopiero 
po tych spotkaniach będziemy znać 
oficjalne stanowisko naszych władz. 
Póki co, rząd złożył skargę do Komi-
sji Europejskiej, ale na jej procedo-
wanie Niemcy mają 30 dni. 
– Oszacował Pan, jak ustawa niemiec-
ka może wpłynąć na kondycję Pana 
firmy? 

– Nie chciałbym gdybać. Za-
sadniczą sprawą w tym momencie 
jest odpowiedzenie sobie na pyta-
nie, czy podlegamy pod tę ustawę 
i jakie stanowisko zajmie nasz rząd 
– czy będzie chronił rodzime firmy 
i wypracuje jednoznaczne stanowi-
sko, mówiące, że regulacje wpro-
wadzone w Niemczech nie dotyczą 
polskich przewoźników.

– Jaki odsetek działalności ZET Trans-
portu stanowią przewozy do Niemiec?

– Problem w tym, że ustawa nie-
miecka o płacy minimalnej nie doty-
czy tylko przewozów do Niemiec, ale 
również wszelkich przejazdów tran-
zytowych przez ten kraj, na przy-
kład do Francji czy Hiszpanii. Proszę 
więc sobie wyobrazić, jak wpłynie 
to na przewoźników autobusowych. 
Należy liczyć się ze wzrostem cen 
biletów. Skutki tego odczują więc 
wszyscy obywatele. Polski transport 
na przestrzeni ostatnich pięciu lat 
zdobył dominującą pozycję w Euro-
pie i to stało się niewygodne dla kra-
jów „starej Unii” – w tym wypad-
ku Niemiec. Przez ustawę socjalną 
Niemcy chcą chronić swój rynek, ale 
w naszej ocenie w sposób niezgodny 
z przepisami unijnymi i stanowiący 
zagrożenie dla funkcjonowania firm 
transportowych.
– Do problemów z Zachodem docho-
dzą te wschodnie. Czy sądeccy prze-
woźnicy mocno odczuli skutki rosyj-
skiego embarga?

– 60 procent przewozów na ry-
nek rosyjski wykonują przewoź-
nicy ze ściany wschodniej. Nas ten 
problem więc aż tak bardzo nie do-
tyczy. Widzimy, że wolumen tych 
przewozów został mocno ograni-
czony, ale mamy możliwości reali-
zacji przewozów alternatywnych, 
na inne rynki.

Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ 

Załubski: Niemcy chcą wyeliminować nasz transport
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EDUKACJA.  Dron, zdalnie sterowa-
ny samochód, nowe programy i gry 
przystosowane do telefonów ko-
mórkowych. Takim dorobkiem mogą 
się poszczycić uczniowie sądeckie-
go Elektryka. Efekty ich pracy moż-
na było zobaczyć i przetestować na IV 
Pikniku Naukowym 27 stycznia. 

Robert Widlak samodzielnie skon-
struował drona i zdobył pierwsze 
miejsce w kategorii mechatronika/
robotyka. Bez budżetu na elementy 

konstrukcyjne ani testy w labora-
toriach w ciągu trzech lat ukończył 

latającą maszynę i zaprezentował 
ją szkolnej społeczności oraz go-
ściom, którzy odwiedzili Piknik. 
– Chciałem wykonać drona od pod-
staw – mówił uczeń w rozmowie 
z wMediach.pl. – Służy on do prze-
noszenia ładunków, wystarczy za-
montować odpowiedni kontroler 
i możemy nim robić pokazy sztucz-
nych ogni, a z użyciem bezprzewo-
dowych okularów możemy latać 
daleko poza zasięg wzroku i wy-
konywać nocne loty obserwacyjne. 
Ze względu na to, że posiada oświe-
tlenie RGB możemy ustawić na nim 
każdy kolor tęczy, jest on doskonale 
widoczny w nocy i przy tym świet-
nie wygląda.
  (PAS)

Zobacz inne wynalazki uczniów 
na wMediach.pl i dts24.pl

KOMUNIKACJA.  Maleją szanse 
na budowę drogi szybkiego ruchu 
Nowy Sącz – Brzesko. "Sądeczanki" 
nie ma w rządowym Programie Bu-
dowy Dróg Krajowych na lata 2014 
– 2023. Czy sprawa jest przesądzo-
na? Wśród polityków i samorządow-
ców zdania są podzielone. 

„Z ogromnym zdziwieniem i za-
niepokojeniem przyjąłem fakt, 
iż w Programie nie została wska-
zana do realizacji budowa „Są-
deczanki”. W praktyce może 
to oznaczać brak możliwości fi-
nansowania tej inwestycji z Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko na lata 2014 
– 2023” – zaalarmował w piśmie 
wysłanym do premier Ewy Kopacz 
prezydent Nowego Sącza Ryszard 
Nowak. Swoje wątpliwości skie-
rował również m.in. do General-
nego Dyrektora Dróg Krajowych 
i Autostrad oraz Marka Sowy. Ko-
mentarz marszałka województwa 
małopolskiego w tej sprawie nie 
napawa optymizmem. Biuro pra-
sowe Urzędu Marszałkowskiego 
informuje nas bowiem, że woje-
wództwo zgłosiło odpowiednim 
instytucjom uwagi podnoszone 
przez Ryszarda Nowaka. „W od-
powiedzi otrzymanej z Minister-
stwa Infrastruktury i Rozwoju 
napisano, że z zapisów Kontraktu 
Terytorialnego dla Województwa 
Małopolskiego wynika, że bu-
dowa odcinka Łososina Dolna 
– Nowy Sącz jest uzależniona 
od wyników prac dokumenta-
cyjnych, a podmiotem odpowie-
dzialnym za realizację jest Gene-
ralna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad – informuje nas Urząd 
Marszałkowski. – Ministerstwo 
w swojej odpowiedzi podkreśla, 
że warunki pozwalające na reali-
zację inwestycji nie zostały jesz-
cze spełnione, nie jest również 
znany zakres prac, jaki zostanie 
przewidziany dla tego odcinka”. 

Z kolei rzecznik prasowy 
GDDKiA z Krakowa Iwona Mi-
krut twierdzi, że: – GDDKiA Od-
dział w Krakowie nie ma planów 
rozpoczęcia projektowania tra-
sy szybkiego ruchu na odcinku 
Brzesko – Nowy Sącz. 

Jeszcze przed wyborami No-
wak podkreślał swój sceptycyzm 
wobec deklaracji przedstawicie-
li Platformy Obywatelskiej oraz 
komisarz UE Elżbiety Bieńkow-
skiej, że skoro droga jest wpisana 
w Kontrakt Terytorialny, jej po-
wstanie jest pewne. Teraz nama-
wia sądeczan do udziału w kon-
sultacjach publicznych. Wpisy 
można składać za pośrednictwem 
zakładki na stronie interneto-
wej Ministerstwa Infrastruktury 
i Rozwoju do 30 stycznia. W akcji 
wziął już udział m.in. poseł Soli-
darnej Polski Andrzej Romanek. 

Z kolei poseł PO Andrzej Czer-
wiński twierdzi, że nie dzieje się 
absolutnie nic złego. Teraz jest pora 

na kolejny etap, czyli na przygoto-
wanie projektu, które zleca GDD-
KiA Ministerstwo. Wcześniej jed-
nak należy przygotować sporo 
danych, które zadecydują, jaki bę-
dzie charakter drogi.

 – Trzeba zmierzyć natęże-
nie ruchu. Wynik badania poka-
że, czy ma być to droga o ruchu 
przyspieszonym czy ekspreso-
wa. Trzeba przygotować warian-
ty trasy i sprawdzić, czy są one 
realne w realizacji. Na przykład, 
czy budować wiadukty w okre-
ślonych miejscach, czy tunel pod 
Justem – wyjaśnia Czerwiński. 

Podkreśla również, że w tej 
chwili najważniejsza jest ścisła 
współpraca i zaangażowanie gmin, 
przez które ma przebiegać trasa. 
Przypomina przy tym, że przy-
gotowania do budowy obwodni-
cy północnej Nowego Sącza trwały 
sześć lat, do obwodnicy zachod-
niej – osiem. 

– Trudno w tym kontekście 
wymagać, żeby inwestycja kali-
bru Brzesko – Nowy Sącz powsta-
ła z dnia na dzień – stwierdza. 

EWA STACHURA
Więcej informacji znajdziesz 

na dts24.pl 

 

REKLAMA NA TELEBIMACH

* 9 na 10 osób zwraca uwagę na reklamę świetlną emitowaną na ekranach LED  
– skuteczność potwierdzona badaniami

PRZYCIĄGA WZROK

90% OSÓB
będących w zasięgu*

 666 460 501,  666 476 499
e-mail: biuro@ledonardo.pl

 

O G Ł O S Z E N I E
Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu 

ogłasza, przetarg na sprzedaż 
lokali mieszkalnych – zamieszkałych:

Nowy Sącz ul. Lwowska 122/19 IVp.
(zameldowanych jest 8 osób), do remontu, pow. 60,32 m2, 

3 pokoje, kuchnia, p.pokój, łazienka, wc, 
Cena wywoławcza: 60,000,– zł, wadium: 3.000,– zł.

Nowy Sącz ul. I Brygady 12/6 IIp.
(zameldowane są 2 osoby), do remontu, pow. 35,58 m2, 
2 pokoje, kuchnia, p.pokój, łazienka, Cena wywoławcza: 

60,000,– zł, wadium: 3.000,– zł.

Nowy Sącz ul. I Brygady 28/23 Ip.
(zameldowana jest 1 osoba), do remontu, pow. 48,07 m2, 

2 pokoje, kuchnia, p.pokój, wc, łazienka, 
Cena wywoławcza: 108 000,– zł, wadium: 5.500,– zł.

Nowy Sącz ul. Nawojowskiej 7/1 par.
(zameldowane są 3 osoby), do remontu, pow. 38,80 m2, 

2 pokoje, kuchnia, p.pokój,  łazienka, 
Cena wywoławcza: 59.000,– zł, wadium: 3.000,– zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 09 lutego 2015. o godź. 10–tej 
w siedzibie GSM w Nowym Sączu przy ul. Grodzkiej 30 .

Szczegółowych informacji udziela dział 
członkowsko–mieszkaniowy GSM tel. 18 443 53 56 w. 31

REKLAMA

Nie będzie szybkiej 
drogi do Brzeska?

ZAPRASZAMY na bezpłatne konsultacje 
uroginekologiczne dla kobiet 

z problemami nietrzymania moczu,

które odbędą się 7 lutego 2015 r. w Szpitalu Medikor

w Nowym Sączu ul. Rzemieślnicza 5.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr  18 443 54 29 

lub osobiście w rejestracji szpitala. Liczba miejsc ograniczona!

REKLAMA

Elektryk kuźnią programistów 
i konstruktorów
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REKLAMA

Bezpłatne 
badania 
słuchu
Nowy Sącz 

ul. Grodzka 5

tel. 18 531 00 30

pn.-pt. 8.00 - 16.00

Baterie 
do aparatów
słuchowych

0,75 zł
za sztukę

Fotografi a przedstawia cały listek baterii. Listek 
baterii składa się z sześciu elementów. Cena 
całego listka to 4,50 zł. Ogłoszenie nie ma 
charakteru oferty w znaczeniu handlowym. 
Proszępytać o szczegóły w gabinetach Amplifon.

800 88 88 99

REKLAMA

OGŁOSZENIA DROBNE

POTRZEBUJESZ PIENIĘDZY!? WEJDŹ: www.daiglob.pl 
Zakładka daiglob a-count.
NOWY SĄCZ ul. Lwowska 41 do wynajęcia lokal pow. 60m2. 
Tel. 692-457-171.
RESTAURACJA zatrudni szefa kuchni N.Sącz, 503-080-192.
NOWY SACZ, ul. Gorzkowska. mieszkanie dwupokojowe, 2 piętro 
36 m kw. - sprzedam.Tel.609 609 397

ZDROWIE/EDUKACJA.  To ma być 
rewolucja w żywieniu dzieci w szko-
łach. Ze sklepików i stołówek znik-
ną chipsy, hamburgery i coca–cola. 
Sejm przyjął ustawę zabraniają-
cą sprzedaży niezdrowej żywności. 
Wejdzie w życie 1 września przyszłe-
go roku. Jak przygotowują się do tego 
sklepikarze? Rozmawiamy z Roma-
nem Podstawskim, który prowadzi 
punkty sprzedaży w sześciu sądec-
kich szkołach.

– Nie czeka Pan do września na wej-
ście w życie nowej ustawy. Zmiany za-
czął Pan wprowadzać już kilka miesię-
cy temu.

– U nas nie były to aż tak ra-
dykalne zmiany, bo rzeczy fa-
stfoodowych nie sprzedawali-
śmy praktycznie wcale. Kilka lat 
temu wyeliminowałem ze sprze-
daży chipsy, mimo że dzieci non 
stop je kupowały. Bazuję głównie 

na kanapkach, które sami robi-
my. Są kanapki z białym bądź żół-
tym serem, z wędliną albo z ma-
słem i solą, bo takie dzieci lubią. 
Dodajemy do tego świeżą surów-
kę z białej kapusty. Tak smakuje 
uczniom, że gimnazjaliści przycho-
dzą po nią nawet po lekcjach. Pie-
czemy też własną drożdżową pizzę, 
która ma bardzo duże branie. Poda-
jemy na gorąco, więc dzieci jedzą ją 
ze smakiem. Przyznaję, że w kil-
ku szkołach sprzedajemy hambur-
gery i hot–dogi, ale bazujemy tyl-
ko na świeżych produktach, a nie 
na mrożonych.
– Drożdżówki wyszły już z obiegu?

– Kiedy zaczynałem działalność, 
w jednym ze sklepików sprzeda-
wało się sto drożdżówek dzien-
nie. Dziś ciężko sprzedać pięt-
naście. Dzieciaki zdecydowanie 
wolą zjeść kanapkę ze świeżej buł-
ki. Mamy dostawcę, który dowozi 

nam wodne bułki bez dodatku 
emulgatorów.
– A batoniki, czekoladki, lizaki?

– Z tym jest większy problem. 
Zauważyliśmy, że nie da się ich 
od razu wyeliminować. Trzeba 
to robić stopniowo. Nieraz, szcze-
gólnie przed klasówką, dzieci po-
trzebują dostarczyć organizmowi 
cukru. I to jest naturalne, więc nie 
możemy z tego zrezygnować. Po-
stawiliśmy za to na owoce, któ-
re od dłuższego czasu sprzedajemy 
w sklepikach.
– Jak ze sprzedażą słodkich 
napojów?

– 80 procent tego, co sprzeda-
jemy do picia, to woda mineralna, 
15 procent soki owocowe niegazo-
wane. W sklepiku w Szkole Podsta-
wowej nr 7 coca–coli i pepsi już nie 
sprzedajemy. Początkiem września 
były jeszcze śladowe egzemplarze, 
teraz nie ma ich wcale.
– Dzieci o nie nie pytają?

– Oczywiście, że pytają. Tłuma-
czymy im, że zdrowiej i taniej wyj-
dzie, jeśli kupią mały sok z rurką. 
Ten kosztuje złotówkę, podczas gdy 
puszka coli 2,60 zł. Ale mam wra-
żenie, że ten problem będzie najła-
twiej wyeliminować. Najtrudniej 
będzie ze słodyczami.
– Co z tymi, którzy nie poszli 
Pana śladem i nie zdecydowali się 

na systematyczną wymianę asor-
tymentu? We wrześniu dzieci prze-
żyją szok?

– Na pewno tak będzie. Poza tym 
trzeba też zaznaczyć, że w tej kwe-
stii dużo do powiedzenia będą mieć 
rodzice i dyrekcje szkół. Niejako 
to oni decydują o tym, co sprzeda-
wane jest w sklepikach. Może się 
zdarzyć tak, że to co w jednej szkole 
zostanie uznane, w drugiej może się 
okazać nie do przejścia, bo na przy-
kład rodzicie nie wyrażą na to zgo-
dy. Ja zabezpieczyłem się przed taką 
sytuacją, nie wiedząc jeszcze nawet 
o ustawie. 
– Rodzice pomagają w tym „prze-
ciąganiu” dzieci na zdrowe ży-
wienie, czy jesteście zdani sami 
na siebie?

– Różnie z tym jest. Choć mu-
szę przyznać, że obserwujemy 
bardzo ciekawą rzecz, szczegól-
nie kiedy dzieci wracają do szkoły 
na przykład po dłuższej świątecz-
nej przewie czy długim weeken-
dzie. Przychodzą... wygłodzone. 
Bardzo nas to dziwiło, bo prze-
cież kiedy dziecko jest w domu, 
powinno mieć jedzenie zagwa-
rantowane przez rodziców. Pro-
szę mi wierzyć, że w poniedział-
ki kanapki momentalnie znikają 
ze sklepiku. Wnioskujemy więc, 
że rodzice nie zawsze przywiązują 

wagę do tego, co dziecko je. Wolą 
mu dać pieniądze, żeby samo so-
bie coś kupiło. Miałem nawet taką 
sytuację, że pewna mama przy-
szła do mnie z pretensjami: „Pro-
szę coś zrobić, bo dziecko nie chce 
moich drugich śniadań. Chce za 
to pieniądze, żeby kupić sobie ka-
napkę w sklepiku”. Potraktowali-
śmy to żartobliwie, ale był to dla 
nas znak, że dzieciom smakuje to, 
co sprzedajemy.
– Nie boi się Pan sytuacji, że wielu 
dzieci nie uda się odzwyczaić od nie-
zdrowego jedzenia i zamiast kupować 
w szkolnym sklepiku, będą robić za-
kupy na przykład w drodze do szko-
ły? A to może zaszkodzić Pańskim 
interesom.

– Jestem bardziej niż pewny, 
że na początku tak właśnie bę-
dzie. Ale rezygnacja z fastfoodo-
wych rzeczy to jedyny sposób, 
aby przyzwyczaić dzieci do zdro-
wego jedzenia. Nawet jeśli bę-
dzie to długotrwały proces. Taka 
zmiana wymaga czasu i nie da się 
jej zrobić od ręki. Ustalenie ter-
minu na wrzesień 2015 dla wielu 
sklepikarzy na pewno jest mobi-
lizujące, ale nie wierzę, że w ca-
łej Polsce ustawę uda się od razu 
wprowadzić.

Rozmawiała MARTA TYKA
Źródło: wMediach.pl

Przygotowują dzieci na wrześniowy szok
Kiedy zaczynałem 
działalność, w jednym 
ze sklepików 
sprzedawało się sto 
drożdżówek dziennie. 
Dziś ciężko sprzedać 
piętnaście. Dzieciaki 
zdecydowanie 
wolą zjeść kanapkę 
ze świeżej bułki.

Słodyczy nie da się od razy wyeliminować ze sprzedaży w szkolnych 
sklepikach. Trzeba to robić stopniowo. 
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ROZMOWA NA JUB I-
LEUSZ.  W chałupie 
posła Myjaka buty 
same się poru-
szają, a w łem-
kowskiej chacie 
sama buja się 
kołyska. Z dwo-
ru z Rdzawy 
z kolei lepiej nie 
wychodzić przo-
dem, bo może do-
paść nas klątwa. 
Sądecki Park Etno-
graficzny kryje w so-
bie wiele tajemnic. Jego 
magię od lat stara się 
uchwycić w kadrze fo-
tografik Piotr Droździk. 

– Sądecki skansen liczy już 40 lat. 
Na czym Twoim zdaniem polega nie-
zwykłość tego miejsca?

– Po pierwsze, jest posadowio-
ny na terenie górzystym i sprawia 
wrażenie prawdziwej wsi. Gospo-
darstwa znajdują się w pewnej odle-
głości od siebie, nie są uszeregowane 
i tłocznie położone jak w niektórych 
skansenach, które bardziej przy-
pominają muzea. Nasz skansen jest 
po prostu piękną wsią. Odwiedza-
jący go nie znajdą nigdzie opisów, 
kartek, numerów inwentarzowych, 
czyli tego, co jest specyfiką muze-
ów. To pozwala dobrze czuć się w tej 
przestrzeni. Poza tym, trzeba pamię-
tać, że ten skansen to pamięć przy-
wrócona. Znajdujące się tu obiekty 
kiedyś do kogoś należały...
– Noszą ślady życia? 

– Tak, ale też historii ludzkich, 
które przenieśliśmy do skansenu 
często razem z duchami. W chału-
pie posła Myjaka na przykład buty 
same się poruszają, a w łemkow-
skiej chacie z Wierchomli koły-
ska często sama zaczyna się bujać. 
Albo te słynne polichromie w dwo-
rze z Rdzawy, które są okraszone le-
gendą o klątwie. Dlatego lepiej wy-
chodzić z dworu tyłem.
– Od lat próbujesz uchwycić w ka-
drze magię tego miejsca. Na jubileusz 
stworzyłeś kalendarz, wybierając 12 
zdjęć. Jestem ciekawa, czy sądecza-
nie,widząc je bez żadnych opisów, by-
liby w stanie rozpoznać, gdzie zosta-
ły zrobione…

– W kalendarzu nie chciałem po-
kazywać obiektu jako najważniej-
szego motywu zdjęcia. Starałem 
się ukryć skansen w tym, jak zarósł 
kwiatami, drzewami. To wszystko 
dopiero tworzy całość i niezwykłą 
przestrzeń, która jest częścią na-
szego miasta. Niezwykłą niezależ-
nie od pory roku. 
– Trudno uwierzyć, że sądecki skansen 
liczy już tyle lat...

– Mówiąc o historii, należy przy-
pomnieć przede wszystkim tych, 
którzy ciężko pracowali, by utrzy-
mać ideę i wygląd tego miejsca. 
Magdalena Kroh, Majka Załuska, 
Wojciech Śliwiński – to są osoby, 
które poświeciły całe życie, żeby ten 

skansen był najpiękniej-
szy. Jest niezwykle 

mądrze pomyśla-
ny. Na jego prze-
strzeni mamy 
kilka naszych 
grup etnogra-
ficznych. Naj-
większa część 
należy oczywi-

ście do Lachów. 
Łącznie z chału-

pą z Podegrodzia, 
w której Jan Paweł II 

jeszcze jako biskup kra-
kowski udzielał ślubu 
i bawił się w tym domu. 

Jest to więc kolejny budynek z histo-
rią. Mamy też przestrzeń zarezerwo-
waną dla Pogórzan, Łemków, Sek-
tor Kolonistów Niemieckich i Górali.
– Do historii chałup, które tu trafi-
ły, wciąż dopisywane są nowe. Rów-
nie chyba niezwykłe i ciekawe. Sądecki 
skansen na przykład jest bardzo ce-
niony przez twórców filmowych i przez 
kilka ostatnich lat wielokrotnie zamie-
niał się w plan zdjęciowy.

– Zdecydowanie. W zeszłym 
roku na terenie skansenu kręcono 
zdjęcia do filmu o Karolinie Kóz-
kównie. Powstawał tu także „Ja-
nosik” Agnieszki Holland i Kata-
rzyny Adamik. Andrzej Wajda też 

bardzo często kręci tutaj fragmen-
ty swoich filmów. Zresztą reży-
ser w genialny sposób opisał nasz 
skansen w długim liście. Napisał, 
że to jest miejsce, w którym od-
poczywa i z którego czerpie inspi-
racje. Plenerom sprzyja też Mia-
steczko Galicyjskie, dopełniające 
ten kompleks. Spore fragmenty 
„Papuszy” i „Pod Mocnym Anio-
łem” były realizowane właśnie 
na tej przestrzeni. Dla mnie jako 
sądeczanina to powód do dumy. 
Mamy najpiękniejszy skansen 
na świecie! 

Rozmawiała KRYSTYNA PASEK 
Źródło: wMediach.pl

Przestrzeń z duszą i... 
duchami 

Piotr Droździk od lat fotografuje magię Sądeckiego Parku Etnograficznego. 
Więcej zdjęć znajdziesz na wMediach.pl
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Piotr Droździk
FOT. ARCH. PIOTRA DROŹDZIKA

W zeszłym 
roku na terenie 
skansenu kręcono 
zdjęcia do filmu 
o Karolinie 
Kózkównie.

KULTURA/LUDZ IE .  Przesiady-
wał na murku na krynickim deptaku, 
skąd często go przeganiano. Centrum 
uzdrowiska było bowiem zarezerwo-
wane dla wyższych sfer, a nie ulicz-
nych artystów. Historia jednak lubi być 
przewrotna. 

Teraz w pobliżu tego miejsca, w za-
bytkowej willi Romanówka mieści się 
Muzeum Nikifora. W tym roku mija 
20 lat od jego założenia. Z okazji okrą-
głego jubileuszu 31 stycznia dla zwie-
dzających zostaną wystawione naj-
cenniejsze zbiory zmarłego w 1968 r. 
łemkowskiego artysty.

Idea, aby utrwalić jego twór-
czość, zrodziła się jeszcze za życia 
Nikifora, w latach 60. inicjatora-
mi powołania muzeum byli m.in. 
prawny opiekun i przyjaciel Epi-
faniusza Drowniaka Marian Wło-
siński oraz przewodniczący Miej-
skiej Rady Stefan Półchłopek. 
Pomysł udało się jednak zrealizo-
wać dopiero w latach 90., kiedy 

to pojawiła się szansa pozyskania 
willi Romanówka. 

Muzeum Okręgowe w Nowym Są-
czu, któremu podlega Muzeum Niki-
fora, posiada największą na świecie 
kolekcję obrazów i rysunków artysty. 
To ponad tysiąc malowideł, w tym 
kilkaset z okresu międzywojennego. 
Są wystawiane tylko przy wyjątko-
wych okazjach. A taka nadarzy się 
w najbliższą sobotę. 

– Będzie można zobaczyć takie 
dzieła jak autoportret potrójny czy 
kompozycję „Uzdrowienie chorej”, 
składającą się z obrazków mniej-
szych niż kartki pocztowe – zapo-
wiada Zbigniew Wolanin, kurator 
Muzeum Nikifora w Krynicy Zdro-
ju. – Wystawiony zostanie też mię-
dzy innymi modlitewnik Nikifora 
i jego szkicownik z lat 20. W ga-
blotach pojawią się także pamiątki 
osobiste. Było ich w sumie niewie-
le. Artysta zostawił po sobie około 70 
przedmiotów. (MCH)

Więcej na ten temat na dts24.pl

70 rzeczy Nikifora

AKCJA.  2 listopada 2011r. szła 
do szkoły z grupą koleżanek. Była pełna 
entuzjazmu, bo po chorobie wróciła jej 
ulubiona nauczycielka. Julka Kowalczyk 
nie dotarła jednak na lekcje. Na ozna-
kowanym przejściu dla pieszych zo-
stała potrącona przez przejeżdżający 
samochód. 

- Rozpoznanie lekarskie to: ciężki 
uraz czaszkowo-mózgowy o typie 
DAI. Obrzęk mózgu i pnia. Krwa-
wienia podpajęczynówkowe. Ma-
sywne stłuczenie mózgu. Stan we-
getatywny. Niedowład spastyczny 
prawostronny. Modliliśmy się o jej 
życie – wspominają Maria i Dariusz 
Kowalczykowie, rodzice dziew-
czynki. Julka od tego czasu wy-
maga stałej rehabilitacji, żeby nie 
doszło do zaniku mięśni. Koszty le-
czenia są jednak wysokie i przekra-
czają finansowe możliwości Kowal-
czyków, którzy wychowują jeszcze 
trójkę zdrowych dzieci. - Wiemy 
jednak, że leczenie i rehabilitacja 

może potrwać jeszcze bardzo dłu-
go, dlatego ośmielamy się zwrócić 
z prośbą o pomoc. Wierzymy głębo-
ko, że nasza córeczka Julka pewne-
go dnia obudzi się, wstanie i znów 
się do nas uśmiechnie – mówią peł-
ni nadziei rodzice, a wspierająca ich 
Fundacja na Ratunek organizuje dla 
dziewczynki Bieg Charytatywny 
na Paścią Górę w gminie Chełmiec. 
Start 31 styczni o godz. 10. (G)

Szczegóły na dts24.pl 

REKLAMA

Biegiem na pomoc
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Gospodarni w nowym roku
Rozpoczynając nowy rok, często życzymy sobie i innym, by był on lepszy od poprzedniego, by 
każdemu z nas dopisywało zdrowie, otaczało szczęście, a codzienne życie upływało w dostat-
ku. Chyba każdy z nas marzy, by te życzenia się spełniły, ale czy tak naprawdę mamy wpływ 
na zdrowie i lepsze życie, czy też kwestie te muszą pozostać tylko w sferze pobożnych życzeń?

Nowy rok, to nowe nadzieje, plany i prognozy. Spróbujmy zatem rozważyć, jaki wpływ 
mamy na priorytetowe kwestie naszej egzystencji. W odniesieniu do zdrowia nasuwa się re-
fleksja, że wiele zależy od nas samych. Aktywny tryb życia, uprawianie sportu, uzupełnia-
nie witamin, zdrowe odżywianie czy też właściwe spędzanie czasu wolnego i odpoczynek, 
zgodnie z opinią specjalistów, gwarantują lepsze samopoczucie i doskonałą kondycję. A jak 
jest z zamożnością? Czy tak naprawdę mamy na nią wpływ? Jak zarabiać więcej, by w Nowym 
Roku 2015 i latach kolejnych żyć wygodniej i dostatniej? I wreszcie, co każdy z nas może zro-
bić dla wspólnej gospodarki naszego kraju w 2015 roku?

Być może pierwsze co przychodzi nam na myśl to oszczędzanie lub zmiana pracy na lepiej 
płatną. Niestety, ani pierwsze, ani drugie rozwiązanie wbrew pozorom nie jest proste. Poza 
tym nie każdy z nas ma taką możliwość. Na co zatem mamy wpływ? Co na ten temat myślą 
mieszkańcy Sądecczyzny? 

O TYM WIĘCEJ NA STRONIE 8 

A jakie cele i założenia gospodarcze na rok 
2015 mają mieszkańcy Sądecczyzny?
Relacja z kolejnej sondy przeprowadzanej przez Fundację Pomyśl o Przyszłości, w której py-
tamy Sądeczan o rzeczy ważne …

23 stycznia, piątek po południu. Szaro i mgliście. 
Na nowo powstałym lodowisku na płycie sądeckiego rynku ślizga się grupa gimnazjali-

stów. A poza tym głucha cisza. Kto ma ochotę spacerować przy takiej pogodzie? Zresztą za-
nieczyszczenie powietrza w Nowym Sączu przekracza stan alarmowy. Lepiej nie wychodzić 
z domu… Przechodnie przemykają okutani w szaliki – nie wyglądają jakby mieli ochotę z nami 
rozmawiać. Udaje się nam jednak namówić na rozmowę kilka osób. To głównie starsze panie. 
Chcą mówić. No i obecność kamery zupełnie im nie przeszkadza. 

Zbliża się do końca pierwszy miesiąc nowego roku – temat postanowień noworocznych 
jeszcze w modzie… pytamy więc, czy Pani/ Pan ma wpływ na polską gospodarkę? Czy jest 
coś, co każdy z nas może zrobić dla rozwoju polskiej gospodarki? 

O TYM WIĘCEJ NA STRONIE 8

Wspólnie budujmy naszą zamożność, czyli 
dlaczego w Polsce zarabiamy 4 razy mniej 
niż w bogatych krajach Europy Zachodniej?
Jednym z podstawowych działań Fundacji Pomyśl o Przyszłości jest opracowanie raportu 
pt. Wspólnie budujmy naszą zamożność, czyli dlaczego w Polsce zarabiamy 4 razy mniej niż 
w bogatych krajach Europy Zachodniej?

W raporcie przedstawiliśmy 21 najważniejszych powodów, dla których Polska rozwija się 
wolniej, niż zamożne kraje Unii Europejskiej. W oparciu o dane statystyczne, dokonaliśmy 
pewnej diagnozy obecnej sytuacji gospodarczej Polski. Zachęcamy do zapoznania się z po-
szczególnymi powodami, które będziemy publikować w kolejnych wydaniach „Dobrego Do-
datku Wiedzy o Gospodarce”. Nie są one głosem krytyki, czy też malkontenctwa, są raczej 
wskazaniem potencjalnych rezerw wzrostu gospodarczego naszego kraju i wierzymy, że tak 
zostaną przez naszych Czytelników odebrane. Mamy nadzieję, że lektura publikowanych po-
wodów skłoni każdego z nas do zmiany postępowania byśmy mogli dorównać zamożnością 
czołowym gospodarkom Europy. 

O TYM WIĘCEJ NA STRONIE 9

Włącz myślenie. Postaw 
na przedsiębiorczość. 
2 stycznia 2015r. ruszyła III edycja projektu „Włącz myślenie. Postaw na przedsiębior-
czość”. Tak jak w poprzednich edycjach, celem projektu jest kształtowanie aktywnej, 
przedsiębiorczej i odpowiedzialnej postawy wśród młodzieży, popularyzacja wiedzy 
ekonomicznej oraz promocja lokalnych zasobów i wyróżników Sądecczyzny w obszarze 
przedsiębiorczości.

Projekt skierowany jest do szkół ponadgimnazjalnych z Nowego Sącza oraz powiatu no-
wosądeckiego. Projekt oferuje:

•  wykłady z wiedzy ekonomicznej,
•  warsztaty z przedsiębiorczości,
•  konkurs pn. „Młodzi aktywni”,
•  galę podsumowującą projekt, a przede wszystkim fajną zabawę i spotkania z cieka-

wymi ludźmi, którzy osiągnęli sukces w swoim życiu zawodowym.

Zachęcamy do zapoznania się z relacjami z dwóch pierwszych wykładów.
O TYM WIĘCEJ NA STRONIE 10
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Ktoś może powiedzieć: Ale jaki ja 
mogę mieć wpływ na rozwój go-
spodarki naszej wspólnoty eko-
nomicznej? Co mogę zrobić, żeby 
nam żyło się lepiej? To rola poli-
tyków, przedsiębiorców, urzęd-
ników. Cóż może zrobić przecięt-
ny Polak?

Siła ekonomicznej wspólno-
ty zależy od wszystkich obywa-
teli. Każdy z nas w różnym stop-
niu ma wpływ na jej efektywność. 
Są to m.in.: politycy tworzący 
dobre prawo, urzędnicy, inter-
pretujący prawo tak, aby służyło 
interesom naszej wspólnoty eko-
nomicznej, przedsiębiorcy two-
rzący miejsca pracy, pracowni-
cy, efektywnie pracujący oraz 
konsumenci.

Każdy z nas jest konsumentem. 
Okazuje się, że my jako konsu-
menci, mamy realny i bezpośred-
ni wpływ na to, co się dzieje z pie-
niędzmi, które wydajemy. Spójrzmy 
na statystykę...

Obiektywną miarą zamożności 
kraju jest PKB, czyli produkt krajo-
wy brutto. Jeżeli PKB danego Kraju 
jest wysokie, to jest to kraj bogaty, 
w którym dużo się wytwarza, jest 
dużo miejsc pracy i zarobki tym sa-
mym mogą być wyższe.

Produkt Krajowy Brutto, po-
większa konsumpcja (czyli wszyst-
ko to, co kupimy), eksport (czyli 
wszytko to, co sprzedamy za gra-
nicę, co kupi od nas konsument za-
chodni) oraz inwestycje. Produkt 

Krajowy Brutto natomiast pomniej-
szają wydatki na import. Czyli jeżeli 
kupimy produkt z importu, to po-
mniejszamy nasze PKB. Tym samym 
powiększamy PKB kraju, z któ-
rego pochodzi firma ten produkt 
wytwarzająca. Oczywiście waż-
na jest wymiana handlowa z za-
granicą, jednak Polska wciąż zbyt 
mało eksportuje i za dużo impor-
tuje. Saldo importu i eksportu jest 
wciąż niekorzystne. A jak wskazu-
ją dane statystyczne, zarobki są wy-
sokie w tych krajach, które posia-
dają znaczną przewagę eksportu 

nd importem, a niskie w krajach, 
które dużo importują.

Każdy, kupując produkt, szu-
ka odpowiedzi na pytanie, co mi 
się opłaca. Ważne, aby w procesie 
zakupowym podejmować decyzje 
opłacalne, ale przede wszystkim 
świadome. Świadome mogą być 
wówczas, gdy posiadamy odpo-
wiednią wiedzę na temat produktu, 
który kupujemy. Czy wiemy, skąd 
pochodzi produkt? Czy jest to pro-
dukt rodzimej firmy? Tę wiedzę po-
siadają mieszkańcy bogatych kra-
jów zachodnich.

Na efektywność naszej wspólno-
ty ekonomicznej wpływ mają różne 
grupy. Są to m.in. politycy, przed-
siębiorcy, pracownicy, konsumen-
ci. Konsumenci podejmując świa-
dome decyzje zakupowe, decydują 
o tym, co się dzieje z ich pieniędz-
mi. Czyja wspólnota ekonomiczna 
może być bogatsza.

Jak w takim razie przeciętny 
Polak może wpływać na pozostałe 
grupy decyzyjne.

Jesteśmy wyborcami i mamy 
możliwość podejmowania przemy-
ślanych decyzji wyborczych. Ważne, 

aby uczestniczyć w wyborach, in-
teresować się, którzy politycy tylko 
mówią o działaniach na rzecz pol-
skiej wspólnoty ekonomicznej, któ-
rzy podejmują takie działania. Po-
winniśmy wybierać takich, którzy 
realnie chcą działać i działają. Cza-
sem ktoś mówi: Nie idę do wybo-
rów, bo mnie to nie dotyczy, nie ma 
dobrego kandydata. Warto zmie-
nić swoje nastawianie do wyborów. 
Warto w nich uczestniczyć i brać 
odpowiedzialność za swoje wybor-
cze decyzje.

Jako pracownicy, powinniśmy 
zadbać o efektywność naszej pracy. 
Powinniśmy chcieć podnosić nasze 
kwalifikacje zawodowe. Powinni-
śmy chcieć uczyć się, rozwijać, aby 
praca wykonywana przez nas, była 
nie tylko wykonywana szybciej, ła-
twiej, ale i efektywniej.

Warto pamiętać o tym, że każ-
da decyzja podejmowana przez nas 
świadomie, jest decyzją dobrą. Jed-
nak, żeby móc świadomie podejmo-
wać wybory, musimy mieć wiedzę.

Wniosek, jaki nasuwa się 
na podsumowanie, jest optymi-
styczny. Mamy wpływ na to, co się 
dzieje we wspólnocie ekonomicz-
nej naszego kraju. Jeżeli wszystkie 
grupy społeczne będą dbały o roz-
wój naszej wspólnoty ekonomicz-
nej, wtedy w Polsce PKB będzie 
rosło. Być może nawet 10 proc. 
rocznie. Równocześnie będą rosły 
nasze wynagrodzenia. To na pew-
no wiedzą mieszkańcy bogatych 
krajów zachodnich.

Relacja z kolejnej sondy prze-
prowadzanej przez Fundację 
Pomyśl o Przyszłości, w któ-
rej pytamy sądeczan o rzeczy 
ważne …

23 stycznia, piątek po południu. 
Szaro i mgliście. Na nowo powsta-
łym lodowisku na płycie sądeckie-
go rynku ślizga się grupa gimna-
zjalistów. A poza tym głucha cisza. 
Kto ma ochotę spacerować przy 
takiej pogodzie? Zresztą zanie-
czyszczenie powietrza w Nowym 
Sączu przekracza stan alarmowy. 
Lepiej nie wychodzić z domu… 
Przechodnie przemykają okuta-
ni w szaliki – nie wyglądają jakby 
mieli ochotę z nami rozmawiać. 
Udaje się nam jednak namówić 
na rozmowę kilka osób. To głów-
nie starsze panie. Chcą mówić. No 
i obecność kamery zupełnie im nie 
przeszkadza. 

Zbliża się do końca pierwszy 
miesiąc nowego roku – temat po-
stanowień noworocznych jesz-
cze w modzie… pytamy więc, czy 
Pani/ Pan ma wpływ na polską 
gospodarkę? Czy jest coś co każ-
dy z nas może zrobić dla rozwoju 
polskiej gospodarki? 

MARIA, EMERYTKA:
Po prostu trzeba, żeby rząd na-

prawdę przejrzał na oczy i zoba-
czył to, o co trzeba walczyć bo na-
prawdę jest dużo biedy, jest dużo 
szaleństwa, nikt na to nie zwra-
ca uwagi. Zajmują się nieraz taki-
mi sprawami, które mogłyby być 
odłożone. Są sprawy ważniejsze, 
ale cóż. Co my możemy zmienić? 
Chciałabym żeby było dużo spoko-
ju u nas w Polsce, nie było narko-
manii, nie było różnych niesnasek. 
Po prostu to, co się dzieje teraz 
to bagno. Nie wiem, czy Polskę 
to można jeszcze nazwać Polską. 

I naprawdę byłoby inaczej, gdyby 
rząd był inny. 
A Pani bezpośrednio, jaki ma wpływ 
na to, by w Polsce żyło się lepiej?

No na pewno kupując polskie 
produkty. Ja uważam, że są bar-
dzo dobrej jakości, pewno że do-
bry towar kosztuje, ma swo-
ją cenę. Niepotrzebnie jest dużo 
takich produktów nawiezio-
nych skądś, nie wiadomo skąd. 
Naprawdę nie wiem, co można 
zmienić. Można by dużo zmienić 
i dużo opowiadać. 
Ale rząd to też my wybieramy…

My wybieramy, ale ja już kil-
ka razy nie byłam do wyborów, 
bo nie miałam pewności, że jak 
wybiorę, to będzie dobrze. Mam 
już 80 lat i niewiele już mogę 
zmienić. Ale jak obserwuję po-
litykę, czytam gazety, oglądam 
telewizję to nieraz mi się śmiać 
chce, że można nie pomóc lu-
dziom w takich warunkach, 

w jakich się ludzie znajdują. Nie-
raz mam ochotę rąbnąć w telewi-
zor obcasem…

KAROL, LAT 25
Czy jest coś co możemy zrobić dla 
gospodarki? 

Ograniczyć spalanie w piecach 
przemysłowych, zmniejszyć zuży-
cie prądu. Oszczędzać np. na wo-
dzie, na energii, na różnych in-
nych rzeczach.
A nasze decyzje zakupowe również 
mają wpływ na gospodarkę? To, czy 
kupujemy polskie produkty?

Mnie się wydaje, że tak. Dużo 
ludzi patrzy na przykład na cenę 
a nie zwraca uwagi, że to jest 
z zagranicy…

STANISŁAWA, EMERYTKA
Czy jest coś, co możemy zrobić dla 
gospodarki? 

Nie. I w związku z tym jest źle. 
A jestem osobą, która czterdzieści 

kilka lat przepracowała jako 
wykładowca.
I uważa Pani, że nie ma wpływu 
na gospodarkę to, czy kupujemy pol-
skie produkty czy zagraniczne? 

Proszę Pani, jaki ja mam wy-
bór? Muszę kupić to, na co mnie 
stać i tam, gdzie taniej. Podoba-
łoby mi się kupić coś jakościowo 
lepszego, coś sensowniejszego. No 
ale nie mogę tego kupić. 

Poniższe rozmowy to tyl-
ko fragment sondy. Zapraszamy 
do obejrzenia całego filmiku wraz 
z komentarzem pani Ilony Le-
gutko, współpracującej z Funda-
cją Pomyśl o Przyszłości. Całość 
znajduje się na stronie interneto-
wej Fundacji Pomyśl o Przyszło-
ści www.pomysloprzyszlosci.org 
oraz „Dobrego Tygodnika Sądec-
kiego”: www.dts24.pl. 

Co ja mogę zrobić dla rozwoju 
polskiej gospodarki? 

Postanowienia noworoczne:
Jaki mam wpływ na rozwój gospodarki? Co mogę zrobić żeby żyło nam się lepiej?

 

Opracowanie własne na podstawie danych  Eurostatu 

Bułgaria Polska Hiszpania Wielka Brytania Japonia Niemcy Szwecja Szwajcaria

PKB/ 1 mieszkańca (euro) średnie roczne wynagrodzenie netto (euro)
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Wykres 1. Zależność wysokości średnich rocznych zarobków netto od PKB/os. w euro (2012 r.)
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Już teraz w naszym wydaniu do-
brego dodatku gospodarczego, 
publikujemy pierwszy powód, 
w którym poruszamy kwestie 
trudnej dla wielu rodzin emi-
gracji oraz małej ilości osób za-
trudnionych w sferze gospodar-
ki. Zapraszamy do przeczytania 
oraz analizy!

POWÓD 1
Mała liczba osób wytwa-

rzających PKB w przeliczeniu 
na wszystkich obywateli

Przypomnijmy, że średnia wy-
nagrodzeń w określonym pań-
stwie to w przybliżeniu wartość 
PKB podzielona na wszystkich 
obywateli danego kraju.

W Polsce na 38 mln miesz-
kańców tylko 13 mln jest zatrud-
nionych w gospodarce. Wynika 
stąd, że jeden zatrudniony w go-
spodarce musi „zarobić” na trzy 
osoby. A więc oprócz małej war-
tości PKB/os. powoduje to wy-
sokie obciążenia kosztów pracy, 
przez co nasza gospodarka jest 
niekonkurencyjna. 

Dla porównania w Niemczech 
w gospodarce zatrudnionych jest 
40 mln na 80 mln wszystkich 
obywateli, tym samym wypraco-
wana przez nich wartość dzielona 
jest na dwóch obywateli.

Liczba urzędników w ostat-
nich latach (2008–2012) w Polsce 

zwiększyła się aż o 10%. Tym sa-
mym, Polska zajmuje już czwarte 
miejsce pod kątem rozrostu ad-
ministracji w Unii Europejskiej1.

Jedną z przyczyn, dla któ-
rej w Polsce mało osób pracuje 
w gospodarce jest po prostu brak 
miejsc pracy, zwłaszcza w fir-
mach z biznesu podstawowego. 
Polacy w wieku produkcyjnym 
nie znajdując w naszym kra-
ju możliwości zatrudnienia do-
strzegają swoją szansę w innych 
wspólnotach ekonomicznych. 

W ostatnich pięciu latach z Pol-
ski wyjechało ponad 1,7 mln lu-
dzi zazwyczaj młodych i ener-
gicznych, zwiększając tym samym 
liczbę pracujących za granicą Po-
laków do 2,3 mln2. Według pro-

gnoz, polscy emigranci tylko w la-
tach 2014–2020 wytworzą 172 
mld euro dochodu dla krajów, 
do których wyjechali3. Gdyby oso-
by te znalazły zatrudnienie w kra-
ju, polski PKB wzrósłby o około 
6%, a tym samym nasze wyna-
grodzenia wzrosłyby o co najmniej 
6%. Tymczasem, przebywający 
na emigracji Polacy w wieku pro-
dukcyjnym, dzięki swojej pracy 
przyczyniają się niestety do wzro-
stu zamożności innych wspól-
not ekonomicznych. My natomiast 
jako państwo w ramach ,,zapłaty” 
za emigrantów dostaliśmy kro-
plówkę finansową w postaci dota-
cji unijnych, która obciążyła nasz 

system administracyjny i gospo-
darczy. Państwo uzyskawszy mi-
liardy unijnych pieniędzy jeszcze 
bardziej pogłębiło biurokratycz-
ne patologie.

Emigracja zarobkowa wpływa 
również negatywnie na budżet 
naszego państwa. Na poniższym 
wykresie (wykres 7) pokazano 
konsekwencje tej emigracji. Po-
równaliśmy w nim:

1.  wartość dotacji, jakie w la-
tach 2014–2020 nasz kraj 
otrzyma z Unii Europejskiej 

2.  oraz świadczenia i podat-
ki, jakie 1,7 mln pracują-
cych Polaków mogłoby 
wpłacić do polskiego bu-
dżetu w ciągu 40 lat swojej 
produktywności.

Jak widać, utracone wpływy 
do naszego budżetu kilkukrot-
nie przewyższają uzyskane dota-
cje. Należałoby sobie zadać pyta-
nie ile czasu i uwagi poświęcamy 
dzieleniu pieniędzy otrzymanych 
z Unii Europejskiej, a ile czasu po-
święcamy tworzeniu bogactwa 
i trwałych miejsc pracy dla Pola-
ków w naszym kraju?

Oprócz zmniejszonych wpły-
wów do budżetu państwa wyni-
kających z emigracji młodych Po-
laków, problem stanowią również 
zmienione proporcje w wydawa-
niu pieniędzy z budżetu państwa 
na świadczenia emerytalne, służ-
bę zdrowia czy też edukację.

Polski system emerytalny opar-
ty jest na umowie międzypoko-
leniowej, co oznacza, że młodzi 

ludzie pracują na emerytury ro-
dziców. Emigracja zarobkowa za-
burza ten proces. Rośnie bowiem 
różnica pomiędzy liczbą emery-
tów – osób pobierających, a licz-
bą na te świadczenia pracujących. 
Przebywający na emigracji Polacy 
nie dokładają się do tych świad-
czeń, nie płacą w Polsce składek 
ZUS ani podatków.

Podobnie jest z edukacją i wy-
chowaniem młodych Polaków. 
Osoby pracujące i płacące podat-
ki w Polsce finansują szkoły, opie-
kę zdrowotną i inne świadczenia 
na rzecz przyszłego pokolenia. 
Polacy pracujący za granicą płacą 
podatki w innych krajach i zasila-
ją budżety innych wspólnot eko-
nomicznych. W tym kontekście, 

szczególnie krzywdząca wydaje 
się ostatnia wypowiedź premiera 
Wielkiej Brytanii, Davida Came-
rona4, który zapowiedział ogra-
niczenie prawa do zapomogi dla 
imigrantów (przede wszystkim 
Polaków) na dzieci, które pozo-
stały w kraju ojczystym. Ozna-
cza to, że rządy bogatych krajów 
europejskich chętnie korzysta-
ją z naszych rąk do pracy przy 
tworzeniu bogactwa we własnych 
krajach, natomiast nie chcą par-
tycypować w kosztach wykształ-
cenia tych pracowników jak i wy-
chowania i kształcenia ich dzieci 
oraz wypłacania emerytur dla ich 
rodziców w Polsce.

 Emigracja, pod warunkiem, 
że jest krótkotrwała może mieć 
pozytywny wpływ na gospodarkę 

kraju. Na przykład chwilowo 
zmniejsza bezrobocie w kraju. 
Po za tym pozwala z dystansem 
spojrzeć na siebie i Polskę, posze-
rza horyzonty, a traktowana, jako 
jeden z etapów edukacji, może 
stać się bezcennym doświadcze-
niem. Obserwacja innej kultu-
ry sprawia, że stajemy się bar-
dziej otwarci i odważni. Praca za 
granicą, może stać się nie tylko 
źródłem pieniędzy, ale również 
dostarczyć mnóstwo inspiracji 
i pomysłów na własny biznes. Pod 
warunkiem, że ten będzie rozwi-
jany w Polsce. 

Decyzja o emigracji nie jest ła-
twa, zwłaszcza dla osób, które zo-
stawiają w Polsce swoją najbliż-
szą rodzinę. Wiele osób chciałoby 

powrócić do kraju i funkcjono-
wać w polskiej wspólnocie eko-
nomicznej. Możemy liczyć na ten 
powrót, jeśli w Polsce będą trwa-
łe miejsca pracy, a te będą wów-
czas, jeśli polska biurokracja po-
zwoli Polakom pracować w ich 
rodzimym kraju.

1  Źródło:http://metromsn.gazeta.pl/Portfe-

l/1,127258,14205993,Polska_krajem_biurokracji_

Zamiast _ciac_etaty_ _rosnie.html (20.01.2014)

2  Źródło: http://www.pch24.pl/niskie–bezrobocie-

–i–wzrost–zamoznosci–polakow–to–efekty–wiel-

kiej–emigracji,19738,i.html (15.01.14)

3   Żródło: Sobieski.org.pl/analiza–is–60/ (15.01.14)

4   Źródło: http://kontakt24.tvn24.pl/temat,pola-

cy–wspeieraja–camerona–krew–mnie–zalewa–

jak–widze–dojacych–nieszczelny–brytyjski–syste-

m,110361,html?categoryld=497 (14.01.14)

Oddajemy PKB innym

PKB wytwarzana przez
1 Polaka

jest dzielona na 3 osoby

PKB wytwarzana przez
1 Niemca

jest dzielona na 2 osoby

W Polsce zbyt wiele osób pracuje w organizacjach, 
instytucjach, które nie dość, że nie wytwarzają PKB, 
to ich nadmierne działanie utrudnia innym rozwijanie 
gospodarki.

Opracowanie własne na podstawiedanych Ministerstwa Finansów oraz GUS 

Porównanie wielkości dotacji z UE ze stratami w Polsce 
wynikającymi z emigracji zarobkowej Polaków

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600
w mld zł

Wartość dotacji
 w latach 2014-2020

Świadczenia i podatki, jakie 1,7 mln
pracujących Polaków mogłoby wpłacić  do
polskiego budżetu w ciągu 40 lat swojej
produktywności (strata dla budżetu
państawa)
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Pierwsze zajęcia poprowadził 
Wojciech Krupa z fundacji Klub 
Biznesowy. Tłumaczył podstawy 
„alfabetu biznesowego”: jak za-
rabiać pieniądze, czym się różni 
„bogactwo” od „wolności finan-
sowej”, jak założyć firmę nie ma-
jąc nic, skąd wziąć kapitał, czym 
są dźwignie finansowe. 

Młodzież włączała się aktyw-
nie do dyskusji, na przykład o ak-
tywach i pasywach. Młodzi ludzie 
chętnie zabierali głos i zadawa-
li pytania, co świadczy o tym, 
że chcą się rzeczywiście czegoś 
nauczyć i dowiedzieć. Pozornie te-
mat nie pierwszej inspiracji, prze-
wijający się stale. Bez szczegól-
nego nastawienia na coś fajnego, 
bo ileż można razy słuchać o kre-
dytach, funduszach unijnych, do-
finansowaniach, czy innych źró-
dłach dochodu, tym razem jednak 
wszyscy Ci, którzy właśnie takie-
go przedstawienia tematu się spo-
dziewali – zostali zaskoczeni. Była 
oczywiście mowa o tym skąd brać 
pieniądze, ale nie do końca to było 
najważniejsze. Prelekcja porusza-
ła jednak tematy związane z pra-
cą– pisze w swojej recenzji wy-
kładu Wiktoria Szewczk z Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. 
Józefa Tischnera w Starym Sączu.

Myślimy globalnie. Działamy 
też globalnie. Żyjemy na Sądec-
czyźnie to tytuł drugiego wykła-
du, prowadzonego przez zespół 
Fundacji Pomyśl o Przyszłości. 

Termin globalizacja wydaje się 
być słowem–kluczem XXI wieku. 
Niemal na każdym kroku mamy 

w pośredni lub bezpośredni spo-
sób do czynienia z globalizacją i jej 
wieloma aspektami. Wielu z nas 
intuicyjnie wyczuwa czym jest 
globalizacja, w wielu budzą się 
emocje towarzyszące temu zagad-
nieniu. Bez wątpienia w XXI wie-
ku każdy człowiek jest w pewnym 
stopniu poddany wpływom pro-
cesów globalizacji. O tym, że świat 
jest globalną wioską słyszymy 
od dawna, co to jednak oznacza? 
Czy na pewno jesteś świadomy 
konsekwencji jakie płyną z glo-
balizacji? W wykładzie Myślimy 
globalnie. Działamy też globalnie. 
Żyjemy na Sądecczyźnie. Wzię-
ło udział 450 uczniów. W trak-
cie zajęć młodzież poznała genezę 

globalizacji, dowiedziała się jak 
wpływa ona na nasze codzien-
ne życie, jakie szanse i zagroże-
nia niesie ze sobą oraz co możemy 
zrobić aby w ostatecznym bilansie 
globalizacji Sądecczyzna odniosła 
pozytywny wynik. 

Globalizacja? Temat pozornie 
wszystkim znany, prosty i jasny. 
Jednak już na samym początku 
okazało się, że ponad 50% uczest-
ników miałoby problem w zdefi-
niowaniu tego procesu. Podobno 
najprostsze rzeczy najtrudniej 
jest zdefiniować. Ciężko ocenić 
czy to było problemem. A może 
zwyczajne niedoinformowanie, 
niewyczerpanie tematu globali-
zacji na poziomie szkolnictwa? 

„Globalizacja jest kolorową pla-
steliną kultur, która pomieszana 
tworzy jedną wielką szarą masę” 
– tak brzmiał jeden z wyroków 
„sądu nad globalizacją” . Nie 
sposób się nie domyślić, że opinie 
na temat tego procesu były po-
dzielone. Z jednej strony globa-
lizacja umożliwia nam swobodny 
przepływ kapitału, tworzy jeden 
globalny rynek. Niestety jedno-
litość marek i ich popularność 
blokuje lokalnych przedsiębior-
ców. Polska nie posiada rodzin-
nych firm globalnych. Rozwój 
naszego kraju oddaliśmy w ręce 
międzynarodowego kapitału. Ży-
jemy w czasach, gdzie polskie 
produkty mają gorszy wizerunek 

i świat płaci za nie mniej. Przy-
kładem tego mogą być Niemcy, 
którzy za polską gęś są skłonni 
zapłacić od 3 do 6 €, natomiast 
za gęś wyprodukowana na tere-
nie ich kraju kosztuje dwa razy 
więcej. Po wykładzie przepro-
wadzonym przez Zespół Funda-
cji „Pomyśl o Przyszłości” czu-
jemy się ekspertami w dziedzinie 
globalizacji. – mówiła Weronika 
Sułkowska Liceum Ogólnokształ-
cące im. Jana Kochanowskiego 
w Muszynie.

Serdecznie zapraszamy na ko-
lejne wykłady! Więcej informacji 
na stronie www.pomysloprzysz-
losci.org w zakładce Realizowa-
ne projekty.

A WIĘC START!!!

Włączamy myślenie. 
Stawiamy na przedsiębiorczość
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WAŻNY TEMAT.  Rakotwórczy pył 
PM 10 szkodzi nie tylko zdrowiu są-
deczan. Jeśli szybko nie uda się go 
ograniczyć, skutki zanieczyszczonego 
powietrza może odczuć... rynek nie-
ruchomości w Nowym Sączu. 

Miasto boryka się ze smogiem od lat. 
Nowy Sącz położony jest w kotlinie, 
co skutkuje brakiem cyrkulacji po-
wietrza. Najgorzej jest zimą w okre-
sie grzewczym na osiedlach: Wólki, 
Tłoki i Helena. – Mam małe dziec-
ko, które w momencie rozpoczę-
cia sezonu grzewczego notorycznie 
choruje na zapalenie krtani – żali 
się pani Aleksandra z Nowego Sącza. 
– Choroba trwa ewidentnie od je-
sieni do późnej wiosny. Są takie dni 
w zimie, kiedy trudno nawet otwo-
rzyć okno w domu, bo wszystkie za-
nieczyszczenia wiszą w powietrzu. 

W podobnym tonie wypowia-
da się wielu sądeczan. Zdanie pani 
Aleksandry podzielają szczegól-
nie osoby starsze, kobiety w ciąży 

i astmatycy, bo to oni są najbardziej 
narażeni na trujący pył. Dopuszczal-
na norma średniodobowa stężenia 
pyłu zawieszonego to 50 mikrogra-
mów na metr sześcienny. Zdarza się, 
że w Nowym Sączu jest ona przekro-
czona nawet dziesięciokrotnie.

– Zawieszony pył bierze się stąd, 
że w gospodarstwach domowych, 
które rozproszone są po całym 
mieście, spalane są stałe paliwa, 
głównie węgiel – mówi dr Grzegorz 
Przydatek, wykładowca Instytutu 
Technicznego Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Nowym Są-
czu. – Duży udział w niskiej emi-
sji ma komunikacja samochodowa. 
Do tego wszystkiego trzeba doło-
żyć ukształtowanie miasta. W do-
datku Nowy Sącz charakteryzuje 
duży okres cisz, kiedy nie wystę-
pują żadne wiatry. 

Problemów jest jednak więcej. 
Duży wpływ na zanieczyszczenie 
powietrza ma jakość aut, którymi 
jeżdżą sądeczanie. O wiele mniej 

szkodliwe dla środowiska są samo-
chody z instalacjami gazowymi niż 
te na ropę czy benzynę.

***
Nowy Sącz został odnotowany 

w niechlubnym rankingu, opubli-
kowanym przez Europejską Agen-
cję Ochrony Środowiska. Według 
zamieszczonych w nim danych mia-
sto znajduje się na szóstym miej-
scu w Europie pod względem za-
nieczyszczenia powietrza. Za nami 
są nawet Gliwice, Sosnowiec i Ka-
towice. Wieść o tym, że w Nowym 
Sączu nie ma czym oddychać, ro-
zeszła się po Polsce szerokim echem. 
Niektórzy zaczęli się nawet zasta-
nawiać, czy aby warto inwestować 
i kupować mieszkanie w centrum 
miasta. Pani Bernadeta niedawno 
przeprowadziła się do Nowego Są-
cza z myślą, że kupi tu mieszka-
nie. Z pomysłu szybko zrezygnowa-
ła. – Miasto bardzo mi się podoba, 
niestety powietrze tutaj jest tra-
giczne. Nie zainwestuję swoich 
pieniędzy w mieszkanie w takim 
miejscu – mówi, dodając, że takich 

jak ona, przyjezdnych, którzy chcie-
liby tu zamieszkać, ale odstrasza ich 
stan powietrza, jest więcej. – Pracu-
ję w Nowym Sączu, ale domek ku-
puję z dala od miasta – przyznaje. 

Dawid Zobień, którzy prowa-
dzi biuro nieruchomości w Nowym 
Sączu, nie zauważył jednak takiego 
problemu wśród klientów korzysta-
jących z jego usług. – Rozmawiając 
ze znajomymi z konkurencyjnych 
firm nigdy nawet nie poruszaliśmy 
takiego tematu. Gdyby sytuacja 
była alarmująca, na pewno dys-
kutowalibyśmy wspólnie jak roz-
wiązać ten problem – mówi. – Ludzi 
bardziej niż jakość powierza inte-
resuje cena nieruchomości. 

***
W walce ze smogiem pomóc ma 

zainicjowany w ubiegłym roku przez 
sądecki magistrat program Kaw-
ka, w ramach którego mieszkańcy 
mogą składać wnioski o dofinan-
sowanie do wymiany starych pie-
ców na nowe, węglowe bądź też 
gazowe. Oferta cieszy się dużym 
powodzeniem. Tylko w styczniu 

tego roku do sądeckiego magistra-
tu wpłynęło już 120 takich wnio-
sków. Również w tym roku pod-
pisano umowę o dofinansowanie 
na opracowanie planu gospodarki 
niskoemisyjnej dla Nowego Sącza. 
Projekt obejmuje opracowanie do-
kumentu dotyczącego emisji gazów 
cieplnych i zużycia energii na te-
renie miasta, szkolenia i działania 
informacyjno–promocyjne. 

Do walki z rakotwórczym pyłem 
przyłączyło się też sądeckie Miej-
skie Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej, które każdego roku do-
prowadza ciepło do prawie 60 pro-
cent mieszkańców miasta. – Nasze 
instalacje są wyposażone w urzą-
dzenia odpylające i oczyszczają-
ce spaliny – mówi Piotr Polek, pre-
zes MPEC. – Z naszych kominów 
generalnie wychodzi para wodna. 
Mamy też w planach kolejne in-
westycje w urządzenia odpylają-
ce, które jeszcze bardziej zmniejszą 
emisję z naszych instalacji. 

***
Lekarze od lat apelują, że smog 

to najgorszy zabójca, którego nie 
widać. Gdyby zawarte w nim pyły 
były widoczne gołym okiem, ludzie 
nie ruszaliby się z domów bez masek 
przeciwpyłowych. Pył zawieszony 
może też zawierać substancje tok-
syczne takie jak wielopierścienio-
we węglowodory aromatyczne, me-
tale ciężkie oraz dioksyny i furany. 
Pył PM 10 zawiera cząstki o średnicy 
mniejszej niż 10 mikrometrów, któ-
re mogą docierać do górnych dróg 
oddechowych i płuc. 

Specjaliści mocno stąpają po zie-
mi i twierdza, że na powietrzną re-
wolucję i obniżenie pyłu PM 10 nie 
mamy co liczyć wcześniej niż za pięć 
lat. Do tego czasu warto uważnie śle-
dzić komunikaty o jakości powietrza, 
które zamieszczamy na dts24.pl.

MARTA TYKA

REKLAMA

Po ponad 40 la-
tach dawna sy-
nagoga, pełnią-
ca od 1892 r. rolę 

galerii sztuki Muzeum Okręgowe-
go w Nowym Sączu, powrócić ma 
do gminy żydowskiej w Krakowie. 
Ma w przyszłości spełniać swoją 
rolę – domu modlitwy dla Żydów 
chasydów rozsianych po świe-
cie. Taką decyzję miał podjąć oso-
biście, jesienią zeszłego roku, Joel 
Halberstam, praprawnuk Cadyka 

Dywre Chaima Halberstama, stoją-
cy na czele dworu chasydów w No-
wym Jorku. Rabin Joel Halberstam, 
będąc w zeszłym roku dwukrot-
nie w dawnej synagodze i pragnąc 
się pomodlić, z odrazą natknął się 
w galerii na symbole religii chrze-
ścijańskiej (obrazy, krucyfiksy) 
nie zasłonięte przed jego oczami 
i uniósł się oburzeniem. Ktoś cze-
goś zaniedbał, bo przecież Żydzi 
już przed laty modlili się w gale-
rii z okazji rocznicy śmierci Cadyka 
Chaima Halberstama w tzw. Jor-
cajt. Ale symbole religii chrześci-
jańskiej były na ten czas zasłonięte. 
W zeszłym roku stało się inaczej. 
Teraz proces przekazania synagogi 
z powrotem Żydom ma realizować 
Tadeusz Jakubowicz, przewodni-
czący gminy żydowskiej w Kra-
kowie. Tej samej, która w 1974 r. 
przekazała budynek świątyni mia-
sta dla swoich potrzeb. Najpierw 

był tam magazyn towarowy, 
a później powstała galeria sztuki. 
Warto przy tej okazji przypomnieć 
nieco historię świątyni żydowskiej 
oraz generalnie sądeckich Żydów 
w wielkim skrócie.

Pierwsza zachowana w doku-
mentach wzmianka o sądeckim 
Żydzie pochodzi z 1503 r., gdzie 
wspomniany jest Abraham leczą-
cy choroby oczu. Dobra passa dla 
Żydów w Nowym Sączu nasta-
ła za czasów króla Michała Ko-
rybuta Wiśniowieckiego, który 
w 1673 r. zezwolił Żydom osiedlać 
się w mieście i handlować – jed-
nym słowem pomagać podnosić 
miasto z upadku m.in. po poto-
pie szwedzkim. W 1699 r. sta-
rosta grodowy sądecki Jerzy Pa-
weł Lubomirski zezwolił Żydom 
wybudować świątynię. Na miej-
scu obecnej synagogi w 1764 r. 
stała jej poprzedniczka, która 

częściowo uległa zniszczeniu 
w czasie pożarów miasta (szcze-
gólnie w 1894 r.), a także w czasie 
okupacji niemieckiej. Po pożarze 
w 1894 r. synagogę odbudowa-
no i właściwie zachowała ona swój 
zewnętrzny kształt do dzisiaj. 
Warto dodać, że w myśl ówcze-
snych przepisów, bożnice nie mo-
gły być wyższe od stojących w ich 
pobliżu kościołów. Hitlerowcy 
podczas II wojny światowej mieli 
wystarczająco dużo czasu, by zde-
wastować wnętrze synagogi, któ-
ra była do 1939 r. bardzo bogato 
wyposażona. Zresztą, kiedy likwi-
dowano getto, zrabowane mienie 
sądeckich Żydów składowali (jak 
na ironię) właśnie w tej świątyni.

Zrujnowana synagoga trwała 
w tym miejscu, jako niemy świa-
dek zagłady Żydów, do wspomnia-
nego 1974 roku. Pewnie uległa-
by kompletnej ruinie, gdyby gmina 

żydowska nie przekazała tego bu-
dynku Muzeum. W tamtym czasie 
właściwie zupełnie znikli ze spo-
łeczności sądeckiej Żydzi. Od kil-
ku lat nie istniała gmina żydowska, 
którą do 1970 r. kierował po wojnie 
zmarły przed 4 laty Jakub Mueller. 
Synagoga trafiła więc w najlepsze 
ręce, jakich mogła się spodziewać. 
Prace remontowe przeprowadzono 
na podstawie dokumentacji przy-
gotowanej przez architekta Zyg-
munta Lewczuka, konserwato-
ra zabytków. Dobrze służyła jako 
galeria, a ze względu na doskona-
łe walory akustyczne, również jako 
sala koncertowa.

Teraz ma się stać z powrotem 
domem modlitwy, miejscem spo-
tkań żydowskiej diaspory. Niewąt-
pliwie wniesie to ciekawy akcent 
w życiu miasta. Czy odrodzi się 
dzięki temu społeczność żydow-
ska? Zobaczymy.

Żydzi znowu w swojej synagodze

Jerzy Wideł
Z kapelusza

Powietrze w Sączu nie sprzyja inwestowaniu?
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Lekarze od lat apelują, że smog to najgorszy zabójca, którego nie widać. 
Gdyby zawarte w nim pyły były widoczne gołym okiem, ludzie nie ruszaliby 
się z domów bez masek przeciwpyłowych.
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Tylko sześć restauracji w Polsce objęło 
swą opieką Stowarzyszenie Kucharzy Pol-
skich. Jedną z nich jest restauracja w Pen-
sjonatcie „Pod Kasztanami” w Piwnicz-
nej Zdroju. Rozmawiamy z MAGDALENĄ 
SZUMOWSKĄ, córką właścicieli, która tuż 
obok prowadzi również swoją lodziarnię 
„Magdalenka”.

– W ostatnim czasie Pensjonat „Pod Kasztana-
mi” przeprowadził dla swojego personelu szkole-
nia kucharskie. Jego pokłosiem są nie tylko nowe 
i niespotykane na Sądecczyźnie potrawy, które 
zagoszczą w menu, ale też inne, ciekawe propo-
zycje dla klientów...

– Szkolenie przeprowadzili fantastycz-
ni specjaliści: Krzysztof Szulborski, prezes 
pomorskiego Stowarzyszenia Kucharzy Pol-
skich, oraz Mariusz Gachewicz szef kuchni 
na zamku w Gniewie. Będąc tu, odwiedza-
li też inne restauracje, by posmakować są-
deckiej kuchni i zaproponować nam menu, 
które jest z jednej strony oparte na tradycyj-
nych produktach, z drugiej – niepowtarzal-
ne w promieniu kilkudziesięciu kilometrów. 
I tak powstało okazjonalne, karnawałowe 
menu, na które składają się m.in.: łosoś z wa-
rzywami podany na kuskusie, zupa rybna czy 
tatar z pstrąga potokowego.
– Tych potraw można było spróbować pod-
czas degustacji 16 stycznia. Goście byli pod 
wrażeniem...

– I nie był to z ich strony udawany za-
chwyt, bo już na drugi dzień miałam zamówie-
nia na wybrane dania i sorbet z mango w cie-
ście cygaretkowym. Dbamy o jakość owoców, 

dlatego nasz sorbet jest 
naprawdę wyjątkowy. 
A o dobre mango trzeba 
się postarać... 
– Karnawałowe menu wpi-
suje się w kalendarz kulinarny 

Pensjonatu „Pod Kasztanami”. Czym teraz nas 
zaskoczy?

– Oprócz stałego menu, na każdy miesiąc 
przygotowujemy menu okazjonalne, które 
jest związane z porą roku czy wydarzeniami 
towarzyszącymi w danym miesiącu. W lutym 
proponujemy między innymi zupę borowiko-
wą z lanym ciastem, gulasz jagnięcy w chle-
bie oraz tradycyjny deser „grzybki”– placusz-
ki na kefirze z owocami i sosem malinowym. 
Czytelników zachęcam do zapoznania się 
z pełnym kalendarzem kulinarnym na na-
szej stronie www.pod–kasztanami.com.pl
– A co jest specjalnością Pensjonatu „Pod 
Kasztanami”?

– Kiedy klienci zadają mi to pytanie, sama 
mam ciężki orzech do zgryzienia, co podać 
jako pierwsze. Mamy wspaniałe pstrągi po-
tokowe, naszą specjalnością jest również 
jagnięcina, polędwiczki w sosie grzybo-
wym na kaszy pęcak, wyjątkowo lekkie 
placki ziemniaczane. Mogłabym tak dłu-

go wyliczać. Mamy gości, którzy przy-
jeżdżają do nas specjalnie, by zjeść 

swoją ulubioną potrawę. Na do-
datek podaną tak, jak lubią. 

Na przykład placki ziemnia-
czane – jeden w sosie grzy-
bowym, drugi z gulaszem. 
Bo co nas, myślę, wyróż-
nia – to indywidualne po-
dejście do klienta.

– Zdarzyło się jakieś nietypo-
we zamówienie?

– Może nie było nietypo-
wych zamówień, ale zdarzały 

się zamówienia „na już”. Raz zadzwoniła pani 
i zażyczyła sobie mieć za dwie godziny goto-
we sto dań obiadowych.
– Udało się?

– Oczywiście. Choć wtedy aż tak oczywi-
ste dla nas to nie było...
– To dzięki temu istniejecie na rynku już 25 lat?

– Wynika to z pasji rodzinnych. 25 lat ist-
nieje sama restauracja. Ale to miejsce z tra-
dycjami. Mój dziadek prowadził tu piekar-
nię, która później w miarę rozwoju stała się 
ciastkarnią, by w końcu ewoluować do ran-
gi restauracji. Obok babcia miała też zawsze 
swoją budkę z lodami. I tak właściwie ta część 
rodzinnej tradycji przypadła mnie w udzia-
le. Wraz z mężem prowadzę „Magdalenkę”, 
kawiarnię i lodziarnię, gdzie dzieci nie tylko 
mogą spróbować naszych lodów, ale również 
sami zobaczyć, jak powstają.
– Pracujecie na recepturach babci? 

– Od nich wyszliśmy i teraz stale udosko-
nalamy. Mój mąż sam komponuje smaki, po-
nieważ pochodzi z Anglii, w naszej ofercie 
na stałe zagościły lody „bonoffiee pie” po-
wstałe na wzór słynnego angielskiego ciasta 
na bazie toffi, bananów i śmietany. Pycha. 
Ostatnio byliśmy na targach lodziarskich 
we Włoszech, wróciliśmy pełni inspiracji. 
Tak jak w restauracji u nas oferta zmienia 
się według sezonów.

 (K)

MATERIAŁ  PROMOCYJNY

Nowości w sądeckiej kuchni
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Kiedy w ubiegłym roku, po Igrzyskach 
Olimpijskich w Soczi, rozmawialiśmy 
z naszą reprezentantką w snowboar-
dowym halfpipe – Joanną Zając, wa-
żyły się losy Polskiego Związku Snow-
boardowego. W lipcu PZS przeszedł 
pod egidę Polskiego Związku Narciar-
skiego. A jak w nowych realiach od-
nalazła się nasza zawodniczka?

PZS niedofinansowany, traktowa-
ny przez Ministerstwo Sportu jak zło 
konieczne, nie stwarzał, bo nie mógł, 
warunków do tego, by nasi reprezen-
tanci mogli nawiązać walkę z najlep-
szymi na świecie. Trudno było nawet 
zbliżyć się do czołówki. Od rozwoju 
sytuacji Joanna Zając uzależniała na-
wet dalszą swoją karierę. Tymczasem 
w lipcu walny zjazd delegatów nie-
mal jednogłośnie rozwiązał PZS i ten 
przeszedł pod egidę Polskiego Związ-
ku Narciarskiego. 

– W Polsce nie ma czegoś takie-
go jak przemyślana selekcja, by 
w końcowym efekcie najlepsi tra-
fiali do kadry – mówiła nasza olim-
pijka. – Wielu trenuje dzięki deter-
minacji i pieniądzom rodziców. 
Kluby nie rezygnują z zawodni-
ków, bo ich na to nie stać. Trenuje 
każdy, kto chce.

 Joanna Zając narzekała na, de-
likatnie mówiąc, brak profesjo-
nalizmu. Teraz powinno to się 
zmienić. Kadra została podzielona 
na alpejską, snowboardcross, hal-
pipe i slopstyle. Każda kilkuosobo-
wa grupa ma trenera, asystentów 
trenera i fizjoterapeutę, co jesz-
cze w ubiegłym roku nie było ta-
kie oczywiste. 

Wyniki mogą być jednak dale-
kie od oczekiwań. Zazwyczaj ka-
dra dość wcześnie zaczynała jeździć 
na śniegu. W tym roku na przeszko-
dzie stanęły ciągnące się tygodniami 

przekształcenia i procedury for-
malne. Niektórzy zawodnicy tre-
nowali w klubach albo na własny 
rachunek. Dopiero z początkiem 
listopada pierwsza grupa kadro-
wiczów wyjechała w Alpy. Trud-
no więc prognozować wyniki, jakie 
mogą osiągnąć nasi reprezentanci 
w tym sezonie.

Joanna Zając nie zawiesiła de-
ski na kołku, ale tak jak zapo-
wiadała po igrzyskach, zmieniła 
rynnę na snowboardcross. To była 
chyba dobra decyzja. Na ostat-
nich zawodach FIS w Dolnej Mo-
rawie w snowboardcrossie świet-
nie spisali się Joanna Zając oraz 
wywodzący się z Krynickiego Klu-
bu Snowboardowego Dawid Wal. 

Dwójka ta reprezentuje dziś kra-
kowski Ks Ski Test Kraków. W Dol-
nej Morawie zaprezentował się 
dobrze (był 6.) inny wychowa-
nek Krynickiego Klubu Snowbo-
adowego Piotr Bodziony. Lepsze 
czasy dla fanów jednej deski spo-
wodują może reaktywację krynic-
kiego klubu, z którego wywodzi 
się również ten ostatni zawodnik. 
Jeśli większe wsparcie od związ-
ku stanie się faktem, warto za-
cząć przygodę ze snowboardem, 

bo w naszym regionie napraw-
dę są warunki do tego znakomite. 

Profesjonalne snowparki mamy 
w krynickich Słotwinach i w stacji 
Dwie Doliny Muszyna Wierchomla. 
Z roku na rok ulepszane i oferujące 
coraz to ciekawsze zjazdy. Zresztą 
w Krynicy rozgrywany był już Pu-
char Polski czy międzynarodowe 
mistrzostwa Polski w snowboard-
corssie. Uzdrowisko może zaofero-
wać snowboarderom i narciarzom 
naprawdę wiele.   (BOG)

SKI CHATA NA KO CU WIATA...

Więcej informacji pod numerem tel.: 18 4464117 lub na stronie www.skihotel.pl  Dołącz do nas na Fb: https://www.facebook.com/SkiHotel?ref=hl

Zaprasza na: grille, biesiady góralskie, Zaprasza na: grille, biesiady góralskie, 
imprezy integracyjne i okolicznościowe, imprezy integracyjne i okolicznościowe, 
spotkania firmowe, rodzinne, poprawinyspotkania firmowe, rodzinne, poprawiny

REKLAMA

Z rynny na... snowboardcross

Dla wtajemniczonych
Snowpark Azoty – 20 przeszkód 
jibbowych ustawionych w kilku 
lajnach o różnym stopniu trudno-
ści: T–BOX –6m, RAIL–6m + 10m 
, T–BOX ŁAMANY 4+4m, T–TRA-
PEZ 9m, 2x picnic table, Drew-
niany poaljam , 2x Rura PCV 8m 
oraz profesjonalne skocznie 5m, 
10m, 3m. Snowpark jest w całości 
oświetlony i obsługiwany przez 3–
osobowe krzesło oraz 2–osobo-
wy orczyk.

Na ostatnich 

zawodach FIS 

w Dolnej Morawie 

w snowboardcrossie 

świetnie spisali się 

Joanna Zając oraz 

wywodzący się 

z Krynickiego Klubu 

Snowboardowego 

Dawid Wal.

Sądecczyzna może zaoferować snowboarderom i narciarzom naprawdę wiele

REKLAMA
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P R O M O C J A 
OKNA 7 KOMOROWE OOKNNAA 77 KOOMOOROOOWWE 

W  C E N I E W  C EE N II E 
5 KOMOROWYCH 5 KKKOMMORROWWYCCCH 

TYLKO U NASTTTYLKKO U NNASSS

OKNA DRZWI BRAMYOKNA DRZWI BRAMY
PRIME PRESTIGE

•  potrójny system uszczelnienia z uszczelką środkową idealnie chroni przed wilgocią i chłodem 

P R  O  M  O  C  J  E

www. tomexokna .p l 

2500x2100 kolor złoty dąb, orzech 
z automatem. 
2490 zł brutto VAT 8% 
z montażem

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

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

Limanowa
ul. Kopernika 14, 
tel: 018 330 11 67, 
e-mail: limanowa@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
Szafl ary
ul. Zakopiańska 18, tel: 018 275 40 64, 
e-mail: szafl ary@tomexokna.pl

z  tym KUPONEM –  20% RABATU NA PRODUKTY Z FIRMY PORTA KOLEKCJA PASSIVE

•  listwa podparapetowa pięciokomorowa

•  barwiona w masie ścianka profi lu w okleinach zewnętrznych to estetyka i trwałość na długie lata 

•  głębokość zabudowy 93 mm, to najszerszy system z dostępnych na rynku 
o współczynniku izolacyjności Uw=0,78W/m2K 

•  Ciepła ramka SWISSPACER w wersji HS

•  Pakiet 3-szybowy w współczynniku U=0,5W2mK

•  Cienki zgrzew

Charakterystyka
•  7 komorowy profi l klasy A z wysokogatunkowego, bezołowiowego PVC, zapewnia 

najlepszą izolacją termiczną i akustyczną oraz bezpieczeństwo użytkowania 

•  doskonałe parametry termiczne o charakterystyce 
odpowiadającej wymogom budownictwa pasywnego 

•  dostępny w 19 standardowych kolorach

REKLAMA
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– Tak jak zapowiadałem w kampanii 
wyborczej, wprowadzamy w gminie 
i mieście budżet obywatelski – mówi 
burmistrz Jacek Lelek. – Komisja, 
którą powołamy w Urzędzie Miasta, 
stawiać będzie na konkrety. Proce-
dura przewiduje najpierw zgłasza-
nie projektów, następnie konsultacje 
i dyskusje, w tym spotkania z miesz-
kańcami, a na końcu głosowanie. 

Pierwszy budżet obywatelski, do-
dajmy pierwszy w powiecie nowosą-
deckim, wprowadzany jest w ramach 
projektu realizowanego ze wsparciem 
programu „Obywatele dla demokra-
cji“, finansowanego z funduszy Eu-
ropejskiego Obszaru Gospodarczego.

– Moim zdaniem, wprowadze-
nie w życie budżetu obywatelskie-
go to znakomita forma edukacji 
społecznej – mówi burmistrz Lelek. 
– Dzięki budżetowi mieszkańcy uczą 
się lokalnej samorządności. Poznają 
kompetencje samorządowe, możli-
wości i ograniczenia samorządu lo-
kalnego, uczą się współpracy z Urzę-
dem Miejskim i jednostkami jemu 
podległymi. Z kolei ta efektywność 
mieszkańców pozwoli nam, kieru-
jącym urzędem, czy Radzie Miej-
skiej na lepsze i dokładniejsze zba-
danie potrzeb mieszkańców Miasta 
i Gminy.

Na przekazanie części (na razie 
niewielkiej) pieniędzy miejskich 

do dyspozycji mieszkańców zde-
cydowało się dotąd 80 samorządów 
w kraju. Tak się dzieje w dużych 
miastach, jak w Warszawie, Łodzi 
czy Wrocławiu, a także w mniej-
szych, choćby w bliskich Stare-
mu Sączowi Gorlicach czy Tarno-
wie. Jak wspomnieliśmy Stary Sącz 
jest pierwszy powiecie i zapewne 
przez ten rok przyglądać mu się będą 
inne gminy. W Nowym Sączu budżet 
obywatelski ma być wprowadzo-
ny od 1 stycznia 2016 roku. W kra-
ju pionierem jest Sopot, w którym 
realizuje się taki budżet od 2011 r. 

Doświadczenia Sopotu wskazu-
ją, że w pierwszej kolejności jego 
mieszkańcy interesowali się głów-
nie budową traktów pieszych, ście-
żek rowerowych oraz budową dróg 
i ulic. W ostatnim roku projekty 
dotyczyły zagospodarowania pla-
ców zabaw i terenów rekreacyjnych. 
Z kolei np. w Dąbrowie Górniczej 
mieszkańcy zdecydowali, by zaku-
pić książki i wyposażenie do jednej 
z bibliotek miejskich. Pomysłów za-
tem na wykorzystanie budżetu oby-
watelskiego jest wiele. Jak to będzie 
w Starym Sączu?

– Nasz projekt, roboczo zatytu-
łowaliśmy „Mój pomysł – mój Sta-
ry Sącz“ – wyjaśnia burmistrz Lelek. 
– W tym roku do dyspozycji miesz-
kańców wyasygnowano z budżetu 
miasta i gminy 400 tys. złotych. Jak 
to zostanie wydane, zależy od miesz-
kańców. Do 30 marca każdy miesz-
kaniec może składać propozycje pro-
jektów przez internet lub tradycyjnie 
na piśmie do Urzędu Miasta. Pomię-
dzy 15 a 30 kwietnia br. odbędzie się 
głosowanie (zarówno tradycyjnie 
jak przez internet), od którego za-
leżeć będzie, które projekty zostaną 
zrealizowane z budżetu obywatel-
skiego. Wszystkie te organizacyjne 
sprawy wyjaśniamy mieszkańcom 
podczas odbywających się obecnie 
spotkań w sołectwach, osiedlach 
Starego Sącza.

Czego mogą dotyczyć projekty 
mieszkańców? Wszystkich dziedzin 
życia i infrastruktury, edukacji, eko-
logii, kultury, zdrowia, sportu czy 
wszystkich inwestycji, o których de-
cyduje ze względu na wartość prze-
targów Rada Miejska. A więc dotyczą 
one np. modernizacji i remontów pla-
cówek oświatowych i kulturalnych. 
Przewyższają kosztowo pulę dostęp-
nych środków, gdyż jeden projekt nie 
może być droższy niż 100 tys. złotych. 
Kto może zgłaszać i głosować na pro-
jekty w połowie kwietnia?

– Do głosowania będą dopuszczo-
ne projekty, które przeszły formal-
ną komisyjną weryfikację – mówi 
burmistrz Lelek. – Głosowanie od-
będzie się przez internet, ale tych, 
którzy wolą głosować tradycyjnie, 
poprzez wrzucenie głosu do urny, 
zapraszamy do Urzędu. Do głoso-
wania uprawnione są osoby pełno-
letnie, które znajdują się na listach 
wyborczych Miasta i Gminy Stary 
Sącz. Przy głosowaniu przez inter-
net trzeba będzie podać swoje imię 
i nazwisko oraz nr PESEL, gdyż w ten 
sposób system zweryfikuje upraw-
nienia do głosowania.

Zatem w Starym Sączu ruszył pio-
nierski w powiecie nowosądeckim 
projekt realizacji – budżetu obywa-
telskiego. Jak nas zapewniają wło-
darze miasta i gminy, a także radni, 
pobudzenie aktywności absolutnie 
nie ma na celu jakiegokolwiek ogra-
niczenia uprawnień sołtysów, rad-
nych, zarządów osiedli. To projekt, 
który ma służyć wszystkim miesz-
kańcom, by im się lepiej żyło w swo-
im środowisku. A przysłowie mówi 
przecież– co dwie głowy to nie jedna, 
w myśl tytułu projektu – „Mój pomysł 
– Mój Stary Sącz“. Jeśli eksperyment 
się powiedzie, pula pieniędzy na bu-
dżet obywatelski na przyszły rok zo-
stanie zwiększona.

 (KAN)

Na pierwszej tegorocznej sesji Rady 
Miejskiej burmistrz Jacek Lelek 
przedstawił przygotowany jesz-
cze w zeszłym roku plan przedsię-
wzięć inwestycyjnych, społecznych 
oraz kulturalnych na lata 2015–2018. 
Są to tzw. priorytetowe projekty, 
które będą realizowane dzięki współ-
finansowaniu z funduszy unijnych, 
rządowych, wojewódzkich i powia-
towych. Oto lista przedsięwzięć:

Budowa kanalizacji sanitarnej 
w ul. Piłsudskiego, Partyzantów, 
Źródlanej, Żwirki i Wigury, Stro-
mej, Tischnera, Bazielicha, Bandur-
skiego, rozpoczęcie budowy kanali-
zacji w Moszczenicy Niżnej i Wyżnej, 
Mostkach i Gołkowicach. Przygoto-
wanie projektów kanalizacji Skru-
dziny i Gabonia. Dokończenie roz-
poczętych inwestycji, tj. kanalizacja 
i wodociąg w Przysietnicy, Filia Bi-
blioteki w Gołkowicach. 

Dalsza budowa, odbudowa i mo-
dernizacja dróg na terenie Miasta 
i Gminy, kontynuacja budowy chod-
ników, zwłaszcza przy drogach po-
wiatowych w Barcicach (Facimiech, 
Podsapieniec), Gaboniu, Moszcze-
nicy Wyżnej i Niżnej, Skrudzinie 
i Gołkowicach, budowa ścieżek ro-
werowych, rozbudowa oświetlenia 
ulicznego na terenia Miasta i Gminy.

Rozbudowa centrum rekreacji ro-
dzinnej oraz ekoparku na stawach, 
utworzenie centrum aktywności bie-
gowo–rowerowej na Miejskiej Górze, 
rozwój strefy rekreacyjnej w Barci-
cach przy bulwarach.

Wprowadzenie Gminnej Karty 
Dużej Rodziny, utworzenie Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku, wprowadze-
nie Gminnej Karty Seniora. 

Ożywienie gospodarcze Gmi-
ny poprzez wyznaczanie i uzbraja-
nie terenów pod inwestycje tworzą-
ce miejsca pracy, budowa systemów 
odwodnień, zwłaszcza w Barcicach, 
Gołkowicach, Starym Sączu, rejon 
ul. Węgierskiej, Mostki, stabilizacja 
osuwisk.

Kontynuacja współpracy z RZGW 
dla dalszej regulacji potoków i rzek 
na terenie Gminy, rozwój życia kul-
turalnego w Mieście i Gminie poprzez 
rozbudowę budynku Mickiewicza 33 
dla biblioteki w Starym Sączu, rewa-
loryzacja budynku galerii Rynek 5 raz 
Domu na Dołkach.

Organizacja oraz wspieranie cy-
klicznych imprez, budujących po-
zycję Starego Sącza na turystycznej 
i kulturalnej mapie Polski: Festiwal 
Muzyki Dawnej, Pannonica, festi-
wal Podróży i Przygody Bonawentu-
ra, Międzynarodowy Plener Malar-
ski, Koncerty w Sokole, Starosądecki 
Jarmark Rzemiosła, Lachowska Mi-
cha i inne.

Rozwój Komunikacji zbiorowej 
na terenie Gminy. Budowa parkingu 
Park & Ride w Starym Sączu, budowa 
Domu Pomocy Społecznej w Starym 
Sączu, rozbudowa budynku Szko-
ły Podstawowej nr 1, budowa i mo-
dernizacja boisk przyszkolnych, pla-
ców zabaw na terenie Miasta i Gminy.

(KAN)

7 lutego w Lewoczy i 15 lutego 
w Centrum Kultury i Sztuki Sokół 
im. Ady Sari odbędą się bardzo in-
teresujące przedstawienia pt. „Pol-
sko–Słowacki słowniczek na we-
soło“. Aktorami tych przedstawień 
będą podopieczni Stowarzysze-
nia na Rzecz Osób Niepełnospraw-
nych „Gniazdo“ w Starym Sączu 
oraz uczniowie szkoły dla niewidzą-
cych w Lewoczy. W sumie wystąpią 
na obu scenach 32 osoby – 14 ze Sło-
wacji i 18 z Polski. 

 – Odbyliśmy od września 
do stycznia kilka prób w Starym Są-
czu i Lewoczy – mówi Zofia Wcisło, 
prezes stowarzyszenia „Gniazdo“. 
– Przygotowane przedstawienia 
są po polsku i słowacku. To program 
składający się z kilku skeczy, w któ-
rych będą wykorzystane wyrażenia 
jednakowo lub podobnie brzmiące 
w obydwu językach, a znaczące coś 
zupełnie innego. Będą też piosen-
ki śpiewane w tych językach. Au-
torką scenariusza jest Barbara Ko-
tarba z Piwnicznej. Myślę, że będzie 

zabawnie i sympatycznie zarówno 
dla widzów jak i wykonawców. Pro-
jekt ten pod nazwą „Visegrad Inte-
gration Theatre“ doszedł do skutku 
dzięki uzyskaniu dofinansowania 

z Międzynarodowego Funduszu Wy-
szehradzkiego. Na zdjęciu aktorzy 
przedstawienia podczas prób w sta-
rosądeckim Sokole.

 (KAN)

Pionierski budżet obywatelski

Plany inwestycyjne Międzynarodowe „Gniazdo“

Trwa kampania wyborcza sołtysów i rad sołeckich, a tak-
że przewodniczących i członków zarządów osiedli w Sta-
rym Sączu. Mieszkańcy wsi wybiorą 15 sołtysów, a miesz-
kańcy miasta 7 przewodniczących rady osiedli. Wybory już 
zakończyły się w kilku miejscowościach. W największym 
sołectwie w Barcicach, gdzie uprawnionych do głosowania 

było 2045 osób, sołtysem został ponownie Andrzej Ogorza-
ły. Z kolei w najmniejszym sołectwie Gaboń–Praczka wy-
brano po raz kolejny Andrzeja Kuczaja. Nie było też zmia-
ny w Moszczenicy Wyżnej, gdzie nadal „rządy“ sprawować 
będzie Krystyna Szewczyk. Wybory zakończą się w mie-
ście i gminie 22 lutego. (KAN)

Wybory sołtysów i przewodniczących osiedli
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