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ZAGLĄDAMY DO 
PORTFELI RADNYCH
Czy w sądeckiej Radzie Miasta zasiadają milionerzy? Gdyby przyjąć, że mi-
lionerem jest osoba, której aktywa - czyli nieruchomości, zgromadzone 
oszczędności oraz papiery wartościowe - przekraczają łącznie kwotę miliona 
złotych, to okazałoby się, że tak! Listę sądeckich rajców - milionerów otwiera 
były przewodniczący Artur Czernecki, na drugim miejscu znajduje się obecny 
przewodniczący Jerzy Wituszyński.

Oświadczenia majątkowe sądeckich radnych L str. 4

Również o pieniądzach, ale o tych zapisanych w projekcie budżetu miasta na 
2013 r. ROZMAWIAMY  z JÓZEFEM ANTONIM WIKTOREM, przewodniczącym 
Komisji Finansów Publicznych RM L str. 16
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Na starej fotografii 
Członkowie Grupy Krynickiej 
GOPR na swojej stronie interne-
towej www.goprkrynica.pl za-
mieścili archiwalne zdjęcia z akcji, 
wypraw ratunkowych i szkoleń. 
W ten sposób chcą również przed-
stawić osoby, „które swoim za-
angażowaniem w bardzo trud-
nych warunkach przyczyniły się 
do tworzenia i poszerzania tej gru-
py – piszą. – Byli to między inny-
mi Józef Łuszczewski (pierwszy 
prezes grupy krynickiej – wię-
zień obozów hitlerowskich), Jan 
Rybarski, Bolesław Prorok (re-
prezentant polski w hokeju), Jó-
zef Zieliński (reprezentant pol-
ski w hokeju), Henryk Mazgaj 

(pierwszy ratownik etatowy i le-
karz grupy), Julian Milanicz, Wła-
dysław Pabisz (olimpijczyk – ho-
kej), Andrzej Boroń, Władysław 
Maternicki, Andrzej Włoch (se-
nior), Jerzy Włoch (junior), dr 
Tadeusz Sokół (cichociemny) 
i Mieczysław Bogaczyk obydwaj 
z Nowego Sącza, Kazimierz Fortu-
na (mechanik śmigłowca), kap. pi-
lot śmigłowca Janusz Siemiątkow-
ski – obydwaj z Krakowa i wielu, 
wielu innych”. W tym roku mija 
60 lat od powstania krynickie-
go GOPR, dziś jednostka dyspo-
nuje najwyższej jakości sprzę-
tem ratunkowym, nie odbiegając 
od standardów europejskich. 

O dniu dzisiejszym GOPR 
czytaj L str. 3

NAGRODA

Rozpoznawalna 
marka 
Firma Wiśniowski została Lide-
rem Rynku Stolarki. Największy 
polski producent bram i ogro-
dzeń otrzymał także wyróż-
nienie Zrzeszenia Montażystów 
Stolarki. 

Badania przeprowadzone przez 
Centrum Analiz Rynku mają za 
zadanie wskazać liderów w bran-
ży budowlanej, poprzez przyzna-
nie dyplomu Lidera Rynku Sto-
larki 2012. Przy badaniach rynku 

pod uwagę brane były przycho-
dy z 2011 r., które świadczyły 
o zainteresowaniu daną marką. 
– To kolejny dowód na to, że fir-
ma Wiśniowski jest rozpozna-
walną marką, a nasze produkty 
charakteryzują się jakością i in-
nowacyjnością – mówi z dumą 
Andrzej Wiśniowski, założyciel 
i właściciel firmy Wiśniowski. 

O prestiżu firmy świadczy też 
drugi dyplom, przyznany przez 
Zrzeszenie Montażystów Stolar-
ki na podstawie wyników badań 
Centrum Analiz Rynku z 2012 r.

(BRA)

PRZECZYTANE

Kuranty grają 
w Moskwie
(…) I wtedy, w 1986 r., mając 
20 lat, Ireneusz Dańko* założył 
nową kapelę, którą nazwał prze-
kornie Kremlowskie Kuranty. 
Nazwa została zaczerpnięta z so-
crealistycznego dramatu Mikołaja 
Pogodina (…) Niekiedy Ireneusz 
brał udział w demonstracjach, 
ale jak sam przyznaje, daleko mu 
było do politycznego zaangażo-
wania innych kolegów history-
ków (…) Ireneusz zawsze marzył, 
by zawieść Kuranty do Rosji i za-
grać na tamtejszych scenach (…) 
W 2008 r. utwór „Tam ta da dam” 
podbił serca słuchaczy Progra-
mu III Polskiego Radia, a Kuran-
ty wkrótce potem zostały za-
proszone na koncert do Studia 
im. Agnieszki Osieckiej. Irene-
usz nie wspomina dobrze tego 

dnia. Jakby na złość, wszyst-
ko wtedy sprzysięgło się prze-
ciw nim; instrumenty zawodziły, 
pojawił się stres, drobne po-
tknięcia (…) W teledysku do pio-
senki „Gdzie są kwiaty” prze-
nosimy się do połemkowskiej 
górskiej wsi, w której Irene-
usz kilka lat temu kupił i wyre-
montował stary dom ze stodołą. 
W Uhryniu niedaleko Łabowej, 
kilka kilometrów od Nowego Są-
cza, mieszkało przed wybuchem 
II wojny światowej około stu ro-
dzin łemkowskich. Dziś w doli-
nie potoku Uhryń otoczonej za-
lesionymi wzgórzami mieszka 
jeden Łemko (…)

* Ireneusz Dańko – dziennikarz, 
kierownik nowosądeckiego 
oddziału „Gazety Krakowskiej”.

Kuranty grają w Moskwie 
– „Tygodnik Powszechny”, 25 

listopada nr 48 (3307)

A  TO C IEKAWE

Lekcje 
na Spitsbergenie
250 szkół w Polsce bierze udział 
w projekcie Eduscience, wśród 
nich jest Gimnazjum w Koniuszo-
wej. Uczniowie kontaktują się on–
line z naukowcami z różnych zakąt-
ków świata, a lekcje z zakresu nauk 
matematyczno–przyrodniczych 
i technicznych pobierają ze specjal-
nie stworzonej platformy e–lear-
nigowej. Dzięki platformie gimna-
zjaliści mogą również śledzić prace 
badawcze PAN, czy przyglądać się 
na żywo pracy naukowców ze sta-
cji polarnej na Spitsbergenie. Jedną 
z dodatkowych atrakcji Eduscien-
ce są też wyjazdy uczniów do ob-
serwatoriów naukowych. 

(MCH)

Rozmiar spodni a karta kredytowa 
Płaciłeś w Nowym Sączu kartą kredytową? Miałeś pecha. 
Przynajmniej w niektórych sieciowych sklepach z odzie-
żą. Pewna sądeczanka kupiła w jednaj z galerii handlowych 
spodnie. W domu przymierzyła raz jeszcze, ale już nie wyda-
wały się jej tak idealnie dopasowane. Zwrot przysługuje każ-
demu, a więc poprosiła męża, żeby przy okazji oddał spodnie. 
W sklepie okazało się, że oprócz paragonu potrzebna jest kar-
ta, którą płacono za transakcję. „Żona musi przyjść z kartą” 
– usłyszał klient. W Krakowie, w sklepie tej samej sieci han-
dlowej, nikt już karty nie żądał, nie zapytano nawet o para-
gon! Wystarczyło, że spodnie miały oryginalną metkę. Dało 
się? Dało się, ale jeszcze nie w Nowym Sączu. Musimy jesz-
cze poczekać.

(KCH)

SMS
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ROZMOWA. Grzegorz Fecko, rad-
ny Nowego Sącza, złożył interpelację 
w sprawie usunięcia dużych reklam 
przy ul. Tarnowskiej, przy zjeździe 
z Góry Zabełeckiej. Jego zdaniem 
szpecą one otoczenie. 

– Uwziął się Pan na przedsiębior-
ców, którzy umieszczają reklamy 
na billboardach?

– Kończyłem marketing i zarzą-
dzanie. Dla mnie reklama jest dźwi-
gnią handlu, więc nie uwziąłem się. 
Moja interpelacja związana była 
z troską o estetykę miasta, a nie 
usuwaniem reklam. W chwili, gdy 
zaczynała dobiegać końca budowa 
straży pożarnej, wniosłem interpe-
lację o zrobienie porządku w oto-
czeniu. To w końcu wjazd do No-
wego Sącza. Jeszcze dwa miesiące 
temu były tam zarośla. W końcu 

zrobiono z tym porządek, posiano 
trawę. I ktoś dostrzegł, że zamiast 
panoramy na Nowy Sącz, jadący 
przez miasto turysta, musi patrzeć 
na… ekrany. 
– Osoba, która je tam postawiła miała 
do tego prawo?

– W wyniku interpelacji, zbada-
no sprawę i okazało się, że wątpli-
wości moje były zasadne. Ekrany 
postawiono bez zgody miasta. Mnie 
nie interesowało, kto to postawił, 
ale fakt, że przysłaniały one pano-
ramę Nowego Sącza. A to, że poru-
szyłem wierzchołek góry lodowej, 
to już inna sprawa. 
– Nie interesowały Pana ekra-
ny, billboardy wzdłuż na przykład 
Węgierskiej?

– Jeśli pyta mnie Pani jako rad-
nego, to odpowiem, że tak. Ale 
w interpelacji zwracam uwagę 
na konkretny problem. Do mia-
sta prowadzą turystę widoki: naj-
pierw Jezioro Rożnowskie, kamie-
niołom, za chwilę przewiązka firmy 
Wiśniowski. Czyli wielki rozmach, 
który – choć to okolice miasta – ko-
jarzony jest z Nowym Sączem. Tym-
czasem, wyjeżdżając z Góry Zabe-
łeckiej, nagle przerywa się piękny 
widok ekranami. Sądecczyzna ma 
– o ile się nie mylę – czwarte miej-
sce w Polsce pod względem wizyt 
turystów. Jeśli ktoś mówi, że Sącz 
nie może żyć już z turystyki, to zna-
czy, iż nie czyta statystyk. Skoro 
więc turyści przez Nowy Sącz jeż-
dżą, zróbmy wszystko, by chcieli się 
zatrzymać w mieście. Budynek stra-
ży pożarnej tworzy ciekawe przed-
mieście. Tymczasem przysłania się 
go ekranami. Rodzi się pytanie: Cze-
mu to ma służyć? Nie chcę się pod-
pinać pod autorytet pana profesora 
Andrzeja Szarka, ale jeszcze dosad-
niej ode mnie stwierdził, że z punk-
tu widzenia marketingowe, jeśli jest 
chaos, to reklama nie działa. Tylko ja 
sam z tym nie będę walczył.
– Sam Pan jednak stwierdził, że poru-
szył wierzchołek góry lodowej.

– Nie było to moim celem. Ale 
jeśli się tak stało, zobaczmy teraz, 
co dalej będzie się działo. Z do-
niesień medialnych wiem, że je-
śli ekrany nie zostaną usunięte 
przez właściciela, zostanie to zro-
bione na jego koszt. Unikam walki 
z reklamą, jest ona dla mnie waż-
na. Żeby była skuteczna, musi być 
uporządkowana. 

Rozmawiała (PEK)

Informacje

OGŁOSZENIA DROBNE

Żaluzje, rolety, markizy, produkcja,   montaż 
tel. 696 027 993.

W Chełmcu działkę 31,5 a - 6.500zł/a - sprzedam. 
tel. 888 865 179

Zaopiekuję się osobą starszą, poprowadzę dom w Nowym 
Sączu/okolicach. Wieloletnie doświadczenie. tel. 666 160 159

Małopolski Ośrodek Ruchu 
Drogowego w Nowym Sączu

ul. 29 listopada 10
33-300 Nowy Sącz

www.mord.pl 
tel. /18/ 449 08 80, fax 449 08 81

Organizujemy szkolenia i kursy dla kierowców - szkolenia okresowe, kwalifi kacja 
wstępna, uzupełniająca, przyspieszona, ADR, „za punkty karne”, kierowanie ruchem.

W nowoczesnej Pracowni Psychologicznej wykonuje się badania dla kierowców, 
operatorów suwnic, operatorów sprzętu ciężkiego. Oferujemy wykonywanie badań 
zmierzchowych i wrażliwości na olśnienie, a także badanie widzenia stereoskopowego. 

ZAPRASZAMY!

NNOOWWYY SSĄĄCCZZ -- CCHHEEŁŁMMIIEECC
uull..PPaappiieesskkaa 1111aa

1188 444400 4466 1155
GGOOŁŁKKOOWWIICCEE DDOOLLNNEE 118811

1188 444400 7755 7744

AAUUTTOOGGAAZZ
Sądeckie Centrum Autogaz
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RATOWNICTWO. Największe sta-
cje narciarskie na Sądecczyźnie 
będą zabezpieczane w tym sezo-
nie zimowym przez krynickie Gór-
skie Ochotnicze Pogotowie Ratun-
kowe. To nie tylko dobra wiadomość 
dla turystów, ale i samych ratow-
ników, którzy w sobotę świętowa-
li 60–lecie GOPR. 

Według obowiązującej usta-
wy o bezpieczeństwie i ratow-
nictwie w górach każdy stok 
musi mieć swojego ratownika 
narciarskiego przeszkolonego 
przez GOPR czy TOPR lub wła-
śnie ratownika górskiego. Są-
deccy właściciele stacji narciar-
skich zdecydowali się wynająć 
doświadczonych i wykwalifiko-
wanych GOPR–owców. 

Ustawa nakłada również na 
właściciela stacji obowiązek pro-
wadzenia rejestru wypadków, 
który ma zawierać nie tylko dane 
osoby poszkodowanej, ale i opi-
sywać rodzaj urazu, jaki doznała, 
i nazwiska ratowników, udzielają-
cych pomocy. Informacje będą ar-
chiwizowane przez 10 lat. 

– Zarządzającemu stokiem 
opłaca się wynająć GOPR, po-
nieważ organizacja nie tylko jest 
odpowiedzialna za pomoc me-
dyczną ofiarom wypadków, ale 
również prowadzi rejestr wypad-
ków, a także dopuszcza trasy nar-
ciarskie do użytkowania – mówi 
Michał Słaboń, naczelnik krynic-
kiego GOPR.

Deklarację podpisania umo-
wy z GOPR na zimową obsługę 

stoków narciarskich do tej pory 
wyrazili właściciele stacji nar-
ciarskiej na Jaworzynie Kry-
nickiej, Szczawniku, Tyliczu, 
na Słotwinach i na Magurze Ma-
łastowskiej. Stacja w Rytrze do-
tychczas nie zgłosiła takiego 
zainteresowania. 

Jak wynika z informacji zarzą-
du głównego GOPR i TOPR nad za-
bezpieczeniem ponad 400 stoków 
narciarskich w całej Polsce będą 
czuwać głównie ratownicy gór-
scy. Uprawnienia na ratownika 
narciarskiego zdobyło jedynie 18 
osób. Koszt zatrudnienia na stacji 
ratownika górskiego w zależno-
ści od jej wielkości czy liczby in-
terwencji wynosi od 7 do nawet 30 
tys. zł miesięcznie.

MONIKA CHROBAK 

Reklamy, które 
nie promują miasta

GOPR–owcy będą na stokach 

W sobotę, 24 listopada, GOPR obchodził 60–lecie swojego istnienia. Podczas uroczystości na krynickim 
Deptaku oficjalnie przekazano ratownikom osiem nowych mercedesów GLK. Najbardziej zasłużeni otrzymali 
od wiceministra spraw wewnętrznych Stanisława Rakoczego odznaczenia państwowe: złote i srebrne krzyże 
zasługi. Jubileusz był także okazją do złożenia przysięgi przez 10 nowych ratowników.
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Były i obecny przewodniczący 
liderują

Listę sądeckich rajców – mi-
lionerów otwiera Artur Czernec-
ki, który zgodnie z oświadczeniem 
majątkowym za 2011 r., posia-
da dom o powierzchni niemal 300 
m kw. warty 700 tys. zł oraz pięć 
działek o rynkowej wartości oko-
ło 400 tys. zł. Były działacz Prawa 
i Sprawiedliwości ma także ponad 
110 tys. zł oszczędności, przy czym 
część w walucie narodowej, a część 
w amerykańskich dolarach (prze-
liczyliśmy je na złotówki po kur-
sie z dn. 24.11.2012). Majątek Ar-
tura Czerneckiego warty jest więc 
obecnie ponad 1,2 mln zł, a uzu-
pełnia go samochód osobowy mar-
ki Ford z 1999 r. W 2011 r. radny 
Czernecki nie posiadał żadnych zo-
bowiązań przewyższających kwo-
tę 10 tys. zł oraz akcji i papierów 
wartościowych, co czyni go nie-
kwestionowanym liderem naszej 
klasyfikacji.

Na drugim miejscu wśród rad-
nych milionerów jest Jerzy Wi-
tuszyński, który posiada dom 
o powierzchni 180 m kw. O war-
tości ok. 600 tys. zł oraz warte tyle 
samo ponad stumetrowe mieszka-
nie w Krakowie. Ponadto, w skład 
majątku przewodniczącego Rady 
Miasta wchodzi działka o wartości 
160 tys. zł., dochody z tytułu wy-
najmu nieruchomości (10 tys. zł 
rocznie) oraz samochód fiat Pan-
da z 2007 r., bowiem ford Kuga, 
którym na co dzień jeździ radny, 
jest własnością firmy „Wituszyń-
ski” s.c. W sumie majątek radne-
go na koniec 2011 r. wynosił ponad 
1,4 mln zł i w zasadzie to on powi-
nien być liderem naszej klasyfikacji, 
ale, jak się okazuje, przewodniczą-
cy Wituszyński musi także spła-
cać dwa kredyty hipoteczne (jeden 

we frankach szwajcarskich, dru-
gi w złotówkach) na łączną kwotę 
prawie 270 tys. zł. Dlatego po od-
jęciu tej kwoty z całej puli, z ma-
jątkiem wartym ponad 1,1 mln zł 
Jerzy Wituszyński wylądował w na-
szej klasyfikacji na drugim miejscu.

Pukają do grona milionerów
Do grona radnych milionerów 

być może już w tym roku dołą-
czył przewodniczący osiedla Za-
wada, Tadeusz Kulpa, którego ma-
jątek w 2011 r. wyniósł niemal 900 
tys. zł. Złożył się na niego dom 
o powierzchni 175 m kw. warty 
245 tys. zł, grunty orne i zabudo-
wane o powierzchni 0,6 ha war-
te 480 tys. zł, część nieruchomości 
przy ul. Nawojowskiej o wartości 
ponad 100 tys. zł, samochód opel 
Astra, ciągnik Ursus oraz skrom-
ne oszczędności w wysokości 6 tys. 
zł. O miejsce w gronie ratuszowych 
milionerów walczy dzielnie także 
„szeryf z Barskiego”, czyli Mieczy-
sław Gwiżdż. Zgodnie z oświadcze-
niem majątkowym przewodniczą-
cy osiedla Barskie na koniec 2011 r. 
posiadał dwa domy o łącznej warto-
ści 600 tys. zł, mieszkanie warte 100 
tys. zł oraz 120 tys. zł oszczędno-
ści (część w walucie polskiej, część 
w euro oraz amerykańskich dola-
rach, które przeliczyliśmy po kursie 
z dn. 24.11.2012). Jako jeden z nie-
licznych, radny Gwiżdż inwestował 
także na giełdzie. Niestety, w ubie-
głym roku zanotował straty (ok. 15 
tys. zł). W sumie majątek Mieczy-
sława Gwiżdżą w roku 2011 zamknął 
się w kwocie ok. 800 tys. zł.

Pozostali radni mają jeszcze spo-
ro do nadrobienia, chociaż war-
to zaznaczyć, że aż ośmiu z nich 
z wartością swoich majątków upla-
sowało się w przedziale od 500 
do 700 tys. zł. Są to (w kolejności 

alfabetycznej): Stefan Chomoncik 
(500 tys. zł), Elżbieta Chowaniec 
(710 tys. zł), Grzegorz Dobosz (650 
tys. zł), Grzegorz Fecko (570 tys. 
zł), Tadeusz Gajdosz (520 tys. zł), 
Przemysław Gawłowski (560 tys. 
zł), Konstanty Legutko (710 tys. zł) 
oraz Krzysztof Żyłka (700 tys. zł).

W powyższym zestawieniu nie 
braliśmy pod uwagę rocznych do-
chodów radnych z tytułu wykony-
wanej pracy oraz dochodów z obo-
wiązków, jakie pełnią w Radzie 
Miasta. Prezentujemy je w tabeli 
obok. Najlepiej zarabiającym rad-
nym w 2011 r. był Józef Hojnor, 

który zainkasował 136 tys. zł brut-
to (116 tys. zł z tytułu prowadzo-
nej działalności gospodarczej oraz 
20 tys. zł jako członek Rady Nad-
zorczej sądeckiego PKS–u i prezes 
Zarządu firmy „Domator”). Tuż 
za nim uplasował się radny Grze-
gorz Fecko z dochodem 107 tys. zł 
brutto pracujący w Totalizatorze 
Sportowym. Podium zamykają ex 
aequo szef klubu PO w Radzie Mia-
sta i jednocześnie sekretarz w gmi-
nie Podegrodzie, Piotr Lachowicz 
na którego konto przez dwana-
ście miesięcy wpłynęło niemal 100 
tys. zł oraz radny Krzysztof Żyłka, 

który pracując w Sądeckim Ośrod-
ku Interwencji Kryzysowej zaro-
bił również 100 tys. zł. (Tu cieka-
wostka – radny Żyłka zarobił więcej 
w ubiegłym roku niż jego przełożo-
ny, dyrektor SOIK–u, Czesław Ba-
raniecki). Podium goni radny Grze-
gorz Dobosz, który jako szef WKU 
w Nowym Sączu zarobił 98 tys. zł.

(ROSS)
* Większość radnych posiada 

wspólnotę majątkową

W następnym numerze DTS 
przeanalizujemy majątki radnych 
powiatowych.

Oświadczenia majątkowe

www.farbol.pl
•  FARBY (dachy,

elewacje, wnętrza)
• KLEJE
• SILIKONY, PIANY budowlane
•  IMPREGNATY (drewno, 

kamień, ceramika)

MIESZALNIK FARB I TYNKÓW
•  akrylowych, 

•  silikonowych, 
•  mozaikowych

Nowy Sącz, ul. Głowackiego 38
Tel. 18 441 14 13, Faks 18 444 35 37

R E K L A M A O G Ł O S Z E N I E

Zarobki radnych oraz wiceprezydentów Nowego Sącza 
ze stosunku pracy, umów cywilno – prawnych, prowadzo-
nej działalności gospodarczej bądź emerytur (e) (kwoty 

brutto)

Zarobki z tytułu peł-
nienia obowiązków 

społecznych
(kwoty netto)

Tomasz Basta 53 290 zł 17 800 zł

Stefan Chomoncik 28 370 zł (e) 21 600 zł

Elżbieta Chowaniec 25 000 zł (e) 26 700 zł

Artur Czernecki – 16 420 zł

Grzegorz Dobosz 98 500 zł 21 260 zł

Grzegorz Fecko 107 500 zł 18 130 zł

Tadeusz Gajdosz 31 800 zł 18 760 zł

Przemysław Gawłowski 54 300 zł 26 600 zł

Józef Gryźlak 70 900 zł (e) 21 600 zł

Mieczysław Gwiżdż 13 700 zł (e) 23 900 zł

Józef Hojnor 136 000 zł 13 400 zł

Barbara Jurowicz 51 000 zł 21 600 zł

Tadeusz Kulpa 34 300 zł (e) 21 700 zł

Janusz Kwiatkowski 58 300 zł 21 200 zł

Piotr Lachowicz 100 000 zł 18 400 zł

Konstanty Legutko 8800 zł 16 500 zł

Grzegorz Mądry 36 800 zł 17 900 zł

Jan Opiło 81 500 zł 20 900 zł

Antoni Rączkowski 29 600 zł 23 700 zł

Patryk Wicher 27 000 zł 17 000 zł

Józef Wiktor 46 000 zł (e) 21 400 zł

Jerzy Wituszyński 15 300 zł 27 000 zł

Krzysztof Żyłka 100 700 zł 20 900 zł

Jerzy Gwiżdż 156 500 zł –

Bożena Jawor 139 400 zł –

(e) – emerytura

Zaglądamy do portfeli sądeckich radnych
Czy w sądeckiej Radzie Miasta zasiadają milionerzy? Gdyby przyjąć, że milionerem jest osoba, której aktywa – czyli nieruchomości, 
zgromadzone oszczędności oraz papiery wartościowe – przekraczają łącznie kwotę miliona złotych, to okazałoby się, że tak!

X Radny Grzegorz Mądry oraz Mie-
czysław Gwiżdż ostro inwestują 
na giełdzie. O ile temu pierwsze-
mu w miarę dobrze to wychodzi, 
to niestety przewodniczący osie-
dla Barskie zanotował w ubie-
głym roku straty.

X W Radzie Miasta mamy spo-
ro „centusiów”. Największe 
oszczędności w 2011 r. miał 
Krzysztof Żyłka (300 tys. zł), 
Mieczysław Gwiżdż (120 tys. zł) 
oraz Artur Czernecki (110 tys. zł). 
Najbardziej zadłużonymi rad-
nymi byli Grzegorz Dobosz (380 
tys. zł) oraz Jerzy Wituszyński 
(230 tys. zł).

X Najbogatszym radnym – eme-
rytem w Radzie Miasta jest Jó-
zef Gryźlak, były zastępca ko-
mendanta sądeckiej policji. 
Jego emerytura jest prawie 
trzykrotnie wyższa od emerytur 
jego kolegów i wynosi 70 tys. zł 
rocznie.

CZY WIESZ,  ŻE…



529 listopada 2012   DOBRY TYGODNIK SĄDECKI

Informacje

R E K L A M A

/winuspl

Nowy Sącz, Kochanowskiego 30
tel. 881-088-210
Pon.-Pt. 9.00 - 18.00, 
Sob. 9.00-16.00

W dniach 22 listopada do 1 grudnia br.
akcesoria winiarskie 15 - 20 proc. TANIEJ

W naszej ofercie znajdą Państwo również
ALKOHOLE I MIODY PITNE FIRMY HUZAR

tel. 18 547 60 88, 18 442 30 41 www.ubezpieczenia.sacz.pl

Kancelaria Ubezpieczeń Marek Sekuła

UBEZPIECZAJĄC SIĘ U NAS WSPIERASZ 
STOWARZYSZENIE GNIAZDO

R E K L A M A

NOWOŚCI  WYDAWNICZE.  Sądeckie 
wydawnictwo Hobbity.eu, niespeł-
na miesiąc po wydaniu gry planszo-
wej Ami, otrzymało nagrodę główną 
w konkursie „Najlepsze dla dziec-
ka” w kategorii zabawek dla dzieci 
w wieku 3–7 lat. Konkurs organizo-
wany jest przez magazyn psycholo-
giczny Gaga, który jest dedykowany 
rodzicom i porusza najważniejsze te-
maty nowoczesnego rodzicielstwa. 
Poprzez organizowanie tego kon-
kursu Magazyn Gaga chce propago-
wać ideę produktów, które wpływa-
ją na rozwój poznawczy, społeczny 
i emocjonalny oraz na wrażliwość 
estetyczną dziecka. Promuje najbez-
pieczniejsze i spełniające najwyższe 
standardy produkty przyjazne dzie-
ciom. To już trzecia tego typu na-
groda, którą zdobyło wydawnictwo 

Hobbity.eu z Nowego Sącza. W po-
przednich latach gry planszowe: 
„Pewnego razu” i „Szalony wyścig 
polnych myszek” zostały nagrodzone 
przez Komitet Ochrony Praw Dziecka 

w konkursie „Świat przyjazny dziec-
ku”, który organizowany jest od po-
nad 10 lat. Grę Ami można nabyć 
m.in. w sklepie Hobbit przy ulicy 
Jagiellońskiej 50 a w Nowym Sączu.

M A T E R I A Ł  P R O M O C Y J N Y

SPOŁECZEŃSTWO. Ponad 20 są-
deckich skazanych na prace spo-
łeczne czeka w kolejce do odpra-
cowania kary. Wytypowanie miejsc, 
gdzie mogliby ją odbyć, nale-
ży do samorządów. O ile – zdaniem 
przedstawicieli Sądu Rejonowe-
go w Nowym Sączu – w sądeckich 
gminach nie jest z tym najgorzej, 
to w samym mieście rodzi problem.

Na skazanych, w zależności 
od stopnia ich winy, sędziowie 
mogą nałożyć obowiązek spo-
łecznej pracy nieodpłatnej w wy-
miarze 20–40 godzin w miesiącu 
przez nawet 12 miesięcy. Głównie 
dotyczy to skazanych za lżejsze 
przestępstwa, np. drobne kra-
dzieże, jazdę po pijanemu czy nie 
płacenie alimentów. Od tego roku 
społecznie można również odpra-
cować zaległą grzywnę. 

Obowiązek wskazywania miej-
sca pracy dla skazanych usta-
wodawca nałożył na samorzą-
dy. Instytucja, która ostatecznie 
przyjmie taką osobę, musi zadbać 
o zorganizowanie dla niej miejsca 
pracy oraz konieczne szkolenia. 
Ma także zapewnić dozór tej oso-
by, a także co miesiąc przesyłać 

raport do kuratora z wykonywa-
nej pracy.

W tym roku Sąd Rejonowy 
w Nowym Sączu skazał na pra-
ce społeczne 95 osób. Większość 
z nich już tę karę odbyła. Najwię-
cej w sąsiednich gminach: Cheł-
miec, Korzenna czy Kamionka 
Wielka. Pozostały jeszcze 23 oso-
by, których nie ma gdzie wysłać.

– W Nowym Sączu nie mamy 
miejsc, gdzie skazani mogą od-
pracować społecznie karę, z wy-
jątkiem hospicjum, ale to będzie 
dotyczyło jednej lub maksymal-
nie dwóch osób – mówi sędzia 
Dorota Janek z Sądu Rejonowego 
w Nowym Sączu. Kuratorzy po-
starali się znaleźć jeszcze dodat-
kowe miejsca w sądeckich Do-
mach Pomocy Społecznej. Gdyby 
nie ich inicjatywa, bylibyśmy 
skazani tylko na hospicjum. Na-
szym zdaniem władze Nowego 
Sącza zbyt mało dokładają sta-
rań, aby wskazać więcej podmio-
tów w mieście, gdzie można od-
być taką karę. 

Zarzuty odpiera jednak rzecz-
niczka prasowa Urzędu Miasta 
Małgorzata Grybel, która przy-
tacza swoje statystyki. 

– Wyznaczyliśmy dostateczną 
liczbę miejsc dla odbycia takiej 
kary – twierdzi. – W sądeckim 
hospicjum od czerwca do sierp-
nia mogły pracować trzy osoby. 
W Zespole Szkół Samochodowych 
kolejne osiem osób. Nie wiem, 
czy pracowały, bo to ostatecznie 
zależy od kuratora. Miasto wy-
pełnia swoje obowiązki, ale czy 
skazani ostatecznie podejmują 
pracę, to już nie zależy od Urzę-
du Miasta, a od kuratorów. 

Na początku grudnia władze 
Nowego Sączą mają przedstawić 
dla sądu listę wytypowanych 
miejsc do odpracowania takiej 
kary w przyszłym roku. Przed-
stawicielka magistratu obiecuje, 
że będzie ich jeszcze więcej.

Kiedy 23 skazanych odpracuje 
swoje winy, nie wiadomo.

– Zbyt długie oczekiwanie 
na odbycie kary nie jest do-
brym wzorem wychowawczym 
– mówi sędzia Dorota Janek. 
– Kara ma pełnić rolę prewen-
cyjną i restrykcyjną. Sprawca, 
czekając kilka miesięcy na jej 
odbycie, czuje się bezkarny 
– podsumowuje. 

MONIKA CHROBAK 

INNOWACJA.  Niższe kosz-
ty przejazdu, brak obowiąz-
ku posiadania dokumentów 
uprawniających do ulgi to tyl-
ko niektóre z korzyści, jakie pa-
sażerowie MPK w Nowym Są-
czu zyskają po wprowadzeniu 
e–biletów. 

Pierwszy etap ich wdrażania roz-
pocznie się 1 grudnia. Elektro-
niczne bilety będą na razie no-
śnikami biletów okresowych, 
docelowo również jednorazo-
wych i bezpłatnych. E–bilet ma 
format tradycyjnej karty ban-
komatowej. W jej wnętrzu znaj-
duje się elektroniczny układ pa-
mięciowy, na którym zapisywane 
są dane użytkownika karty, jego 
uprawnienia do ulg oraz środki 
pieniężne. Ostatnia z usług będzie 
dostępna w pierwszym kwarta-
le 2013 r. 

– Chcemy uruchomić tzw. 
elektroniczną portmonetkę. 

Pasażer doładowuje ją w ozna-
kowanych przez nas punktach 
doładowań bądź przez internet, 
dzięki temu nie musi mieć przy 
sobie gotówki, wchodząc do au-
tobusu. Wystarczy karta, któ-
rą trzeba zbliżyć do kasownika, 
rejestrując tym samym przejazd 
– wyjaśnia Andrzej Górski, pre-
zes MPK w Nowym Sączu.

Dodatkową korzyścią płynącą 
z posiadania elektronicznej port-
monetki są promocyjne ceny za 
przejazd. Za „krótki” – do dwóch 
przystanków – pasażer zapłaci 
mniej (1,25 zł za bilet normalny 
i 1 zł za ulgowy). Również, reje-
strując swoje wyjście z autobu-
su, zostanie mu zwrócone 20 gr 
za przejazd. 

– Dzięki tej usłudze, będzie-
my wiedzieć, ilu pasażerów jeź-
dzi na danej trasie i dostosowy-
wać rozkład jazdy do ich potrzeb 
– dodaje Górski. 

(G)

UWAGA!

Zagłosuj na niezwykłego 
konstruktora 
Trwa głosowanie w konkursie „Zwykły Bohater”, w którym jed-
nym z finalistów jest Grzegorz Piątek. Niezwykły konstruk-
tor wykonał robota, pomagającego w rehabilitacji dwóm cho-
rym chłopcom. Dzięki niemu mają szansę chodzić o własnych 
siłach. Sądeckie Stowarzyszenie Sursum Corda i Grzegorz Pią-
tek łączą siły, aby pomóc również innym małym pacjentom. Ty 
również możesz się przyłączyć i wesprzeć wynalazcę w realiza-
cji jego nowych pomysłów, które mają służyć chorym dzieciom. 
O tym, czy Piątek, zostanie laureatem konkursu i otrzyma na-
grodę pieniężną, którą chce spożytkować na wyznaczony cel, 
decyduje liczba głosów wysłanych drogą e–mailową bądź przez 
SMS. Link do strony głosowania: http://www.zwyklybohater.pl/
konstruktor–z–wielkim–sercem–118

Z jednego adresu e–mail można głosować codziennie, wysyłać 
SMS–y można bez ograniczeń. Głosowanie trwa do 2 grudnia. 

Promocje za przejazd 
komunikacją miejską 

Za mało miejsc 
na odpracowanie winy

Najlepsze dla dziecka
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PRAWO. Władze Nowego Sącza za-
powiadają szczegółową weryfikację 
kart inwalidzkich, które uprawnia-
ją do bezpłatnego parkowania w mie-
ście i przyznawania kart abonamen-
towych tylko dla osób z poważnymi 
dysfunkcjami ruchu. 

Nieuczciwych użytkowników kart 
oceniliśmy w ubiegłym tygodniu. 

Osoby odpowiedzialne za ich wydawa-
nie, postanowiły przyjrzeć się sprawie.

– Dochodzą do nas głosy miesz-
kańców, że pełnosprawni kierow-
cy posługują się kartami swoich 
niepełnosprawnych krewnych 
albo nawet tych nieżyjących i za 
darmo parkują w centrum mia-
sta – mówi Leszek Langer, pełno-
mocnik prezydenta miasta ds. osób 

niepełnosprawnych. – Taka osoba 
potrafi zostawić swój samochód 
na parkingu nawet na osiem go-
dzin. Dochodzi do sytuacji, kiedy 
na 20 miejsc postojowych dla nie-
pełnosprawnych, 10 jest zajmowa-
nych wciąż przez te same osoby.

Możliwość bezpłatnego parko-
wania dla niepełnosprawnych są-
deccy radni wprowadzili sześć lat 

temu. Leszek Langer zapowia-
da weryfikację przez dwa zespo-
ły specjalistów, komu przysługuje 
taki przywilej. Jeden będzie z urzę-
du miejskiego, drugi – z ośrodka 
pomocy społecznej. Zmiany mają 
wejść w życie w przyszłym roku.

– Szacujemy, że karty będą 
przyznane około 40 osobom – mówi 
Langer.

Karty inwalidzkie są teraz wyda-
wane w Polsce na czas nieokreślo-
ny. Posłowie planują jednak zmie-
nić ten zapis. W Sejmie odbyło się 
już pierwsze czytanie ustawy no-
welizującej prawo w tym zakresie. 
Jeśli zostanie przyjęta, karta będzie 
przyznawana niepełnosprawnym 
maksymalnie na pięć lat.

 (MC)

GOSPODARKA.  Ma być taniej 
i ekologicznie. 25 instytucji i przed-
siębiorstw zamierza powołać Są-
decki Klaster Energii Odnawialnej, 
który zajmie się poszukiwaniem 
i wytwarzaniem energii odnawial-
nej z wykorzystaniem promieni 
słonecznych, wiatru czy biomasy.

Inicjator pomysłu, inżynier An-
drzej Zarazka, członek Zrzeszenia 
Audytorów Energetycznych, zwra-
ca uwagę, że powołanie klastra słu-
ży nie tylko stworzeniu lokalnego 

rynku energii, ale daje alternatywę 
i nie uzależnia od jednego dostawcy.

– W regionie jest bardzo sła-
bo rozwinięty system energetycz-
ny. Sieci są stare, niemoderni-
zowane od ponad trzydziestu lat 
– mówi Zarazka. – Wystarczy, aby 
doszło do poważnej awarii i cały 
powiat będzie pozbawiony ener-
gii elektrycznej. 

Sądecki klaster ma zająć się 
m.in. wykorzystywaniem bioma-
sy do celów grzewczych. Zdaniem 
Piotra Polka, prezesa Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepl-
nej w Nowym Sączu, które chce 
włączyć się w nową inicjatywę, 
to alternatywa dla rozproszonego 
i mało wydajnego rolnictwa na te-
renach górskich. 

– Nieużytki rolne można wy-
korzystać do produkcji biomasy. 
Gdyby MPEC wykonał kotłownię 
opalaną biomasą, moglibyśmy być 
jednym z jej odbiorców. Dla rolni-
ków byłoby to dodatkowe źródło 
dochodu i na tej kooperacji sko-
rzystałby również sam Nowy Sącz 

– wyjaśnia Piotr Polek. – Chcemy 
być docelowo samowystarczalni 
jeśli chodzi o pobór i wykorzysta-
nie energii odnawialnej.

– Mamy odpowiednie urzą-
dzenia do koszenia i rozdrabnia-
nia biomasy, a także do jej spa-
lania. To pozwala na bardzo tanie 
koszty pozyskania energii, ok. 30 
procent do ogrzewania domków 
jednorodzinnych. Teraz montuje-
my pierwszą modelową kotłow-
nię w jednym z domów w Podegro-
dziu – dodaje Zarazka. 

Wśród instytucji, które planu-
ją podpisać porozumienie w spra-
wie powołania Sądeckiego Klastra 
Energii Odnawialnej są również: 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawo-
dowa w Nowym Sączu, Sądecka 
Agencja Rozwoju Regionalnego, 
Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo 
Dla Ziemi Sądeckiej”, Sadowni-
czy Zakład Doświadczalny Insty-
tutu Ogrodnictwa w Brzeznej oraz 
Centrum Kształcenia Praktycznego 
i Ustawicznego w Nawojowej.

MONIKA CHROBAK

Nieużytki rolne źródłem energii 

Karty inwalidzkie tylko dla niepełnosprawnych



POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI
Dobry dodatek wiedzy o gospodarce (3)

Beczka i trunek w służbie ekonomii

POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI – Gospodarczy dodatek „Dobrego Tygodnika Sądeckiego”.

Wydawca: Wydawnictwo DOBRE oraz Fundacja „POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI”. Znajdź nas na facebooku                 . Kontakt: ul. Węgierska 146 c, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18 4140165, 
biuro@pomysloprzyszlosci.org, www.pomysloprzyszlosci.org Redaguje zespół: Bożena Damasiewicz (redaktor odpowiedzialna), Katarzyna Tomoń, Agnieszka Michalik, Wojciech Molendowicz.

Czy drewniana beczka może mieć 
coś wspólnego z budżetem pań-
stwa, a trunek z podatkami? Brzmi 
absurdalnie? Być może. Ale to, co 
pozornie brzmi niedorzecznie, 
można wykorzystać do wyjaśnienia 
pozornie tylko skomplikowanych 
zagadnień związanych z ekonomią.

W kolejnym już wydaniu „Dobre-
go dodatku wiedzy o gospodarce” na 

czynniki pierwsze rozbierzemy bu-
dżet państwa. Obok Produktu Kra-
jowego Brutto to najczęściej poja-
wiający się termin w informacjach na 
temat gospodarki. Choć budżet pań-
stwa odmieniany jest przez wszyst-
kie przypadki, nikt nie tłumaczy nam 
czym jest „scentralizowany fun-
dusz publiczny służący gromadze-
niu środków pieniężnych w związku 
z funkcjami państwa”. Ta pochodząca 

z jednego z licznych opracowań eko-
nomicznych definicja brzmi skomu-
nikowanie? No właśnie. A czy można 
powiedzieć o tym w prosty sposób? 
Odpowiedź na to pytanie można zna-
leźć w kolejnym odcinku naszego 
„Ekonomicznego abecadła”.

Tematowi budżetu poświe-
cimy również kolejne wydanie, 
gdzie skupimy się na konstrukcji 
budżetu naszego miasta, na jego 

różnicach i podobieństwach z bu-
dżetem krajowym. 

W „Dobrym dodatku o gospo-
darce” czytelnicy przeczytają też 
o podatkach. Amerykańskie porze-
kadło ukute przez prezydenta Ben-
jamina Franklina głosi, że „nie ma 
nic pewnego na tym świecie oprócz 
śmierci i podatków. Śmierć poja-
wiła się razem z życiem. A podat-
ki? Znane są już od najdawniejszych 

czasów. Mówią nam o nich zarów-
no źródła pisane, jak i archeolo-
giczne. Przekazy o nich są mię-
dzy innymi w Starym Testamencie. 
Wykopaliska na terenie starego Su-
meru i Egiptu dowodzą, że podatki 
płacono już w starożytności.

Każdy z nas narzeka na podatki, ale 
płacić trzeba. Dlaczego. O tym także 
przeczytamy w dzisiejszym „Dobrym 
dodatku wiedzy o gospodarce”. 

LESZEK KOSTRZEWSKI I PIOTR MIĄCZYŃSKI: 
Jak hodowla owiec, panie prezesie?

 ROMAN KLUSKA: Mam 200 owiec. Tyl-
ko mleka dają trochę mało.
?

 – Kupiłem najlepsze owce z Nie-
miec. Ale mleka dają ledwo połowę 
tego co w Niemczech. Nawet przyje-
chali do mnie hodowcy, żeby zobaczyć, 
co się dzieje. 
I?

 – Powiedzieli, że w  Niemczech nie 
ma rolnika, który zapewniłby owcom 
tak dobre warunki.
– Rozpieścił pan owce, to się rozleniwiły.

 – Też tak myślałem. Problem, nieste-
ty, jest gdzie indziej. Dawniej krowy da-
wały 10 –15 litrów mleka dziennie. Dzi-
siaj dobra krowa daje i 50 litrów. I krowa, 
i owca da dużo mleka, jeśli dostanie dużo 
białka. A białko gdzie jest?
– My nie bardzo znamy się na rolnictwie, 
panie prezesie.

 – Głównie w soi i rzepaku. Tyle że nie 
istnieją teraz na świecie ani soja, ani rze-
pak niemodyfikowane genetycznie. Nie-
mal wszystko jest GMO. Dlatego dają 
mniej mleka, a przez to koszt produkcji 
jednego litra jest u mnie znacznie wyż-
szy niż u innych hodowców.
– I co pan robi z tym mlekiem?

– Doskonały ser. Ale na razie nie 
mogę go sprzedawać.
– Kupców pan nie ma, bo za drogi ?

– Są. Całe kolejki przyjeżdżają.
– To czemu pan nie sprzedaje?

– Bo byłbym przestępcą. Muszę mieć 
zgodę stosownych urzędów.
– Jaki problem? Niech pan wystą-
pi o zgodę.

– Gdyby nie było problemu, to już 
bym ją miał. Żeby dostać zgodę na pro-
dukcję serów przy gospodarstwie rol-
nym, muszę spełnić takie same warun-
ki jak potężna mleczarnia. Czyli postawić 
szatnie czyste i brudne, przebieralnie, 
osobny magazyn na opakowania, osob-
ny na ser, dwupiętrowy budynek etc. 

Wydałem już na to wiele milionów. Sera 
sprzedawać nie mogę, więc na razie leży 
w dojrzewalni. Hobbystycznie robię sery 
po prostu.
– I długo się pan stara o pozwolenie?

– Kilka lat. Jak dobrze pójdzie, to za 
parę miesięcy wszystkie pozwolenia 
będę miał. Ćwiczę na sobie głupotę pol-
skiej rzeczywistości, bo który rolnik 
przez to przejdzie?
– Będzie sery na czarno sprzedawał i tyle.

– Rozmawiam ostatnio z jednym 
urzędnikiem. Wie pan, że to jest absur-
dalne? On odpowiada: wiem! I dlatego 
nie ścigamy rolników, którzy robią sery, 
mimo że łamią prawo.
– Daleko pan odszedł od produkcji 
komputerów.

– Mnie od młodości interesowała in-
formatyka. Jestem nawet absolwentem 
pierwszego rocznika informatyki eko-
nomicznej na Akademii Ekonomicznej 
w Krakowie. Obyłem się tam z kompu-
terami, a w ramach pracy magisterskiej 

na bazie matematyki przewidziałem 
upadek komunizmu.
– Jak?

– Moją specjalizacją były statystyka 
i ekonometria. Jako pracę magisterską 
zrobiłem program komputerowy, któ-
ry był matematycznym modelem gospo-
darki narodowej. Wprowadzając do pro-
gramu skomplikowane dane, można 
było zobaczyć, jak będzie wyglądać 
w przyszłości socjalistyczna gospodarka.
– I co wyszło?

– Że będą ogromne niedobory pro-
dukcji roślinnej. Jak nie ma produkcji ro-
ślinnej, to zaczyna brakować też mięsa. 
Jak nie ma mięsa, to trzeba je importo-
wać. To spowoduje niewypłacalność Pol-
ski, upadek gospodarki i koniec państwa 
komunistycznego.
– A miał pan w tym modelu Wałęsę i Jana 
Pawła II?

– Nie. Za to wyszło jasno, że komu-
nizm padnie, bo nie będzie w stanie fi-
nansować swoich wydatków.
– Dziwne, że pozwolili panu taki program 
zrobić.

– W Warszawie za tę pracę zostałbym 
wyrzucony z uczelni. W Krakowie do-
stałem dyplom z wyróżnieniem.
– Kiedy padł panu komunizm?

– Nie pamiętam już. Różnica w po-
równaniu z 1989 rokiem nie była jednak 
większa niż pięć lat.
– Kończy pan studia i?

– Pracę broniłem w 1978 r. Po wojsku 
poszedłem do pracy do zakładu napra-
wiającego autobusy. Zostałem tam za-
stępcą dyrektora.
– Szybko.

– Młody szczawik byłem, za przepro-
szeniem, a tu potężny zakład 1,3 tys. lu-
dzi. Nawet do partii nie należałem, więc 
formalnie awansu nie powinienem był 
dostać.
– To czemu pan dostał?

– Nikt nie był w stanie opanować tej 
sytuacji. Dyrekcja zmieniała się co kil-
ka miesięcy.

– A co się działo?
– Komedia. Koszt napraw tych au-

tobusów był większy niż ich wartość. 
Przyjeżdża autobus. Zamiast demonta-
żu często była dewastacja, np. wybija-
nie szyb, a potem odtwarzanie autobusu 
z części, których chronicznie brakowało.
– Po co tak?

– W komunizmie nie było wielkiej 
różnicy, czy się pracę wykonywało do-
brze, czy źle. I tak wypłatę się dostało.
– I co pan zrobił?

– Czytałem dużo na temat metod or-
ganizacji pracy w Japonii. Postanowiłem 
Japonię zastosować w praktyce. Podzie-
liłem zakład na 23 małe części i wszyst-
kim pracownikom zamiast dotychcza-
sowej płacy dałem udział w zysku ich 
części przedsiębiorstwa.
– Kapitalizm.

– Najgorszy, jaki można sobie wy-
obrazić. Ale Polacy to nie taki głupi na-
ród. Pracownik zaraz obliczył, że tych 
szyb nie opłaca się wybijać, bo jak się je 
wyjmie i założy z powrotem, to dosta-
nie pieniądze.
– Reedukację pan przeprowadził.

– Wtedy przedsiębiorstwa pań-
stwowe były zrzeszone w zjedno-
czeniach. W moim zjednoczeniu 
było 30 zakładów naprawy autobu-
sów. Na te 30 zakładów zawsze byli-
śmy na ostatnim miejscu. Po czterech 
miesiącach „kapitalizmu” wyszli-
śmy na drugą pozycję. Jak pojechałem 
do zjednoczenia, byłem przyjmowany 
jak cudotwórca. Pytają mnie, takie-
go chłopaczka, dyrektorzy innych za-
kładów, lat 60., 70.: „Jak pan to zrobił? 
Niech pan powie, kolego?”.
– Narobił pan sobie wrogów.

– Tak. W tamtych czasach w każdym 
zakładzie musiały działać rada pracow-
nicza, związek młodzieży socjalistycz-
nej, organizacja partyjna, związki zawo-
dowe itp. Działacze stanowili wówczas 
ok. 10 proc. załogi. Zamiast pracować, 
głównie organizowali zebrania. W moim 

systemie za udział w zebraniach nie pła-
cono. To i wrogów przybywało.
– Ostry pan był.

– Działacze zrobili wszystko, żebym 
odszedł. Ułatwiłem im zadanie i złoży-
łem dobrowolną rezygnację. Odszedłem 
i byłem bez grosza.
– Pan dyrektor?

– Dyrektor dostawał wtedy mniej 
pieniędzy od robotnika. Mieszkałem 
w niewielkim domu, który dostałem 
od rodziców. Hodowałem przy domu 
maliny, żeby dorobić do pensji, ale z tego 
był zysk tylko przez miesiąc w roku. 
Głównym pożywieniem mojej rodziny 
był chleb i dżem. Jak dostawałem wypła-
tę, pędziłem do sklepu i kupowałem 12 
słoików dżemu wiśniowego. Pamiętam 
do dziś – po 4,50 zł sztuka. To musiało 
wystarczyć na miesiąc. Jakbym nie ku-
pił od razu, to pieniądze by się rozeszły.
– Kończy się poprzedni ustrój, 1988 rok, 
mamy ustawę Wilczka.

– Otwieram firmę komputerową. 
Kapitał zakładowy: 12 dolarów. Dziś 
mogę się przyznać, nie miałem nawet 
tyle.
– Skłamał pan.

– Wpłaciłem z pewnym opóźnie-
niem. Wtedy, żeby dowiedzieć się, jak 
poprowadzić firmę, wystarczyło prze-
czytać parę ustaw: kodeks handlowy, 
ustawę podatkową, prawo celne, ko-
deks pracy. Zrobiłem to w jeden wie-
czór. Takich ludzi jak ja były wtedy 
w Polsce dziesiątki tysięcy. Każdy zało-
żył swoją maleńką firmę i do dzieła. Li-
czyła się tylko praca i intelekt. To były 
piękne czasy. Żaden urzędnik nie miał 
wiele do powiedzenia. A prawo podat-
kowe było tak proste, że jak była kon-
trola, nawet nie musiałem kontrolero-
wi herbaty postawić. Sprawdził tylko 
czy podatek zgodnie z prawem zapła-
cony, i szedł dalej.
– I co pan robił?

Ćwiczę na sobie głupotę polskiej rzeczywistości
PORTRETY SĄDECKICH PRZEDS IĘB IORCÓW. Rozmowa z Romanem Kluską, twórcą firmy komputerowej Optimus

Dokończenie na str. 8
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– Programy komputerowe. Sko-
ro byłem dyrektorem, to wiedziałem, 
że informacje, ile zakład zarobił na pro-
dukcji, ile materiałów zużył, dostępne 
są dopiero 1,5 miesiąca po fakcie. Po-
szedłem do pierwszego lepszego zakładu 
i mówię: „Panie dyrektorze, ja panu zro-
bię taki program, że będzie pan codzien-
nie na bieżąco wiedział, co się w firmie 
dzieje, jakie ma pan koszty”. On mówi: 
„Taak?”. I zrobiłem. On pokazał kole-
gom, przyszło następne zamówienie 
i następne. I tak firma rosła i rosła.
Kariera w amerykańskim stylu. Od zera 
do milionera.

– Chyba byliśmy dobrzy. Zaczęliśmy 
wchodzić na poziom wyższy od marzeń. 
Prawie każdy z branży na świecie chciał 
się ze mną spotkać. Będąc facetem bez 
grosza, zbudowałem firmę, która sprze-
dawała w kraju więcej komputerów niż 
wszystkie amerykańskie razem wzięte. 
A trzeba pamiętać, że IBM, Dell, Pac-
kard, Compaq podbijały świat. Wcho-
dziły do danego kraju i kosiły konkuren-
cję. Były tylko dwa kraje, gdzie polegli. 
Japonia i Polska.
–  Urząd skarbowy jakoś tego nie docenił.

– W lipcu 2002 r. dostałem za swoje. 
Żeglowałem na Mazurach. Przyjeżdżam 
do domu nad ranem, ledwo się położy-
łem. O 6 rano ktoś krzyczy do domo-
fonu: „Policja, otwierać!”. Wpada jakiś 
facet i mówi, że ma polecenie prze-
transportowania mnie do Prokuratury 
Apelacyjnej w Krakowie, do wydziału 
przestępczości zorganizowanej. Poka-
zuje zezwolenie na rewizję domu i zaję-
cie wszystkich wartościowych rzeczy.
– Zarzut?

– Wyrządzenie szkody majątkowej 
w wysokości 8 mln zł.
– Czyta pan ten zarzut i co pan myśli?

– Że to jakiś żart. Bzdura. Wypadek. 
Pomyłka po prostu.
– A policja?

– Otoczyli dom. Skuli mnie kajdan-
kami przy rodzinie. Prowadzą mnie 
w konwoju. Jeden z policjantów mówi, 
że to po to, żebym nie uciekł.
– A chciał pan uciec?

– Gdzie tam. Skuli mnie, wiozą 
do prokuratury w Krakowie. Tam wrzu-
cają mnie do klatki z grubymi żelazny-
mi prętami. Klatka metr na dwa metry. 
Siedziałem w tej klatce ławeczce. Jak 
szedłem do ubikacji, to mnie skuwa-
li. Rozkuwali, dopiero jak wchodziłem 
do klatki. Wreszcie dochodzi do kon-
frontacji. Pani prokurator powiedzia-
ła: „Teraz wykażemy pańską przestęp-
czą działalność”. Wprowadzono mnie 
do jakiegoś pokoju, a tam siedzi trzech 
pracowników Optimusa. Milczą. Jeden 
tylko bąknął do pani prokurator: „Pre-
zes Kluska ma charyzmę”.
– A pani prokurator co na to?

– Skończyła konfrontację. Mówi: 
„Jutro dostanie pan areszt na trzy mie-
siące, a ile pan posiedzi to się okaże”. 
Pod klatkę podchodzi adwokat wyna-
jęty przez rodzinę. I mówi, że cały mój 
majątek zajęto: dom, działki itp. Nie 
wiadomo dlaczego, nie zablokowali mi 
tylko kont bankowych. Dostaję celę 
czteroosobową. Zabierają mi sznurów-
ki i pasek od spodni. Wchodzę do celi. 
Aresztowani się przedstawiają. Jeden 
siedzi za zabójstwo, drugi za wielokrot-
ne pobicie, a trzeci za kradzież. „A ty za 
co?”– pytają.

– I co pan odpowiedział? 
– Że nie wiem. I proszę sobie wyobra-

zić– uszanowali, że nie chcę mówić. Po-
wiedzieli: „Jest zimno, jak chcesz, masz 
koc”. Zapytałem strażnika, czy mogę iść 
do ubikacji.
– Pozwolił?

– Nie. Powiedział: „Jak dam ci w ryja, 
to cię rodzona matka nie pozna”. Zrozu-
miałem, że to nie był żart.
– Co pan czuł?

– Że świat się zawalił. Całe poczucie 
sprawiedliwości prysnęło jak bańka my-
dlana. Mam siedzieć wiele lat w więzie-
niu, rodzinie odebrano wszystko. Nie ma 
z czego żyć, a wszyscy w mediach po-
wtarzają, że jestem groźnym przestęp-
cą. Gdyby ktoś wtedy powiedział: odci-
namy ci obydwie nogi, ale to się przestaje 
dziać, to ja bym się natychmiast zgodził.
– I jak pan sobie poradził?

– Człowiek w takiej sytuacji często się 
załamuje. Ogarnia go pustka, beznadzie-
ja, rozpacz. Taki ogrom krzywdy przera-
ża, człowieka nawiedzają czarne myśli. Ja 
w tej krytycznej chwili znalazłem opar-
cie w Bogu i to mnie uratowało. Świa-
domość, że jest ktoś, kto zna prawdę, 
że mnie kocha i że może wszystko, choć-
by uwolnić mnie od moich prześladow-
ców, pozwoliła mi wyjść obronną ręką 
z tego wszystkiego.
– Modlił się pan?

– Tak. Powtarzałem: „Jezu, ufam 
Tobie!”. Dzięki zaufaniu do Boga nigdy 
nie miałem myśli samobójczych, wręcz 
przeciwnie – stawałem się coraz silniej-
szy i lepszy. Przez to cierpienie zaczyna-
łem lepiej rozumieć świat i siebie.
– Co dalej?

– Zabierają mojej rodzinie samocho-
dy. Chcieli je wziąć już podczas aresz-
towania, ale w nakazie było, że mogą 
zabrać wszystko, ale tylko Romano-
wi Klusce. A samochody były na firmę. 
Na drugi dzień Wojskowa Komenda Uzu-
pełnień w Nowym Sączu podejmuje de-
cyzję o zajęciu tych samochodów na czas 
nieokreślony. W polskim prawie nie ma 
przepisów, które by na to pozwalały.
– To były jakieś supersamochody?

– Zwykłe toyoty land cruiser.
– Wychodzi Pan z aresztu?

– Siedzę cały wieczór, całą noc. Na-
stępnego dnia wywieźli mnie znowu 
do Prokuratury Apelacyjnej w Krako-
wie. Podejrzanego skuć. Podejrzane-
go wyprowadzić. Nie nazywam się już 
Kluska. Jestem podejrzany. Wchodzę 
do budynku prokuratury. Jestem już 
wytresowany, od razu idę do klatki. Pani 
prokurator, która dzień wcześniej była 
taka władcza, mówi: "Ale panie preze-
sie, ależ rozkuć pana prezesa... Kawy? 
Herbatki"?
– Wypuszczają pana?

– Za kaucją 8 mln zł. Mój adwokat jest 
zaskoczony.
– Czemu?

– W Polsce takich wysokich kau-
cji nie ma! Dla nikogo! Podpisałem od-
powiednie papiery i za pięć minut sto-
ję przed budynkiem w Krakowie jako 
wolny człowiek. Oczywiście zaczynam 
myśleć, że teraz wszystko się bardzo 
szybko wyjaśni. Tylko że się nic nie chce 
wyjaśnić.
– Wraca pan do domu.

– Żona mi mówi, że dzwonił ja-
kiś pan, który chce mi pomóc. Że-
bym koniecznie do niego zadzwonił, 
bo to był taki dobry pan, taki życzliwy. 
Wie, że zostałem oskarżony niesłusznie. 

Dzwonię do niego. Facet mówi, że jest 
w stanie spowodować, by sprawa została 
umorzona. Ale jak chcę poznać warunki, 
to muszę zadzwonić. I podaje mi numer.
– Zadzwonił pan?

– Ja nie. Ale przekazałem numer jed-
nemu z najbardziej znanych mediów 
w Polsce. Dziennikarze zrobili zasadz-
kę. Podali się za Romana Kluskę.
– Kto odebrał?

– Agenci WSI. Telefon należał do WSI 
Rzeszów. A warunki, które miałem speł-
nić, miała przekazać osoba, której tele-
fon należał do WSI Kraków.
– I dziennikarze to wydrukowali?

– Nie. A dawali mi 100 proc. gwaran-
cji, że ten tekst pójdzie. Redaktor naczel-
ny przestał odbierać telefon ode mnie.
– To jedyny przypadek, że ktoś chciał panu 
"pomóc"?

– Nie. Było ich więcej. Później przy-
szedł do mnie w biały dzień do firmy 
inny człowiek. Chciał 8 milionów. Też 
obiecywał zakończenie sprawy.
– Wariat?

– Podał mi szczegół ze śledztwa, które 
znałem tylko ja i prokuratura. Wyrzuci-
łem go za drzwi. Moja sekretarka powie-
działa, że go zna. Podała imię i nazwi-
sko. Złożyłem zawiadomienie na policji.
– A policja?

– Dziwna sprawa. Na policji moja 
sekretarka już tego człowieka nie była 
w stanie rozpoznać. Mimo że chwilę 
wcześniej znała go bardzo dobrze.
– Co zeznał?

– Przyznał się, że był u mnie i chciał 
8 milionów. Policja umorzyła sprawę 
ze względu na znikomą społeczną szko-
dliwość czynu. Później sprawdziłem, 
kim był ten człowiek.
– Kim?

– Był agentem SB.
– I co pan zrobił?

– Udało mi się z Optimusa dostać 
wszystkie kopie dokumentów księgo-
wych. Wiozę je do profesora Ryszarda 
Mastalskiego, najwybitniejszego spe-
cjalisty w kraju od spraw podatkowych. 
Doradcy premiera Millera, członka rady 
legislacyjnej. On mi mówi na wstępie: 
"Panie prezesie, ja zrobię ekspertyzę. Ale 
to będzie kosztowało i nic panu nie da, 
bo wiem z prasy, że jest pan przestępcą".
– Decyduje się pan?

– Tak. Nalegam, żeby zobaczył do-
kumenty. Po kilku tygodniach Mastal-
ski dzwoni, mówi, żebym przyjeżdżał. 
Od progu krzyczy, że jestem niewin-
ny. Pisze wprost w ekspertyzie – że je-
stem niewinny. Że nie złamałem żad-
nego przepisu, bo złamać po prostu nie 
mogłem.
– Szczegóły prosimy.

– Ministerstwo Edukacji Narodo-
wej zorganizowało przetarg na kompu-
tery do szkół. W ustawie o VAT był za-
pis, że jeżeli komputer jest sprowadzony 
z zagranicy, automatycznie nie płaci się 
podatku VAT. Ale jeżeli komputer jest za-
kupiony w Polsce, to trzeba zapłacić VAT 
w wysokości 22 proc.
– Czyli bardziej opłaca się sprowadzać 
komputery z zagranicy, niż kupować 
w kraju.

– Tak. Z drugiej strony, ktoś ten 
sprzęt musi serwisować we wszystkich 
szkołach. Eksperci Ministerstwa Edu-
kacji znaleźli proste rozwiązanie. Niech 
polska firma sprzeda komputery firmie 
zagranicznej, a ministerstwo od niej od-
kupi sprzęt. Wtedy wszystko będzie 
zgodne z prawem.

– A jaki pan dostał zarzut?
– Wprowadzenia w błąd urzędów 

celnych co do miejsca wyprodukowa-
nia sprzętu. Na każdej deklaracji celnej 
był napis: "Producent: Optimus, miej-
sce pochodzenia: Polska, miejsce wy-
produkowania: Nowy Sącz". Gdzie ja 
wprowadzam w błąd urząd celny? Moja 
firma produkuje komputery na życze-
nie rządu, sprzedaje wskazanej przez 
rząd firmie zagranicznej. To jest jakiś ab-
surd! Robię oczywiście drugą eksperty-
zę, trzecią ekspertyzę. Wszyscy eksperci 
piszą dokładnie to samo, co profesor Ma-
stalski. Bo co mogą napisać?
– Prawdziwym przełomem było przesłu-
chanie w komisji sejmowej.

– Moi koledzy z biznesu dotar-
li do szefa komisji gospodarki posła 
Adama Szejnfelda. Pan przewodniczą-
cy wezwał przedstawicieli czterech re-
sortów, które mnie najbardziej gnębiły, 
na przesłuchanie w komisji. To była me-
dialna sensacja. Dziennikarzy przyszło 
tylu, że nie można było wejść do sali. 
Wszystkie telewizje. Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych reprezentował 
generał policji Adam Rapacki. Minister-
stwo Sprawiedliwości – prokurator Ka-
rol Napierski. Obok niego siedział szef 
prokuratury krakowskiej. Wstaje jeden 
z posłów i mówi: „To sprawa politycz-
na, byście się państwo wstydzili, mamy 
tu ekspertyzy itd.”. Rapacki odpowia-
da: „Sprawa nie ma nic wspólnego z po-
lityką, jest lokalna, my o niczym nie 
wiemy, prowadzi ją nowosądeckie Cen-
tralne Biuro Śledcze”. Posłowie konty-
nuują: czemu policja była tak brutalna 
przy aresztowaniu. Słysząc to, Rapac-
ki się podrywa i krzyczy: „Jak to bru-
talnie? Jakie brutalnie? Osobiście wy-
dawałem polecenie, żeby go delikatnie 
zatrzymać!”. Przypominam, że wcze-
śniej zeznaje, że to sprawa lokalna. Cała 
sala w śmiech. Ale to nie było jeszcze 
najmocniejsze. Jeden z posłów zadaje 
pytanie Ministerstwu Sprawiedliwo-
ści: „Żeby kogoś zatrzymać czy posta-
wić zarzuty, to ten ktoś musi popełnić 
jakieś przestępstwo. Proszę mi powie-
dzieć, jakie przestępstwo popełnił Ro-
man Kluska, a konkretnie jaki artykuł 
kodeksu karnego naruszył”. Cisza. Na-
pierski zaczyna dzwonić przez komór-
kowy telefon, mija pięć–dziesięć mi-
nut. Wreszcie wstaje i mówi: „Jestem 
25 lat prokuratorem i Sejm mnie nie 
będzie pouczał, co mam robić!”. Gdy-
by Napierski powiedział: Kluska naru-
szył paragraf 3/8 punkt 5, nikt by tego 
nie sprawdził. Ale tu wszyscy zobaczy-
li pychę Napierskiego. Butę. Robi się 
wrzawa. Dziennikarze biorą mnie za 
ręce i wyciągają na korytarz. Wszystkie 
telewizje zaczynają się do mnie pchać. 
Bo wszyscy widzą, że to jest szopka.
– Media stanęły za panem.

– Dostaję wszystkie możliwe nagro-
dy. Staję się człowiekiem roku bran-
ży komputerowej. Parę lat po odejściu 
z Optimusa! Dostaję nagrodę Kisie-
la. Każda organizacja za punkt honoru 
wzięła sobie uhonorowanie mnie. Tyl-
ko jeżdżę z miejsca w miejsce i odbie-
ram nagrody. Nie mieszczą mi się już 
w szafie. Nie mogę przejść ulicą, bo lu-
dzie chcą ściskać się ze mną „na misia”. 
„Jestem z panem. Czy ja mogę panu rękę 
podać?”. W sklepach nie chcą brać ode 
mnie pieniędzy. W końcu, żeby się za-
maskować, zakładam czapkę i okulary.
– A pańska sprawa?

– Czekam na wyrok NSA. W przed-
dzień rozprawy urząd skarbowy podej-
muje decyzje o umorzeniu nałożonej 
kary. I uwaga, od razu tego samego dnia 
dostarcza swoją decyzję do Optimusa. 
Dzień wcześniej na umorzenie kary zga-
dza się UOKiK. UOKiK jest w Warsza-
wie, urząd skarbowy w Nowym Sączu. 
Jak to zrobili? Nie wiem. Żadna poczta 
nie działa tak szybko.
– Świetnie.

– Dla mnie tragedia. Nie ja jestem 
stroną postępowania w NSA, tylko firma 
Optimus. Jeśli urząd skarbowy umarza 
Optimusowi karę, to sąd nie ma czym się 
zajmować. Ale ja nadal jestem przestęp-
cą! Urząd skarbowy nie stwierdza prze-
cież, że wlepił karę niesłusznie. On tyl-
ko nie każe jej płacić! Moją sprawę musi 
rozpoznać sąd karny. Na podstawie de-
cyzji urzędu skarbowego, zgodnie z któ-
rą ja zdefraudowałem 8 mln zł! Poszedł-
bym więc do więzienia na długie lata!
– Jak pan z tego wyszedł?

– Doniosłem do prokuratury, 
że przestępstwem jest umorzenie pie-
niędzy takiemu przestępcy jak Roman 
Kluska. Prokuratura musiała zabezpie-
czyć dokument o umorzeniu.
– Doniósł pan sam na siebie.

– Tak. Ale dzięki temu NSA mógł za-
jąć się sprawą. W końcu sąd w składzie 
siedmiu sędziów w Warszawie wydaje 
wyrok, który jest druzgocący dla mo-
ich przeciwników.
– Co spotkało ludzi, którzy pana gnębili?

– Szef prokuratury krakowskiej 
wpierw zostaje odwołany, a następ-
nie szybko awansuje na prokuratora 
krajowego.
– Ktoś panu powiedział kiedyś 
„– przepraszam”?

– Tak. Dwa razy. Miał taką odwagę 
wiceminister finansów Wiesław Ciesiel-
ski. Przeprosił mnie w Programie 1 TVP, 
dał mi kosz kwiatów. Przeprosił mnie 
też jeden bardzo znany dziennikarz te-
lewizyjny. Jak mnie aresztowano, ryso-
wał na wizji mój szlak przestępczy. Za-
pytał, czy podam mu rękę.
– I podał pan?

– Oczywiście.
– Przetrwał pan.

– Z trzech powodów. Po moim za-
trzymaniu policja i skarbówka dokładnie 
przekopały Optimusa, szukając czego-
kolwiek na Kluskę. Nie znaleźli, bo zna-
leźć nie mogli. Nigdy nie wchodziłem 
w wątpliwe interesy. Zawsze powtarza-
łem, że wolę jeść małą łyżeczką. I dlatego 
Optimus nie miał nigdy superkontrak-
tu, na którym zarobiłby grube miliony. 
Po drugie, mogłem oprzeć się na Panu 
Bogu, bo wcześniej zadałem sobie trud 
jego poznania. Przyjeżdżało do mnie 
wiele osób, którym urzędnicy rozwalili 
firmy. Byli wrakami ludzi. Po zawałach, 
wylewach. Rozleciały im się rodziny, nie 
były w stanie znieść, że trzeba się opie-
kować facetem, który do niedawna był 
superaktywny. Wreszcie stać mnie było 
na ekspertyzy i prawników.
– Ile to kosztowało?

– Miliony. Musiałem mieć zatrudnio-
nych wielu prawników.
– Dostał pan odszkodowanie za to wszyst-
ko, co pana spotkało?

– Tak.
– Ile?

– 5 tysięcy złotych.
Wywiad pochodzi z książki 

Leszka Kostrzewskiego 
i Piotra Miączyńskiego „20 lat minęło”

Ćwiczę na sobie głupotę polskiej rzeczywistości
Dokończenie ze str. 7
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EKONOMICZNEJ POWTÓRKI CIĄG DALSZY CZYLI … CO MA BECZKA DO BUDŻETU PAŃSTWA ?

Ekonomiczne abecadło
Wiemy już, że Produkt Krajowy Brutto 
to rynkowa wartość dóbr wytworzonych 
w danym kraju,w określonym roku. W pro-
cesie wytwarzania dóbr i ich konsumpcji pła-
cimy podatki. W ten sposób zasilamy naszą 
ekonomiczną wspólnotę. Dla zobrazowania 

naszych podatkowych powinności przytocz-
my pewną historyjkę.

Wyobraźmy sobie, że postanowiliśmy 
urządzić wielkie przyjęcie dla naszych przy-
jaciół i znajomych. Sami przygotowujemy 
wspaniałe przysmaki. Ponieważ jednak nasze 

fundusze są ograniczone prosimy zaproszo-
nych gości, aby każdy z nich przyniósł bu-
telkę trunku tego samego gatunku. Zapełni 
on wspólną beczkę, z której potem wszyscy 
będą korzystać. Uczestnicy imprezy akcep-
tują pomysł.

Ale w głowie jednego z zaproszonych go-
ści świta nagle myśl, żeby w butelce, zamiast 
trunku, przynieść wodę. Przecież przy takiej 
ilości alkoholu nikt się nie zorientuje, że nie 
wywiązał się z koleżeńskiej umowy. Jaki był 
finał przyjęcia?

Ta krótka opowiastka z beczką w tle pokazuje nam mecha-
nizm funkcjonowania określonej wspólnoty. Jej członkowie 
przyjęli na siebie zobowiązanie. Wszyscy mieli wlać trunek 
do jednego naczynia, a potem wspólnie się nim raczyć. Nie-
którzy jednak nie wywiązali się ze złożonej wcześniej dekla-
racji. Konsekwencje ponieśli wszyscy.

Żartobliwa historyjka stanowi wprowadzenie do poznania 
kolejnego pojęcia ekonomicznego, jakim jest budżet państwa. 
Możemy go porównać do beczki, do której wszyscy członko-
wie państwowej, ekonomicznej wspólnoty „wlewają” podat-
ki płacone od zarobionych pieniędzy. Im więcej zarabiamy, 
tym pełniejsza jest nasza beczka. W ten sposób mamy real-
ny wpływ na wielkość polskiego budżetu. Zastanówmy się, 
jak to się dzieje. Gdy przychodzi czas wypłaty, nie dostajemy 
do ręki wszystkich pieniędzy, które zarobiliśmy. Część odda-
jemy państwu w formie podatków. Podatki płacimy także gdy 
robimy zakupy, kupujemy benzynę, wyroby monopolowe. 
Podatki musi zapłacić także zatrudniająca nas firma. W ten 
sposób zasilany jest budżet państwa (patrz wykres strona D).

Największy udział w budżecie mają tzw. podatki pośred-
nie, przede wszystkim podatek od wartości dodanej czyli VAT, 
który płacimy dokonując niemal każdego zakupu.

Druga grupa podatków to podatki, które płacimy wtedy, 
gdy mamy do czynienia z dochodem. Chodzi zarówno o zy-
ski firm, jak i nasze wynagrodzenia. Budżet może pozyski-
wać środki również w inny sposób. To na przykład dochody 
z ceł, od instytucji należących do państwa czy ze sprzedaży 
państwowego majątku.

Z podatków państwo finansuje wydatki na rzecz obywa-
teli. Płaci tym, którzy nas uczą, leczą także pracownikom 
administracji publicznej. Ze wspólnej, państwowej kasy 
wypłacane są stypendia dla uczniów i studentów. Państwo 
musi mieć także środki na utrzymanie wojska, policji i ad-
ministracji. Z Budżetu Państwa finansowane są emerytury 
czy renty dla żołnierzy, policjantów i innych pracowników 

służby publicznej. Oprócz tego z centralnego budżetu po-
chodzą środki na takie przedsięwzięcia, które jako społe-
czeństwo uznamy za warte finansowania: szkoły, służbę 
zdrowia czy opiekę społeczną. Z budżetu pokrywane są tak-
że wydatki inwestycyjne na budowę ważnych projektów 
infrastrukturalnych.

To, ile pieniędzy trafi do budżetu państwa zależy w dużej 
mierze od wysokości naszych zarobków. Im więcej zarobimy, 
tym więcej z płaconych przez nas podatków trafi do państwo-
wej kasy. Zdarza się, że nasze wyobrażenia o budżecie pań-
stwa często nie przystają do ekonomicznej rzeczywistości. 
Państwowe zasoby finansowe możemy porównać do kołdry, 
która ma wystarczyć do okrycia wszystkich członków eko-
nomicznej wspólnoty. Im większy budżet – tym większa koł-
dra. Jeśli bywa przykrótka, każdy ciągnie ją w swoją stronę.

Wśród nas nie brak takich, którzy są przekonani, że jest 
ona uszyta z rozciągliwego materiału i w cudowny sposób 
staje się coraz większa. W ekonomii cudów jednak nie ma. 
Budżet Państwa, podobnie zresztą jak budżet każdej wspól-
noty ekonomicznej, musi być precyzyjnym planem obejmu-
jącym wszystkie dochody i wydatki w danym roku kalen-
darzowym. Jeśli wydatki są większe niż dochody, wówczas 
mamy do czynienia z deficytem budżetowym, a w budże-
towej beczce mamy dziurę.

Jeśli dochody przewyższają wydatki – w Budżecie jest 
nadwyżka.

Wiemy już, co kryje się pod pojęciem budżetu pań-
stwa. Wiemy także co to jest Produkt Krajowy Brutto. 
Teraz na pewno nie pomylimy tych dwóch ekonomicz-
nych pojęć. Pamiętajmy przy tym, że wartość PKB, od-
zwierciedlającego kondycje gospodarczą państwa, pozo-
staje w ścisłym związku z wielkością budżetu państwa. 
Im wyższy PKB, tym więcej zarabiamy. Im więcej zara-
biamy, tym więcej pieniędzy z płaconych przez nas po-
datków zasila budżetową beczkę.

deficyt

nadwyżka

dochody

wydatki
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Wyrazy należy odszukać oraz skreślić. Wyrazy są ułożone poziomo, pionowo, 
ukośnie oraz wspak w każdym wymienionym wcześniej wariancie. Jedna litera 
może występować w kilku wyrazach. Z liter, które nie zostaną skreślone, 
czytane od góry, od lewej do prawej powstanie hasło

AKCYZA, AUKCJA, AWERSJA, BUDŻET, CELNY, CENNIK, CIT, DARCZYŃCA, 
DEFICYT, DŁUŻNIK, DOBRY, FISKUS, GOSPODARCZY, HARACZ, HAŻBUD, 
INWESTOR, KADET, KAPITAŁOWY, KARTA, KASA, KRYNICA, KUKŁA, 
LICYTACJA, MANDAT, MINISTER, MONETY, OBLIGACJE, PEAN, PIT, PLAN, 
PŁATNIK, PODATEK, PRACA, PRZYKRY, RYNEK, SKARBÓWKA, STAGNACJA, 
START, TANI, TARG, TRAKT, TYGODNIK, UNIA, VAT, WYDATKI, ZADŁUŻENIE, 
ZWROT, ŻYRANT

Pierwsze pięć osób, które prześle nam poprawne hasło otrzyma nagrodę 
niespodziankę. Rozwiązania oraz dane do korespondencji prosimy przesyłać na 
adres e-mailowy Fundacji „Pomyśl o przyszłości” biuro@pomysloprzyszlosci.
org  z dopiskiem „Wykreślanka”. Nagrody dla zwycięzców ufundowała firma 
FAKRO.

Podajemy nazwiska zwycięzców  krzyżówki z październikowego wydania 
Dobrego Dodatku Wiedzy o Gospodarce: Ewelina Kumor, Rafał Kumor, Lucyna 
Kumor, Grażyna Stamirska-Staszek, Grażyna Święs.

WYKR LANKA

Z A D U E N I E K A R T A T
O U N I A J C A N G A T S J R A
B Z C A R A H D W U S S C A V D
L P O D A T E K E T A K T A A N
I Y A K K F F I S K U S Z M T A
G P Z A I W I K T A D Y W I L M
A I R C A N S P O A C E N N I K
C T Y T R C T K R K R Y N I C A
J T A N I A A A A P G A S Y P
E P L A N B D Y R C U T T T I
T H D R T T O Z P B A O E A T
E A A Y E E N Y P C E Ó R R C A
D U N I K A J S R E W A J
A K D O B R Y N E K O A Z K A O
K U M T Y U C I T P O G D W A W
B K T Y G O D N I K A C E L N Y

Has o:

42%

20%

13%

12%

11%
1%

Środki z budżetu Unii Europejskiej

w postaci bezpośrednich

dopłat dla rolników, przepływów

finansowych na dofinansowanie

projektów w ramach polityki spójności

VAT - główne źródło dochodów budżetu

państwa; VAT czyli podatek od wartości

dodanej zwany również podatkiem od

towarów i usług (PTU), jego istotą jest

opłacanie go przez wszystkie

przedsiębiorstwa biorące udział w

wytworzeniu danego dobra lub usługi

(producenci, pośrednicy, sprzedawcy

detaliczni). Każdy z wcześniejszych

podatników, odprowadza podatek tylko do

wartości przez niego dodanej, tj. różnicy

między kwotą nabycia danego produktu,

a ceną jego sprzedaży

Akcyza - podatek nakładany na niektóre dobra

konsumpcyjne, aby ograniczyć ich spożycie ze

względu na zdrowie lub ograniczone rezerwy;

dotyczy przede wszystkim używek (tytoń,alkohol)

oraz paliw

Podatekt dochodowy od osób fizycznych, 

czyli podatek od wszelkich uzykanych dochodów 

w danym roku przez osobę indywidualną

Pozostałymi dochody to m.in. wpływy

z ceł, wpłaty z zysku NBP, dochody

pobierane przez państwowe jednostki

budżetowe, dochody z najmu 

i dzierżawy, wpływy z mandatów 

i grzywn, spadki, zapisy 

i darowizny na rzecz skarbu państwu

CIT – podatek dochodowy od

osób prawnych,

płacony przez firmy od

uzyskanego dochody (przychód

minus jego koszty)

49%

18%

12%

7%

5%
5% 4%

Wydatki majątkowe obejmują zakup 

i wniesienie wkładów w spółkach

prawa handlowego, wydatki

państwowych jednostek

budżetowych na inwestycje lub

dofinansowanie kosztów inwestycji

Świadczenia na rzecz osób

fizycznych to świadczenia

jednostronne w postaci rent,

emerytur, zasiłków dla

bezrobotnych

Wydatki na obsługę długu Skarbu

Państwa – to wydatki budżetu na m.in.

obsługę papierów wartościowych

emitowanych przez państwo (obligacje),

zaciągniętych kredytów i pożyczek

Wydatki bieżące obejmują m.in. wynagrodzenia i uposażenia

państwowych jednostek budżetowych – urzędów władzy, urzędy

statystyczne, prokuratury sądy, areszty, wojsko, policja, itd.), 

a także koszty utrzymania powyższych jednostek

Dotacje i subwencje – środki na finansowanie lub

dofinansowanie zadań z zakresu administracji

rządowej, bieżących zadań własnych samorządu

terytorialnego, a także kosztów realizacji inwestycji

Współfinansowanie projektów z UE 

– podział kosztów pomiędzy Polską, a UE

Środki własne UE tj.ile wpłacamy do

budżetu UE (to m.in dochody z ceł oraz

opłat cukrowych i rolnych, a także

podatku VAT, które zostały pobrane

przez Polskę jako członka UE
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T 
en rok w życiorysie ar-
tysty plastyka prof. An-
drzeja Szarka z pewnością 
zapisze się jako wyjątko-
wy. Nie tyle chodzi o jego 

prywatne życie (młoda, świeżo poślu-
biona żona, artystka powiła ich dzie-
cię płci żeńskiej). Chodzi bardziej o to, 
że w jego życiu artystycznym nastąpił 
znaczący przełom. Jedno z drugim za-
pewne ściśle się łączy. Otóż Szarkowy 
przełom artystyczny oznacza pójście 
zupełnie inną drogą, niż ta, którą do-
tąd kroczył artysta. Ponad 20 lat temu, 
kiedy powrócił do Nowego Sącza, ro-
dzinnego miasta – najpierw kończąc 
Liceum Sztuk Plastycznych im. An-
toniego Kenara i następnie Akademię 
Sztuk Pięknych w Warszawie – młody, 
gniewny na pograniczu arogancji ar-
tystycznej Szarek zaskoczył nie tylko 
skostniałe środowisko artystów plasty-
ków, ile społeczeństwo (a więc bezpo-
średnich odbiorców jego artystycznych 
przekazów) swoimi happeningami. 
W różnych miejscach miasta urządzał 
je z udziałem setek statystów. Happe-
ningi charakteryzowały wybuchy pło-
mieni, ryk motocykli, głośna muzy-
ka klasyczna. Te prezentowane przez 

niego spektakle zwłaszcza na sądeckim 
Rynku robiły na widzach mocne wra-
żenie. W swoim dorobku takich spek-
takli artysta ma ponad 70. Równolegle 
z nimi w zaciszu pracowni upra-
wiał malarstwo sztalugowe, rysunek, 
a przede wszystkim rzeźbę.

Rzeźbę nie pojmowaną, jako kla-
syczną wykuwaną w kamieniu, czy od-
lewaną w brązie, ale dzieła budowane 
z blachy, nitów, drutu. Idąc tym szla-
kiem w twórczości Szarka – bo wów-
czas jeszcze nie uzyskał tytułów nauko-
wych powyżej magistra sztuk – pojawił 
się tzw. okres czajników. Szarek do-
szedł do takiej czajnikowej perfek-
cji, że chciał, by stały się one elemen-
tem architektury w przestrzeni miasta. 
Widział użytkowe budowle w kształ-
cie czajników choćby na wysokich bu-
dynkach osiedli mieszkaniowych. Jego 
idea nie uzyskała jednak większej ak-
ceptacji u ludzi, którzy mogli mu po-
móc w realizacji tych pomysłów. Mając 
obecnie blisko 55 lat i tytuł profesor-
ski, Andrzej Szarek, wykładowca sztu-
ki na wielu uczelniach, zainteresował 
się innymi sferami życia ludzi w czasach 
globalizacji. Wyrazem tych przemyśleń 
jest trwająca wystawa jego prac w No-
wosądeckiej Małej Galerii. Szarek bar-
dzo dawno miał podobną autorską wy-
stawę, więc zainteresowanie tą ostatnią 
jest ogromne. Bo wystawa ma znamiona 
być sądeckim wydarzeniem artystycz-
nym. To nie jest już swawolny artysta, 
ale myśliciel, obserwator tego wszyst-
kiego, co się dzieje na świecie. Prze-
kuwa te przemyślenia w rzeźby, któ-
re mają porażającą siłę oddziaływania 
na widza. Rzeźby "Kursk", "Manhattan", 

"Homo prostitutes", "Światowid" 
w fantastyczny sposób pobudzają wy-
obraźnię, dają do myślenia. A już w spo-
sób wyjątkowy prof. Szarek przedstawił 
swoją osobistą wizję pomnika poświę-
conego ofiarom katastrofy smoleńskiej. 
Wizję, która nie ma najmniejszych szans 
na realizację, z czego sobie artysta do-
skonale zdaje sprawę.

Moim zdaniem wielkie natomiast 
szanse na realizację swojego nowego 
projektu ma w swoim rodzinnym mie-
ście. Bowiem dzisiaj 29 listopada w tej 
samej galerii na Plantach prof. Andrzej 
Szarek zaprezentuje model monumentu 
– "Pomnik charakteru". Pomnik, gdy-
by była taka wola władz miasta, mógł-
by stanąć, a moim zdaniem powinien, 
na rogu ulic Jagiellońskiej i Narutowi-
cza. 3,5–metrowa rzeźba wykonana 
z kamienia, szkła i brązu przypomina-
łaby mieszkańcom bohaterskie posta-
ci z historii miasta i otwierałaby furtkę 
dla przyszłych bohaterów. Przesła-
nie tej rzeźby jest klarowne – każdy ma 
daną od losu szansę, by stać się bohate-
rem w swoim życiu na miarę swoich ta-
lentów i zdolności. Warto, by magistrat 
mocno się zastanowił nad pomysłem 
Andrzeja Szarka, bo miasto nie powinno 
być kojarzone przez przyjezdnych z nie-
udolnym dziełem Czesława Dźwigaja 
(pomnik JP II), czy ni przypiął, ni przy-
łatał z kolejarskim karłem przed dwor-
cem PKP. Jak już muszą, to niech sobie 
tańczą małe Lachy na Plantach, ewen-
tualnie rycerzyk pod ruinami zamku 
może oddawać publicznie mocz. Te po-
mniki absolutnie nie zmuszają do żad-
nego wysiłku intelektualnego. Prof. 
Szarek i jego prace zmuszają!

Opinie

Jerzy Wideł
Z kapelusza

Szarek przypomniał o sobie, zmusza do myślenia

B 
eskidSkiPass – pod taką 
nazwą ruszy w tym se-
zonie narciarskim po-
łączony skipass, który 
obejmie sześć stacji nar-

ciarskich, w tym Ryterski Raj, Kokusz-
kę koło Piwnicznej, Łysą Górę pod Li-
manową i Śnieżnicę w Kasinie Wielkiej. 
Za każdy dwudniowy karnet narciarze 
zapłacą 99 złotych, spora część z tych 
pieniędzy trafi do sądeckich przedsię-
biorców, nie licząc zarobku restaurato-
rów i miejsc noclegowych, które kupią 
zachęceni tą ofertą miłośnicy „białego 
szaleństwa”.

Coś zaczęło się w naszych górach 
przełamywać! Co dziwniejsze, pozy-
tywny efekt wywołał ogłoszony przez 
PKP zamiar prywatyzacji Polskich Kolei 
Linowych, w tym tej na Górę Parkową 

w Krynicy i zakopiański Kasprowy 
Wierch. Panika przed tym, że polskie 
„dobro narodowe” kupić może słowac-
ki inwestor, wreszcie pchnęła do dzia-
łania góralski biznes i samorządowców. 
Góry się niestety podzieliły na krynic-
ko–szczawnickich zwolenników Słowa-
ków i całą resztę. Ale wreszcie zaczęły 
padać pomysły także z polskiej strony, 
nie tylko kuszące propozycje polsko–
słowackiego klastra narciarskiego.

Stanisław Karpiel, 86–letni gó-
ral, do dziś narciarz i inżynier, stworzył 
projekt budowy Resortu Narciarskiego 
Kurortu Tatrzańskiego. W sejmiku Ko-
misja ds. Budowy Marki Małopolski oraz 
Organizacji Imprez Sportowych o Zasię-
gu Międzynarodowym nakazała rozsze-
rzenie tego planu o Sądecczyznę i Zie-
mię Gorlicką! Ma powstać opracowanie 
pod tytułem „Możliwości rozwoju nar-
ciarstwa i sportów zimowych w subre-
gionach podhalańskim i sądeckim”, się-
gające aż do Magury. Szef komisji, były 
senator Franciszek Bachleda–Księdzu-
larz marzy, że powstaną Małopolskie 
Koleje Linowo–Terenowe, łączące to, 
co jeździ w górze i co się czołga po ziemi. 
Połączy Krynicę i Piwniczną ze Szczaw-
nicą, cały region ze Słowacją, Krako-
wem i dalej – Śląskiem.

Cóż to za marzenia! Burzy je jednak 
trwająca walka o rozbudowę stacji nar-
ciarskich. Wielkie plany sądeckich in-
westorów i samorządowców bloku-
ją bowiem od lat restrykcyjne przepisy 
środowiskowe i ekolodzy, jak w przy-
padku piwniczańskiego Kicarza i pro-
jektu Siedem Dolin. Ludzie mówią: żab-
ki są ważniejsze od człowieka. Są tacy, 
co spekulują, że ekologów nakręca-
ją ośrodki austriackie, które teraz czer-
pią spore zyski z polskich narciarzy. 
Bo wiele argumentów przeciwko inwe-
stycjom jest nietrafionych albo wręcz 
nieprawdziwych.

Politycy „na górze” szykują się 
wreszcie do zmiany granic Natura 2000, 
bo objęto nimi także tereny, na których 
dziś już nie występują siedliska zwie-
rząt i roślin, a obszar chroniony utrudnia 
działanie ludziom… To nie jest przeciw-
ko żabkom, przecież kompromis między 
turystycznym biznesem a przyrodą jest 
możliwy, czego dowodzą dziesiątki stacji 
w słowackich Tatrach czy w Alpach. Bia-
ły i zielony przemysł to największy skarb 
regionu, a nie jakiekolwiek fabryki. War-
to więc dzisiaj biernym i hamulcowym 
przytoczyć stare góralskie przysłowie: 
„Coz komu po rozumie, kie się na nim 
nie rozumie”.

Bernadeta Waszkielewicz 
Waszkie sprawy

Używajmy rozumu, to nie jest przeciwko żabkom
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Odbyły się już wszystkie zebrania 
sprawozdawczo – wyborcze za-
mykające czteroletnią kadencję za-
rządów osiedlowych. Na 25 osiedli 
tylko w jednym, na Westerplatte, 
z powodu braku wymaganego qu-
orum spotkanie nie doszło do skut-
ku. Zostało powtórzone z powo-
dzeniem we czwartek (22 bm.). 
Na spotkanie przyszło 74 osoby, 
przy wymogu formalnym – 50.

Wygrywali „starzy” przewod-
niczący. Tylko w trzech przypad-
kach, na osiedlach: Zabełcze, Fal-
kowa i Dąbrówka głosami wyborów 
doszło do zmiany warty. W pierw-
szym przypadku Elżbietę Chowa-
niec zastąpiła Bogumiła Kałużny, 
w drugim – Krystynę Wojnarow-
ską, radny Artur Czernecki, w trze-
cim – Teresę Cabałową – Michał 
Kądziołka.

W trzech przypadkach, w osie-
dlach Falkowa, Poręba Mała i Wojska 

Polskiego o funkcje przewodni-
czącego ubiegało się po trzech 
kandydatów.

Agata Jasińska – dyrektor Wy-
działu organizacyjnego Urzędu 
Miasta podkreśla, że w tej kampanii 

zainteresowanie mieszkańców 
osiedli działaniami Zarządów jest 
dużo większe niż cztery lata temu. 
Poza Westerplatte wszystkie ze-
brania miały wymagane quorum 
i odbyły się w pierwszym termi-
nie. By wybory były prawnie sku-
teczne musiało w nich uczestniczyć 
– w zależności od liczby mieszkań-
ców osiedla – od 30 do 70 osób.

W przypadku Westerplatte, je-
śli zebranie nie dojdzie do skut-
ku w drugim terminie, osiedle 
pozostanie bez swojego zarządu 
na całe cztery lata. To nie pierw-
szy taki przypadek w tej części 
miasta. Westerplatte nie miało 
swoich przedstawicieli kadencję 
wcześniej. Sami mieszkańcy mu-
szą osądzić, czy to dla osiedla stra-
ta, czy też nie…

Wybrane zarządy osiedli liczą 
przeważnie od 5 do 7 osób. Wyjąt-
kiem jest osiedle Przydworcowe, 

gdzie przewodniczący będzie miał 
w zarządzie do pomocy trzy osoby. 

Nowe władze osiedli muszą 
się teraz ukonstytuować, a zgod-
nie z regulaminem są zobowiąza-
ne przynajmniej raz w roku zor-
ganizować zebranie otwarte dla 
wszystkich mieszkańców, na któ-
rym podsumowuje się rok działal-
ności i rozmawia o najistotniejszych 
problemach najniższej struktury 
samorządowej.

W zestawieniu pokazującym 
składy nowych zarządów osiedli 
i namiary na przewodniczących za-
mieściliśmy też ciekawą statystykę: 
ile osób było wymaganych do pra-
womocnego zebrania i ile wzięło 
udział. Rekordy zainteresowania 
padły na osiedlach: Zabełcze, gdzie 
miast 30 wymaganych na spotka-
niu osób zjawiło się bez mała 200 
oraz Przetakówka – odpowiednio: 
50 i 227.

Osiedle Barskie
Przewodniczący: Mieczysław Gwiżdż 
(d. 441–53–85, p. 441–59–09, 506–133–
960, dom: ul. Jaśminowa 7)
Siedziba: Broniewskiego 14
Zarząd Osiedla: Elżbieta Żytkowicz, Bożena 
Uryga, Zofia Świerad, Paweł Bieniek, Mał-
gorzata Korczyńska, Michał Słowik
Data zebrania: 16 listopada, 
Liczba uczestników: wymagana: 70; obec-
nych: 161

Osiedle Biegonice
Przewodniczący: Marian Wolak (d. 442–
97–43, 692–820–570)
Siedziba: Dom Kultury Świetlica Straży Po-
żarnej, ul. Zakładników 1
Zarząd Osiedla: Elżbieta Rzęsikowska, Ro-
man Bąk, Dariusz Izworski, Wawrzyniec 
Wójcik
Data zebrania: 28 września, 
Liczba uczestników: wymagana: 30; obec-
nych: 82

Osiedle Centrum
Przewodnicząca: Grażyna Migrała (697–
318–914, 442–18–11, dom: Al. Wolno-
ści 41 D/10)
Siedziba: Al. Wolności 39 A
Zarząd Osiedla: Genowefa Furmanek, Piotr 
Legutko, Tadeusz Łagan, Bernadetta Ko-
walska, Tadeusz Wajda
Data zebrania: 6 listopada, 
Liczba uczestników: wymagana: 50; obec-
nych: 52

Osiedle Chruślice
Przewodniczący: Józef Bocheński (d. 441–
54–87, 502–221–048; dom: ul. Chru-
ślicka 22)
Zarząd Osiedla: Henryk Szczygieł, Kazi-
mierz Świderski, Sławomir Bocheński, Ur-
szula Bocheńska
Data zebrania: 24 września, 
Liczba uczestników: wymagana: 30; obec-
nych: 53

Osiedle Dąbrówka
Przewodniczący: Michał Kądziołka (531–
515–888, dom: ul. Węgierska 157)
Siedziba: Świetlica Szk. Podst. Nr 9 ul. Pi-
ramowicza 16
Zarząd Osiedla: Tadeusz Olszewski, Bożena 
Giza Liquori, Andrzej Stawiarski, Paweł Po-
piela, Joanna Zaryczny, Maria Pasiut
Data zebrania: 11 listopada, 
Liczba uczestników: wymagana: 50; obec-
nych: 106

Osiedle Falkowa
Przewodniczący: Artur Czernecki (509–
907–001; dom: ul. Długoszowskiego 46 b)
Zarząd Osiedla: Danuta Bojarczuk, Anna 
Świder, Barbara Budzyńska, Bożena Poręba
Data zebrania: 18 października, 
Liczba uczestników: wymagana: 30; obec-
nych: 74

Osiedle Gołąbkowice
Przewodniczący: Antoni Rączkowski 
(d. 441–56–62, 604–502–297; dom: 
ul. Lwowska 96)
Siedziba: Klub Osiedlowy „ALF”, ul. Armii 
Krajowej 27 d
Zarząd Osiedla: Tadeusz Kwarta, Anna Porę-
ba, Aneta Turek, Marta Popiela, Iwona Biernat
Data zebrania: 17 września, 
Liczba uczestników: wymagana: 50; obec-
nych: 56

Osiedle Gorzków
Przewodnicząca: Krystyna Witkowska 
(507–539–786, dom: ul. Reguły 2/34)
Siedziba: ul. Freislera 4 A
Zarząd Osiedla: Maria Popiela, Janusz Ko-
tara, Karolina Hajdas, Kazimierz Wróbel
Data zebrania: 9 października, 
Liczba uczestników: wymagana: 50; obec-
nych: 104

Osiedle Helena
Przewodniczący: Tadeusz Potoczek (503–
145–756, dom: ul. Dunajcowi 87 A)
Siedziba: Klub Osiedlowy, ul. Starowiejska 2
Zarząd Osiedla: Ewa Hebda, Aleksandra 
Piksa, Marek Kiełbasa, Krystyna Stefańska
Data zebrania: 19 października, 
Liczba uczestników: wymagana: 50; obec-
nych: 79

Osiedle Kaduk
Przewodniczący: Stanisław Markowicz 
(442–02–91, 602–555–662, dom: ul.  
Grunwaldzka 80A), 
Siedziba: Grunwaldzka 41,
Zarząd Osiedla: Stanisław Banaś, Kazimierz 
Bąba, Beata Suchanek, Jerzy Ptaszyński
Data zebrania: 25 października, 
Liczba uczestników: wymagana: 50; obec-
nych: 86

Osiedle Kilińskiego
Przewodnicząca: Stefania Podgórska (d. 
444–22–69, p.449–84–60, 603–176–
321, dom: pl. Kuźnice 1 A
Zarząd Osiedla: Andrzej Dobrowolski, Maria 
Zając, Wojciech Śliwiński, Ryszard Olszewski

Data zebrania: 26 września, 
Liczba uczestników: wymagana: 30; obec-
nych: 33

Osiedle Kochanowskiego
Przewodniczący: Andrzej Leśniak (d. 441–
20–33, 668–985–300, dom: ul. Grabo-
wa 27)
Siedziba: ul. Lwowska 27
Zarząd Osiedla: Mieczysław Cisowski, We-
ronika Fałowska, Leokadia Sławecka, Ry-
szard Niedźwiedź, Danuta Siuta, Józef 
Węglowski
Data zebrania: 7 listopada, 
Liczba uczestników: wymagana: 70; obec-
nych: 90

Osiedle Nawojowska
Przewodnicząca: Bogumiła Pawlikowska 
(p.442–17–01, 509–485–968, dom: ul. 
29 Listopada 31),
Siedziba: Z Sz. Nr 1 SP 15, ul.29 Listopada 22
Zarząd Osiedla: Tadeusz Gajdosz, Krystyna 
Kozdrój, Stanisław Wojtyła, Elżbieta Groń, 
Dominik Gnylewicz, Stanisław Groń
Data zebrania: 23 października, 
Liczba uczestników: wymagana: 50; obec-
nych: 68

Osiedle Millenium
Przewodnicząca: Krystyna Krzyżanowska–
Galas (d. 443–50–26, 507–457–974, dom:
ul. Rejtana 14/95)
Siedziba: Osiedlowy Klub Kultury „PIAST”, 
ul. Nawojowska 3
Zarząd Osiedla: Bożena Kiemystowicz, 
Anna Biel, Janina Marczyk–Musiał, Marek 
Zelis, Bożena Bocheńska, Mikołaj Gondek
Data zebrania: 29 października, 
Liczba uczestników: wymagana: 70; obec-
nych: 101

Osiedle Piątkowa
Przewodniczący: Marian Farun (d. 441–
00–76, 602–182–916, dom: ul. Promien-
na 23 A
Siedziba: Muzeum Okręgowe – Miastecz-
ko Galicyjskie, ul. Lwowska 226
Zarząd Osiedla: Grzegorz Ledziński, Wła-
dysław Pączek, Zbigniew Dudek, Dioni-
zy Poręba
Data zebrania: 11 października, 
Liczba uczestników: wymagana: 50; obec-
nych: 109

Osiedle Poręba Mała
Przewodniczący: Antoni Węgrzyn (d. 443–
91–13, 698–647–829, dom: ul. Juranda 57)

Zarząd Osiedla: Andrzej Lisowski, Jan Opi-
ło, Konstanty Legutko, Henryk Skrzypiec, 
Jan Piątkowski, Michał Gucwiński
Data zebrania: 15 października, 
Liczba uczestników: wymagana: 50; obec-
nych: 161

Osiedle Przetakówka
Przewodniczący: Stanisław Słaby (606–
114–824, dom: ul. Warzywna 14) 
Siedziba: Liga Obrony Kraju, ul. Tarnow-
ska 32
Zarząd Osiedla: Józef Sobczak, Marian Kol-
czak, Paweł Fecko, Stanisław Kaim, Józef 
Kaczmarczyk, Grzegorz Cisoń
Data zebrania: 19 listopada
Liczba uczestników: wymagana: 50; obec-
nych: 227

Osiedle Przydworcowe 
Przewodnicząca: Jadwiga Dudzik (d.442–
31–96, 515–224–972, 519–550–317, dom: 
ul. Grota Roweckiego 18/7)
Siedziba: Żółkiewskiego 23
Zarząd Osiedla: Zbigniew Majoch, Tadeusz 
Tobiasz, Małgorzata Rymarczyk,
Data zebrania: 15 listopada, 
Liczba uczestników: wymagana: 50; obec-
nych: 112

Osiedle Stare Miasto
Przewodniczący: Przemysław Gawłow-
ski (691–015–369, dom: ul. Franciszkań-
ska 6/11)
Siedziba: ul. Narutowicza 6
Zarząd Osiedla: Cecylia Mróz, Radosław 
Dunst, Zuzanna Lorek, Małgorzata Maciarz
Data zebrania: 5 października, 
Liczba uczestników: wymagana: 50; obec-
nych: 108

Osiedle Szujskiego
Przewodniczący: Marian Ludrowski (d. 
442–28–61, dom: ul. Sienkiewicza 30/3)
Siedziba: Miejskie Przedszkole Nr 3 ul. Szuj-
skiego 16
Zarząd Osiedla: Jerzy Lisiecki, Piotr Tekie-
la, Romana Bożek, Mieczysław Dziadowicz, 
Antoni Kulig, Marian Baran
Data zebrania: 9 listopada, 
Liczba uczestników: wymagana: 70; obec-
nych: 73

Osiedle Westerplatte
Przewodniczący: Jan Pancerz (695–595–
725, dom: ul. Westerplatte 24/62)
Siedziba: Osiedlowy Klub Kultury „Bajka”, 
ul. Westerplatte 23, tel. 441–10–88)

Zarząd Osiedla: Edyta Adamek, Stanisław 
Mężyk, Witold Sikora, Maria Sosin, Kazi-
mierz Witkowski, Bogdan Kunicki
Data zebrania: I termin – 30 października,
Liczba uczestników: wymagana: 50; obec-
nych: 32
II termin: 22 listopada
Liczba uczestników: wymagana: 50; obec-
nych: 74

Osiedle Wojska Polskiego
Przewodnicząca: Krystyna Kurzeja (d. 540–
17–92, 509–553–484, dom: I Brygady 
36/92
Siedziba: ul. Freislera 4 A
Zarząd Osiedla: Józef Florian, Dawid Du-
mana, Stanisława Rolka, Wiesław Biesz-
czad, Aleksandra Martuszewska, Kazi-
mierz Śnieżek
Data zebrania: 16 października, 
Liczba uczestników: wymagana: 70; obec-
nych: 296

Osiedle Wólki
Przewodniczący: Stanisław Motyka (d. 414–
84–60, 606–779–301, dom: ul. Wincen-
tego Pola 53),
Zarząd Osiedla: Piotr Gawron, Kazimierz 
Sas, Andrzej Danek, Elżbieta Cabała, Hali-
na Sromek, Grażyna Dobrzańska
Data zebrania: 20 września, 
Liczba uczestników: wymagana: 50; obec-
nych: 133

Osiedle Zabełcze
Przewodniczący: Bogumiła Kałużny 
(d.444–35–35, 692–41–43–36, dom: Tar-
nowska 121)
Zarząd Osiedla: Urszula Chowaniec, Małgo-
rzata Belska, Renata Marzec, Renata Ram-
za, Marian Obrzut, Mirosław Grabarczyk
Data zebrania: 2 października, 
Liczba uczestników: wymagana: 30; obec-
nych: 196

Osiedle Zawada
Przewodniczący: Tadeusz Kulpa (d. 443–
95–33, 513–685–545, dom: ul. Nawo-
jowska 270a
Siedziba: ZSPG Nr 2 SP, Nr 16, ul. Komo-
rowskiego 7
Zarząd Osiedla: Marian Rolka, An-
drzej Pancerz, Teresa Gromala, Ma-
rian Skrzypiec, Marek Zając, Mieczy-
sław Skrzypiec
Data zebrania: 23 września, 
Liczba uczestników: wymagana: 50; obec-
nych: 61

Zarządy osiedlowe wybrane!

Zebranie sprawozdawczo–wyborcze na osiedlu Przetakówka. Tu mandat 
zaufania zyskał Stanisław Słaby. Od kilku miesięcy osiedle nie miało 
przewodniczącego, bowiem we wrześniu br. zmarł piastujący tę funkcje 
od niemal ćwierćwiecza Stanisław Zelek.

Zarządy Osiedlowe w Nowym Saczu po wyborach (jesień 2012 r.)
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Szpital Specjalistyczny
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu

INFORMACJA O SZPITALU
Szpital Specjalistyczny im. Jędrze-
ja Śniadeckiego w Nowym Sączu 
posiada ponad 100 letnią trady-
cję świadczenia usług medycznych. 
Obsługiwani są pacjenci z regio-
nu Sądecczyzny, jak również całej 
Polski w 17 oddziałach szpitalnych 
i 8 poradniach specjalistycznych.

Historia szpitala rozpoczyna 
się w roku 1906, kiedy to powstał 
pierwszy nowoczesny miejski szpital 

w Nowym Sączu. Powstały wtedy 4 
oddziały (chirurgiczny, wewnętrz-
ny, położniczy i zakaźny), a do dys-
pozycji pacjentów oddano 92 łóżka. 

Od tamtego czasu szpital był 
regularnie rozbudowywany 
i modernizowany.

Obecnie w skład szpitala wcho-
dzi aż 17 oddziałów szpitalnych, 18 
poradni specjalistycznych, wła-
sna baza diagnostyczna (z nowo-
czesnym sprzętem medycznym ta-
kim jak: wielowarstwowy tomograf 

komputerowy, mammograf, apara-
ty rentgenowskie, czy ultrasonograf 
z efektem Dopplera). 

Na dzień dzisiejszy szpital posiada 
aż 545 łóżek, to prawie 6 razy wię-
cej niż na początku jego powstania. 
Średnio w ciągu roku przyjmowa-
nych jest prawie 30 000 pacjentów. 

INNOWACYJNY SZPITAL
Od kilku lat w szpitalu prowa-

dzony jest proces restrukturyzacji 
i ciągłej rozbudowy. 

Regularnie pozyskiwane są fun-
dusze z dotacji europejskich na roz-
wój obiektów i ich funkcjonowania.

Szpital posiada certyfikat jako-
ści ISO 9001:2008.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Wyróżnienie w Ogólnopol-

skim Konkursie Medycznym Per-
ły Medycyny

Od listopada 2011 roku zosta-
ło oddane do użytku nowocze-
sne lądowisko dla helikopterów, 

które jest po-
łożone w sa-
mym sąsiedz-
twie kompleksu 
szpitalnego. 

Szpital położony jest 
w pobliżu centrum miasta, 

przy ul. Młyńskiej. 
Więcej szczegółowych 

informacji na: 
www.szpitalnowysacz.pl

Obecny okres jesienny jest jednym z najbardziej niebezpiecz-
nych dla naszego zdrowia.

Skoki temperatury są na porządku dziennym. Pamiętajmy 
iż warto ubierać się cieplej, jeśli trzeba zawsze można zmie-
nić ubiór. 

W tym okresie nasz organizm jest osłabiony i podatny 
na różnego rodzaju choroby, w tym przeziębienia, które mogą 
być przyczyną groźniejszych chorób.

Jednymi z najczęstszych chorób jest grypa, ale również 
przeziębienie, które może prowadzić do poważnych powikłań.

CZYM SIĘ RÓŻNI PRZEZIĘBIENIE OD GRYPY? 

Przeziębienie wywołują zwykle bakterie, które są bardzo 
prymitywnymi organizmami, a ich siła tkwi w ich ilości. Na-
tomiast grypa wywołana jest przez wirusy – bardzo niebez-
pieczne drobnoustroje, nieomal inteligentne, zdolne do bły-
skawicznego działania, a nawet do zmiany swojego wyglądu 
i właściwości. Wirusy potrafią też ukrywać się w naszym or-
ganizmie, by później (nawet po kilku miesiącach czy latach) 
ponownie zaatakować.

Inne są też objawy przeziębienia i grypy.
Przeziębienie rozpoczyna się powoli. Najpierw drapie nas 

w gardle, od czasu do czasu kichamy. Jeśli na tym etapie się-
gniemy po środki zaradcze, najprawdopodobniej inne obja-
wy nie pojawią się. Grypa zaczyna się nagle, niespodziewa-
nie i błyskawicznie, nawet w ciągu paru godzin. Dopada nad 
w pracy, w sklepie, podczas snu. Zazwyczaj od razu pojawia 
się wysoka gorączka (powyżej 39°C), uczucie rozbicia, bóle 
mięśni i stawów. Katar, ból gardła i kaszel przychodzą póź-
niej lub wcale. Grypa "zwala nas z nóg" – czujemy się chorzy, 
niezdolni do pracy i wysiłku.

W jaki sposób uniknąć zarażenia grypą? 
Zachowanie ostrożności może zmniejszyć prawdopodo-

bieństwo zachorowania na grypę. W trakcie epidemii grypy 
należy unikać miejsc publicznych takich jak sale kinowe, ka-
wiarnie, dyskoteki. Nie powinno się odwiedzać osób chorych 
na grypę w przypadku gdy nie jest to konieczne. Częste my-
cie i dezynfekcja rąk może uchronić przed zakażeniem, należy 
unikać dotykania rękami okolicy ust czy oczu. Wirus może po-
zostawać na wielu powierzchniach np. klamkach, klawiatu-
rach itp. a stamtąd przez ręce przedostawać się do organizmu.

Po grypie dochodzi czasem do rozwoju powikłań. Naj-
częstsze z nich to: zapalenie płuc lub oskrzeli, zapalenie ucha 
środkowego lub zatok obocznych nosa. Rzadko, na szczęście, 
w wyniku grypy pojawiają się: zapalenie mięśnia serca i za-
palenie opon mózgowych.

Przeziębienie przebiega o wiele łagodniej. Gorączka rzad-
ko jest wysoka, a nasze ogólne samopoczucie nie jest tak złe, 
jak w przypadku grypy. Ponadto grypa atakuje znienacka, 
przeziębienie zawsze jest skutkiem przemarznięcia, zmiany 
temperatury, przemoknięcia. (Patrz tabela)

GRYPA PRZEZIĘBIENIE

Początek nagły i błyskawiczny powolny, łagodny

Temp. ciała 
zawsze wysoka gorącz-

ka (powyżej 39°C)

najczęściej nieznacz-

nie podwyższona

Katar nie zawsze zawsze

Bóle mięśni i stawów bardzo często rzadko

Samopoczucie bardzo złe umiarkowanie złe

Związek z pogodą względny bardzo częsty

Powikłania często rzadko

Źródło: zrowie.med.pl

W obecnym arty-
kule przedstawiamy 
informacje na te-
mat szczepień dzie-
ci i młodzieży. 

Szczepionki podaje się dzieciom już 
zaraz po urodzeniu, aż do 19 roku życia. 

CZY MUSIMY SZCZEPIĆ 
DZIECI I MŁODZIEŻ?

Zgodnie z ustawą każda osoba prze-
bywająca na terenie RP jest zobowią-
zana do poddania się obowiązkowym 
szczepieniom, ale jeśli tego nie zrobi, 

właściwie nie podlega sankcjom. War-
to jednak, by rodzice mieli świado-
mość, że konsekwencje niezaszcze-
pienia dziecka ponosi nie tylko ono, 
ale także inni ludzie, dla których malec 
może być źródłem zakażenia. Zwłaszcza 
ci, których z przyczyn medycznych nie 
można szczepić. 

Jaka jest skuteczność szczepionek? 
Czy zdarza się, aby dziecko po szcze-
pieniu zachorowało?

Nie wszystkie szczepionki mają taką 
samą skuteczność i rzadko wynosi ona 
100 proc. Jednak nawet jeśli nie uda się 
ustrzec dziecka przed chorobą, to jej 

przebieg będzie znacznie łagodniejszy 
i nie wystąpią ciężkie powikłania.

Poniżej przedstawiamy zestawie-
nie szczepień dzieci i młodzieży we-
dług wieku.

Wiek Szczepienie przeciw Uwagi

1 rok
życia

w ciągu 24 godzin po 
urodzeniu

WZW typu B - domięśniowo
GRUŹLICY - śródskórnie szczepionką 
BCG

Szczepienie noworodków przeciw gruźlicy powinno być wykonane jednocześnie lub nie 
później niż w 24 godz. od szczenienia przeciw WZW typu B.
Dwie kolejne dawki szczepienia pierwotnego przeciw WZW typu B podawane są w odstę-
pach sześciotygodniowych, trzecia dawka uzupełniająca szczepienie podstawowe po 6 
miesiącach od pierwszej dawki (cykl 0; 1; 6).
Dawkę drugą szczepionki WZW typu B należy podać jednocześnie z pierwszą dawką szcze-
pionki DTP, a dawkę trzecią - jednocześnie z trzecią dawką POLIO.
Jako pierwszą dawkę szczepienia przeciw POLIOMYELITIS stosuje się szczepionkę zabitą 
IPV. Podaje się ją na przełomie 3 i 4 miesiąca życia jednocześnie z drugą dawką szczepion-
ki DTP. Pozostałe dawki szczepienia POLIO prowadzi się szczepionką żywą.
Dzieciom z przeciwwskazaniami do szczepienia żywą szczepionką przeciw poliomyelitis 
(OPV) należy wykonać również pozostałe dawki podskórnie szczepionką inaktywowaną 
(IPV) w cyklu jak szczepionką żywą.
Trzy kolejne dawki szczepienia podstawowego DTP podawane są w odstępach sześcioty-
godniowych.
U dzieci z przeciwwskazaniami do szczepienia przeciw krztuścowi można: 
a.  zastosować szczepionkę DT - według zaleceń producenta. Wówczas w 2 miesiącu 

życia trzeba podać domięśniowo szczepionkę przeciw WZW typu B, a po 6 tygodniach 
jednocześnie zaszczepić pierwszą dawką DT (podskórnie) i pierwszą dawką szczepionki 
POLIO (IPV - podskórnie). Po następnych 6 tygodniach podać: drugą dawkę szczepionki 
DT (podskórnie) i jednocześnie - drugą dawkę szczepionki POLIO (OPV - doustnie); 

b.  rozważyć zastosowanie szczepionki DTaP (z bezkomórkową komponentną krztuścową) 
w cyklu jak DTP. 

Patrz również - "Informacje uzupełniające" - część III PSO

2 miesiąc życia (po 
6 tygodniach od 
szczepienia przeciw 
gruźlicy i WZW typu B)

WZW typu B - domięśniowo
BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI - 
podskórnie szczepionką DTP

przełom 3 i 4 
miesiąca życia (po 
6 tygodniach od 
poprzedniego szcze-
pienia)

BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI - 
podskórnie szczepionką DTP
POLIOMYELITIS - podskórnie lub 
domięśniowo szczepionką zabitą - IPV 
(1, 2 i 3 typ wirusa) pierwsza dawka

5 miesiąc życia (po 
6 tygodniach od 
poprzedniego szcze-
pienia)

BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI - 
podskórnie szczepionką DTP
POLIOMYELITIS - doustnie szczepion-
ką żywą poliwalentną OPV (1, 2 i 3 typ 
wirusa) druga dawka

przełom 6 i 7 
miesiąca życia (po 
6 tygodniach od 
poprzedniego szcze-
pienia)

WZW typu B - domięśniowo
POLIOMYELITIS - doustnie szczepion-
ką żywą poliwalentną OPV (1, 2 i 3 typ 
wirusa) trzecia dawka

12 miesiąc życia GRUŹLICY - śródskórnie szczepionką 
BCG

Szczepienie tylko u dzieci, które w wyniku pierwszego szczepienia BCG nie mają blizny bądź 
mają bliznę o średnicy mniejszej niż 3 mm. U dzieci ze styczności z chorym na gruźlicę należy 
wykonać próbę tuberkulinową i szczepić dzieci tuberkulinoujemne w dniu odczytania próby.

2 rok
życia

2 rok życia 13-14 
miesiąc życia

ODRZE - podskórnie szczepionką żywą Szczepienie podstawowe. Podawane w wywiadzie przebycie zachorowania na odrę nie jest 
przeciwwskazaniem do szczepienia; szczepionkę należy podać po upływie dwóch miesięcy 
od wyzdrowienia. Zamiast szczepionki pojedynczej przeciw odrze można podać w 13-15 mie-
siącu życia szczepionkę potrójną przeciw odrze, śwince i różyczce zalecaną w części IIB PSO.

16-18 miesiąc życia BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI - 
podskórnie szczepionką DTP
POLIOMYELITIS - doustnie szczepion-
ką żywą poliwalentną OPV (1, 2 i 3 typ 
wirusa) czwarta dawka

Czwarta dawka, uzupełniająca szczepienie podstawowe DTP i POLIO.
Dzieci, które w pierwszym roku życia otrzymały dwie dawki DT, należy zaszczepić podskór-
nie trzecią dawką DT.
Dzieciom z przeciwwskazaniami do szczepienia żywą szczepionką przeciw poliomyelitis 
(OPV) należy podać podskórnie szczepionkę inaktywowaną (IPV).

okres
przed-
szkolny

6 rok życia BŁONICY, TĘŻCOWI - podskórnie 
szczepionką DT
POLIOMYELITIS - doustnie szczepion-
ką żywą poliwalentną OPV (1, 2 i 3 typ 

Pierwsza dawka przypominająca

7 rok życia

po 6 tyg. od szczepie-
nia przeciw ODRZE

ODRZE - podskórnie szczepionką żywą

GRUŹLICY - śródskórnie szczepionką 
BCG

Dawka przypominająca. Podawane w wywiadzie przebycie zachorowania na odrę nie jest 
przeciwwskazaniem do szczepienia; szczepionkę należy podać po upływie dwóch miesięcy 
od wyzdrowienia. Zamiast szczepionki pojedynczej przeciw odrze można podać szczepion-
kę potrójną przeciw odrze, śwince i różyczce zalecaną w części IIB PSO.
Szczepienie bez próby tuberkulinowej. U dzieci ze styczności z chorym na gruźlicę należy wyko-
nać próbę tuberkulinową i szczepić dzieci tuberkulinoujemne w dniu odczytania próby.

szkoła
podsta-
wowa
i gimna-
zjum

11 rok życia POLIOMYELITIS - doustnie szczepionką 
żywą poliwalentną OPV (1, 2 i 3 typ wirusa)

Druga dawka przypominająca

12 rok życia GRUŹLICY - śródskórnie szczepionką 
BCG

Tylko dzieci z ujemnym wynikiem próby tuberkulinowej Mantoux.
Szczepienie należy wykonać w dniu odczytania próby.

13 rok życia RÓŻYCZCE - podskórnie Tylko dziewczęta.

14 rok życia WZW typu B - domięśniowo
3-krotnie w cyklu 0; 1; 6 miesięcy
BŁONICY, TĘŻCOWI - podskórnie 
szczepionką Td

Szczepienie należy podać młodzieży rozpoczynającej naukę w gimnazjum (I lub II klasa).
Nie należy szczepić osób szczepionych podstawowo w ramach szczepień zalecanych.
Druga dawka przypominająca. Szczepienie można podać jednocześnie (tzn. w tym samym 
dniu) ze szczepieniem przeciwko WZW typu B

szkoła
ponad-
podsta-
wowa

18 rok życia GRUŹLICY - śródskórnie szczepionką 
BCG

Tylko osoby z ujemnym wynikiem próby tuberkulinowej Mantoux.
Szczepienie należy wykonać w dniu odczytania próby.

19 rok życia lub ostatni 
rok nauki w szkole

BŁONICY, TĘŻCOWI - podskórnie 
szczepionką Td

Trzecia dawka przypominająca; nie powinna być podana wcześniej niż po upływie 3 lat od 
ostatniej dawki szczepionki DT lub Td.

Źródło: www.zdrowie.med.pl  Opracowano na podstawie Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2000 r.  (Dz. U. Nr 55, poz. 664)
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NIEW£AŒCIWIE WENTYLOWANE
KOMINKI NA GAZ I DREWNO.
NIEDRO¯NA KRATKA 
WENTYLACYJNA

USZKODZONY
LUB ZATKANY KOMIN

SZCZELNIE ZAMKNIÊTE 
OKNA I DRZWI 

(BRAK MIKROWENTYLACJI)

NIEW£AŒCIWY MONTA¯
PODGRZEWACZA

U¯YWANIE URZ¥DZEÑ I POJAZDÓW
NAPÊDZANYCH BENZYN¥

W ZAMKNIÊTYCH POMIESZCZENIACH

• TRUJ¥CY
• BEZWONNY

Wydzia³ Informacji i Promocji, Warszawa 2012

BRAK WENTYLACJI

NIE DLA CZADU!

• BEZBARWNY

Komenda G³ówna Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej

MIEJSCE POWSTAWANIA TLENKU WÊGLA

Tlenek wêgla jest bezbarwnym i bezwonnym silnie truj¹cym 
gazem. Dostaje siê do organizmu przez uk³ad oddechowy,                
a nastêpnie jest wch³aniany do krwiobiegu. Uniemo¿liwia 
prawid³owe rozprowadzanie tlenu we krwi i mo¿e powodowaæ 
uszkodzenia mózgu oraz innych narz¹dów.
Jeœli u¿ywasz wêgla i drewna, dokonuj okresowych przegl¹dów 
nie rzadziej ni¿ raz na trzy miesi¹ce. Gdy u¿ywasz gazu ziem-
nego czy oleju opa³owego – nie rzadziej ni¿ raz na pó³ roku. 
Zarz¹dca budynku lub w³aœciciel ma obowi¹zek m.in. przegl¹du 
instalacji wentylacyjnej nie rzadziej ni¿ raz w roku.

• ból g³owy
• ogólne zmêczenie
• dusznoœci
• trudnoœci z oddychaniem, oddech przyspieszony, nieregularny
• sennoœæ
• nudnoœci

Os³abienie i znu¿enie, które czuje zaczadzony, a tak¿e zaburzenia
orientacji i zdolnoœci oceny zagro¿enia powoduj¹, ¿e jest on 
ca³kowicie bierny (nie ucieka z miejsca nagromadzenia 
trucizny), traci przytomnoœæ i – jeœli nikt nie przyjdzie mu                
z pomoc¹ – umiera.

Nale¿y zapewniæ mu dop³yw œwie¿ego powietrza:
• natychmiast otwórz okna i drzwi, by z pomieszczenia usun¹æ
   truciznê
• jak najszybciej wynieœ go na œwie¿e powietrze
• rozluŸnij mu ubranie – rozepnij pasek, guziki, ale nie rozbieraj
   go, gdy¿ nie mo¿na doprowadziæ do przemarzniêcia

Jeœli po wyniesieniu na œwie¿e powietrze zaczadzony nie 
oddycha, niezw³ocznie przyst¹p do wykonania sztucznego 
oddychania i masa¿u serca.

   Wezwij s³u¿by ratownicze: pogotowie ratunkowe 
   – tel. 999, stra¿ po¿arn¹ – tel. 998 lub 112.

• zapewnij prawid³ow¹ wentylacjê pomieszczeñ
• stosuj mikrowentylacjê okien i drzwi
• nigdy nie zas³aniaj kratek wentylacyjnych
• z pomoc¹ fachowców dokonuj okresowych przegl¹dów
   komina, urz¹dzeñ grzewczych i instalacji wentylacyjnej
• nie spalaj niczego w zamkniêtych pomieszczeniach, jeœli nie
   s¹ wentylowane,
• zainstaluj czujki tlenku wêgla w tej czêœci domu, w której
   sypia twoja rodzina – to bardzo skuteczne urz¹dzenia, które
   ju¿ uratowa³y niejedno ¿ycie.

Tylko czujka pozwoli Ci stwierdziæ obecnoœæ tlenku wêgla. 
W sprzeda¿y oprócz czujek tlenku wêgla s¹ tak¿e urz¹dzenia 
wykrywaj¹ce jednoczenie tlenek wêgla i inne groŸne 
substancje.
 

CO ZROBIÆ, ABY BYÆ BEZPIECZNYM?

JAK RATOWAÆ    ZACZADZONEGO?CO TO JEST TLENEK WÊGLA?

JAKIE S¥ OBJAWY ZATRUCIA
TLENKIEM WÊGLA?

Weekend 
w starosądeckim Sokole
W niedzielę 2 grudnia w starosądeckim Sokole zagrają kli-
maty Zielonej Wyspy. Carrantuohill od 25 lat zachwyca 
nastrojową muzyką irlandzką i celtycką. Zespół zagrał do-
tąd ponad 2.5 tys. koncertów w Polsce i na świecie. Współ-
pracował m.in. z takimi artystami, jak: Anna Maria Jopek, 
Anna Dymna, Stanisław Sojka, Anita Lipnicka, Kuba Ba-
dach, Robert Kasprzycki, Urszula Dudziak, Wojciech Ka-
rolak i wielu innych. Płyta „SESSION–natural irish & jazz” 
została nagrodzona Fryderykiem w kategorii ethno–folk. 
Carrantuohill wielokrotnie gościł w Irlandii występując 
na największych irlandzkich festiwalach oraz zdobywa-
jąc tak cenne umiejętności gry „u źródeł”. Członkowie 
zespołu wykorzystują tradycyjne celtyckie instrumenty: 
tin whistle, bouzuki, skrzypce, bodhran, uilleann pipes 
a częste wyjazdy do Irlandii są gwarancją, iż o kraju tym 
wiedzą prawie wszystko.

Początek koncertu g.18.

Tymon & The Transistors 
w Prowincjonalnej
Niezwykły koncert grupy Tymon & The Transistors w pro-
gach Prowincjonalnej, kończącej właśnie obchody 10. rocz-
nicy powstania.

Przystankiem w Nowym Sączu, zespół zainauguruje 
trasę koncertową z okazji swojego 10–lecia! Koncert od-
będzie się w Kawiarni Prowincjonalnej w Nowym Sączu 
– róg Pijarskiej i Piastowskiej,6 grudnia(czwartek), g. 
19.30. Wejście od godziny 19. Bilety w ilości ograniczo-
nej można nabywać w kawiarni już od środy 28 listopada. 

Rafał 
Ziemkiewicz 

w Nowym Sączu
Już dziś, 29 listopada, w re-
stauracji Panorama w No-

wym Sączu spotkanie z Rafa-
łem Ziemkiewiczem, znanym 

dziennikarzem, publicystą, 
pisarzem i komentatorem 
politycznym i ekonomicz-

nym. Organizatorem spotka-
nia jest Klub Gazety Polskiej 
Nowy Sącz. Początek g. 15.

Jeden skipass – 7 stacji 
narciarskich, 20 wyciągów
KARNET PEŁEN MOŻLIWOŚCI

Jesteś miłośnikiem białego szaleństwa? Nie lubisz marno-
wać czasu w kolejkach do kas? 
SIĘGNIJ PO BESKIDSKIPASS.

 To specjalny karnet, który umożliwi Ci korzystanie z no-
woczesnych tras w siedmiu topowych ośrodkach narciarskich 
w Beskidach: Ryterski Raj – Rytro , Kokuszka – Piwniczna 
Zdrój , Azoty – Krynica Zdrój , Łysa Góra – Limanowa, Śnież-
nica – Kasina Wielka, Beskid – Spytkowice, Podstolice koło 
Krakowa. Bez wątpienia jest to najlepsza taka oferta w Polsce!
BESKIDSKIPASS TO SAME KORZYŚCI DLA CIEBIE:

Oszczędność czasu – gdy inni marnują cenne minuty w ko-
lejkach, Ty od dawna szalejesz na stoku. Oszczędność pienię-
dzy – zapłacisz o wiele mniej niż w przypadku tradycyjnych 
skipassów. Szerokie możliwości – możesz korzystać z ofer-
ty aż 7 ośrodków narciarskich w Beskidach. Wolność wybo-
ru – specjalne karnety open wykorzystasz w dowolnie wy-
brane dni, dlatego niegroźna Ci będzie niesprzyjająca pogoda.
JAK ZAMÓWIĆ? 

BeskidSkiPass możesz zamówić przez internet. Jest rów-
nież dostępny w każdej zrzeszonej stacji narciarskiej , hote-
lach i pensjonatach.
JESZCZE NIŻSZE CENY 

– Sezon narciarski zbliża się wielkimi krokami. Na pewno 
myślimy już o niesamowitych emocjach na stoku. Specjalnie dla 
spragnionych jazdy na nartach, przygotowaliśmy promocję in-
formuje prezes KLASTRA Bogusław Czerwiński – do rozpoczę-
cia sezonu BeskidSkiPass można kupić w jeszcze niższej cenie. 
WARTO WIEDZIEĆ 

U podstaw powstania BeskidSkiPass stała idea zapewnienia 
narciarzom jak najwygodniejszego dostępu do oferty najlep-
szych ośrodków narciarskich w Polsce. Inicjatorem projektu 
jest Małopolski Klaster Turystyczny BESKID, a za jego reali-
zację odpowiada Małopolski Operator Integracji Turystycznej 
mówi Ryszard Fryc właściciel Stacji Narciarskiej ŚNIEŻNICA 
w Kasinie Wielkiej pomysłodawca KLASTRA .

Do dyspozycji jest specjalna strona internetowa beskid-
ski.pl, na której można kupić karnet i sprawdzić warunki 
na stokach. Już wkrótce dostępna będzie również aplikacja 
na urządzenia mobilne. Co ważne, BeskidSkiPass jest pro-
jektem otwartym. W niedalekiej przyszłości dołączą do nie-
go kolejne ośrodki narciarskie.

W Kamionce Wielkiej 
łączą pokolenia
Grupa gimnazjalistów z Zespołu Szkół w Kamionce Wiel-
kiej angażuje się w działalność społeczną i robi to z wiel-
kim zapałem. Mają różne i oryginalne pomysły, aby ak-
tywnie uczestniczyć w życiu publicznym i realizować 
zamierzenia swoje oraz innych mieszkańców Kamion-
ki Wielkiej. W czwartek 29 listopada zorganizują zabawę 
andrzejkową dla podopiecznych miejscowego Domu Po-
mocy Społecznej. I tym sposobem wezmą czynny udział 
w budowanie kapitału społecznego w Małopolsce. 

(B.ER)
Projekt „Nasz kapitał jest społeczny” realizowany jest 

przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych ERAZMUS przy 
wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

A TO C IEKAWE

M A T E R I A Ł  P R O M O C Y J N Y
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Sport

R E K L A M A

Historia Ireneusza Grybosia, wycho-
wanka Kolejarza Stróże udowadnia, 
że talent nie wystarczy, by zawojo-
wać ekstraklasowe boiska. Potrzebna 
jest jeszcze masa szczęścia, którego 
po prostu czasem może zabraknąć. 
Piłkarz, który jako junior miał propo-
zycję z Wisły Kraków, potem strzelał 
bramki Legii Warszawa, grywał prze-
ciwko swoim idolom jak Marek Cit-
ko – dziś gra w IV lidze w Skalniku Ka-
mionka Wielka. Ma już 29 lat, więc 
przenosiny do ekstraklasy są raczej 
wykluczone.

W Kolejarzu Stróże grał w grupach 
młodzieżowych do 15. roku życia. 
Udało się mu wówczas zadebiuto-
wać w drużynie seniorskiej, potem 
trafił do Grybovii, w końcu do San-
decji. Naturalna droga zdolnego 
chłopaka spod Sącza. W III ligow-
cu przez pierwszą rundę cały czas 
był brany pod uwagę jako kandy-
dat do pierwszego składu, a w dru-
giej rundzie nadarzyła się okazja, by 
Sandecja wygrała wojewódzką ligę 
juniorów, co w końcu stało się fak-
tem. Gryboś i spółka mieli wtedy 
za przeciwników choćby Cracovię 
i Wisłę z Piotrem Brożkiem w skła-
dzie. W 14 meczach Ireneusz Gryboś 
zdobył 28 bramek. Taka skuteczność 
od razu wzbudziła zainteresowanie 
działaczy Wisły i Cracovii. Gryboś 
rozmawiał z Adamem Nawałką, ale 
do Krakowa nie chciał się przeno-
sić. To chyba był błąd, bo w Sandecji 
ostatecznie nie udało mu się przebić 
(w ataku grali tacy napastnicy jak 
Rafał Policht czy Janusz Świerad). 

Po rocznym epizodzie w Orka-
nie Szczyrzyc wrócił do Stróż, gdzie 
akurat tworzono mocna i cieka-
wą drużynę, skupioną wokół Ar-
kadiusza Bałuszyńskiego, który 
zaprosił do gry w Stróżach kilku 
piłkarzy z pierwszoligową przeszło-
ścią. Krok z punktu widzenia mło-
dego piłkarza był słuszny, ale nie 
przewidział on, że zaczną go usta-
wiać na lewej obronie. Rasowy na-
pastnik nie mógł się tam odnaleźć 
i się nie odnalazł. Po jednej rundzie 

poprosił o rozwiązanie kontraktu. 
To był ciężki okres w jego karierze, 
ale do piłkarza zgłosili się wysłanni-
cy Malineksu Kobylanka (kto jeszcze 
pamięta, że był taki klub?) grające-
go tak jak Kolejarz w czwartej lidze. 
Napastnik pokazał, że ustawianie go 
uparcie w defensywie było dużym 
błędem i zdobył w sezonie 14 goli.

Pozorny krok w tył okazał się więc 
bardzo ważny w kolejnym szczeblu 
kariery, bo po bramkostrzelnego na-
pastnika zgłosiła się Polonia Bytom, 
której trenerem był Michał Probierz. 
W tym momencie pojawił się pech, 
w postaci kontuzji kostki. W II lidze 
Gryboś nie pograł wiele i przeniósł 
się do Stali Sanok. To jest kolejny 
przykład, że czasem warto zrobić pół 
korku w tył, by za chwilę wykonać 
dwa do przodu. To było bardzo traf-
ne posunięcie, bo w Sanoku napast-
nik odniósł jeden ze swoich najwięk-
szych sukcesów. Stal wyeliminowała 
aktualnego ówcześnie mistrza kraju 
Legię Warszawa w 1/16 Pucharu Pol-
ski, a Gryboś strzelił w wygranym 2:1 
meczu decydującą bramkę (76 min). 
Do dziś pamięta jak wpadła i nie za-
pomni pewnie nigdy. To był ładny 
strzał zza pola karnego, a w bramce 
stał nie byle kto, bo Jan Mucha (dziś 
bramkarz Evertonu). 

Futbolowa edukacja Irka Gry-
bosia przypadła na erę „citkoma-
nii”, więc i idolem piłkarza jest 

Marek Citko. – Moim marzeniem 
było zobaczyć, go na żywo, a uda-
ło mi się nawet grać przeciwko nie-
mu – mówi z satysfakcją Gryboś. 
– Nie rozczarowałem się, jeśli cho-
dzi o jego piłkarskie umiejętności. 
Natomiast zawsze był przedstawia-
ny jako niemal święty człowiek, ale 
na murawie nie było piłkarza, któ-
ry wyprzedziłby go w częstotliwości 
przekleństw. Klął jak szewc. Kariera 
Markowi nie potoczyła się tak, jak-
by mogła, ale taki jest sport, a piłka 
nożna w szczególności.

Nic dodać, nic ująć. Grybosiowi 
też się kariera nie potoczyła, tak jak 
mogła. Sporo czasu spędził w Sta-
li Rzeszów i choć pomógł zespo-
łowi awansować do II ligi, a potem 
w niej zostać, to Stal chciała na Gry-
bosiu zbyt wiele zarobić, kiedy zain-
teresowanie napastnikiem wyraziły 
klubu z I ligi, m.in. Kolejarz i San-
decja. Gryboś zagrał jeszcze w dru-
żynie, której był i jest fanem. Gra 
Grybosia (jeden gol w 17 meczach) 
i całego Zagłębia Sosnowiec na kola-
na jednak nikogo nie powaliła i pla-
nowanego awansu do I ligi nie było. 
Ireneusz Gryboś może i tak mówić 
o pewnym farcie w porównaniu 
do kolegów z drużyny, z którą zdo-
bywał mistrzostwo Małopolski ju-
niorów. Tylko Michał Gryźlak grał 
i gra wyżej od niego, bo w I lidze. 

RAFAŁ KAMIEŃSKI

8 grudnia Paweł Kołodziej na gali w Ka-
towicach miał zmierzyć się z Garrettem 
Wilsonem. 

Stawką miał być status oficjalnego 
pretendenta do tronu IBF, na któ-
rym zasiada Yoan Pablo Hernan-
dez (27–1, 13 KO). Kołodziej i Wilson 
to dwaj najwyżej notowani bokserzy 

rankingu IBF. Kołodziej skręcił jed-
nak na treningu kostkę i walka bę-
dzie przesunięta. Bokserzy skrzyżują 
rękawice najwcześniej w lutym. Inny 
rezultat niż wygrana niepokonane-
go na zawodowym ringu 32–latka 
z Krynicy–Zdroju byłaby srogim za-
wodem. Przed lekceważeniem Ame-
rykanina z mało imponującym bilan-
sem walk (13 wygranych, 5 porażek, 1 
remis) przestrzega jednak Fiodor Ła-
pin, szkoleniowiec Kołodzieja. Do 31. 
zawodowej walki Kołodziej przygo-
towywał się w Warszawie. Od sierp-
niowego zgrupowania w Zakopanem 
pracował na pełnych obrotach. Sie-
dem tygodni przed planowaną walką 
rozpoczął się właściwy cykl trenin-
gowy. Plan posłania rywala na de-
ski kryniczanin musi jednak odło-
żyć do przyszłego roku. (KW)

BERLIŃSKI PODSYŁA 
17–letni Igor Szopa oraz dwa 

lata starszy Radosław Piętka 
z Górnika Piaski do 30 listopa-
da będą przebywać na testach 
w Sandecji Nowy Sącz. Klub te-
stuje również Słowaków i Ukra-
ińca. Z drużyną nadal trenuje 
także Józef Piwowarczyk. Tre-
nerem Górnika Piaski jest Rafał 
Berliński, były gracz Sandecji, 
który jak widać podsyła talenty 
wypatrzone na Śląsku.

ŁACNY WYCISKA
Marcin Łacny z Nowego Są-

cza zajął drugie miejsce na Mi-
strzostwach Polskich Siłaczy 
w wyciskaniu sztangi leżąc. 

Siłacz z sekcji sportów siłowych 
„Wilhelm” przy KS Przetaków-
ka zdobywał już tytuły między-
narodowe, m.in. mistrza świata 
federacji WUAP w wyciskaniu 
sztangi leżąc, a w Złotoryi wy-
cisnął ciężar 225kg.

GADZINA DEBIUTUJE
Joanna Gadzina z Olimpii/

Beskid udanie zadebiutowa-
ła w dorosłej reprezentacji pił-
ki ręcznej. Polki w meczu eli-
minacyjnym do Mistrzostw 
Europy zmiażdżyły Litwinki 
48:18, a szczypiornistka z No-
wego Sącza zdobyła pięć bra-
mek. W meczu zagrały jeszcze 
dwie zawodniczki wywodzące 

się z Nowego Sącza Alina Wojtas 
i Iwona Niedźwiedź.

JUSZCZAK JEDZIE PO NAUKĘ
W najbardziej prestiżowej 

imprezie na świecie dla sportów 
motocyklowych w Atlas Arenie 
w Łodzi wystartuje zawodnik 
tymbarskiego Joniec Team Emil 
Juszczak, który zdobył w Pucha-
rze Polski I miejsce w swojej ka-
tegorii. Do mistrzostw pomaga 
mu się przygotować Paweł Kaim, 
który w zeszłym roku startował 
na Atlas Arenie. Niewątpliwie 
Juszczak będzie się miał od kogo 
uczyć, bo w Polsce drugi raz wy-
startuje mistrz świata Tadeusz 
Błażusiak.

24 listopada minęła 31. rocznica śmier-
ci legendarnego partyzanta, sportow-
ca oraz kawalera orderu Virtuti Milita-
ri – Juliana Zubka. Oficjalna delegacja 
Sandecji wspólnie z kibicami, odwie-
dziła z tej okazji grób tego wybitnego 
zawodnika i złożyła wieniec. 

Delegacja złożona z piłkarzy Barto-
sza Szeligi i Sebastiana Szczepańskie-
go oraz rzecznika prasowego Michała 
Śmierciaka, a także przedstawicie-
li Stowarzyszenia Kibiców Sande-
cji, odwiedziła również żonę pana 
Juliana Zubka, Marię, w ich domu 
w Kosarzyskach.

Pochodzący z Nowego Sącza spor-
towiec sądeckich klubów m.in. Klu-
bu Sportowego Kolejowego Przy-
sposobienia Wojskowego Sandecja, 
Towarzystwa Zabaw Ruchowych Be-
skid oraz Klubu Sportowego Strze-
lecki, uprawiał z powodzeniem wiele 
dyscyplin, jednak największe suk-
cesy odnosił w narciarstwie – re-
prezentant Armii Polskiej na zawo-
dach międzynarodowych. Tańczył 
również w sądeckich zespołach lu-
dowych, był wychowawcą młodzie-
ży, nauczycielem, a także trenerem.

Walczył w kampanii wrześnio-
wej, później współorganizował trasy 
przerzutowe i kurierskie na Sądec-
czyźnie. W czasie okupacji prowadził 
tajną szkółkę partyzancką na Przehy-
bie. Latem 1944 r. został dowódcą Od-
działu Partyzanckiego 9. kompanii 3. 
batalionu 1. Pułku Strzelców Podha-
lańskich Armii Krajowej. Po wojnie 
mieszkał w Karpaczu i Zakopanem. 
Pochowany jest w Piwnicznej Zdroju.

We wspomnieniach, o Sandecji 
napisał tak: Najcenniejsze co nam 
dała Sandecja, oprócz oczywiście tę-
żyzny fizycznej i kociej sprawno-
ści, to wychowanie patriotyczne. 
Dziewięćdziesiąt procent piłkarzy 
i narciarzy „biało–czarnych” podjęło 
później walkę z hitlerowcami, w par-
tyzantce lub konspiracji. (AK)

Citko klął jak szewc

SPR INTEM

Kontuzja Kołodzieja, przesunięta walka

Klub pamięta o Zubku
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Na koniec tygodnia

– Rok temu, kiedy radni podejmo-
wali uchwałę budżetową, mówił Pan, 
że to fatalny budżet – budżet przetrwa-
nia. Projektowany na rok 2013 wcale nie 
wygląda lepiej. Co by Pan zmienił w swo-
jej wypowiedzi sprzed roku?

– Niestety, nie wygląda lepiej. 
Na surowo oceniając budżet, muszę 
powiedzieć to samo, co rok temu. 
Zabezpieczamy funkcjonowanie 
podstawowych działów gospodar-
ki w mieście. A jeżeli tylko pięć pro-
cent, czyli niewiele ponad 20 mln zł 
z prawie 400–milionowego budże-
tu poświęcamy na wydatki inwesty-
cyjne i majątkowe, to nazwałbym go 
budżetem dla świętego spokoju. Żeby 
nikt, kto najgłośniej krzyczy, nie miał 
do nas pretensji. 
– A kto najgłośniej krzyczy?

– Na przykład oświata. Co roku 
ubywa dzieci w szkołach, a my 
co roku dokładamy więcej do pla-
cówek oświatowych. Nie stać nas 
na wprowadzenie gruntownych 
zmian. 
– To też Pan mówił rok temu: „Nie ma 
odważnych, by dość drastycznie i reżi-
mowo podejść do oświaty”... 

– I nadal dokładamy do pensji na-
uczycieli. We wrześniu, kiedy oka-
zuje się, że w jakieś szkole brakuje 
dzieci na stworzenie oddziału i jakie-
muś nauczycielowi grozi utrata pra-
cy, potrafią dziać się cuda. Efekt jest 
taki, że miasto musi dokładać do sub-
wencji, żeby utrzymać stan posiada-
nia i zabezpieczyć wszelkie ustawowe 
świadczenia dla nauczycieli. Robi-
my to dla świętego spokoju. Odpo-
wiedzialnych trzeba wziąć w koń-
cu za głowy.

– Nazwijmy te głowy.
– Sztab ludzi z wiceprezydent 

na czele. 
– To głowy odpowiedzialne za oświa-
tę, a za które głowy trzeba się wziąć 
w związku z inwestycjami w mieście?

– Prezydenta i jego sztab. Przygo-
towując się do rozmowy z Panią wy-
pisałem wszystkie planowane przy-
szłoroczne inwestycje. Doliczyłem się 
ich zaledwie cztery. Pierwsza to dro-
ga łącząca ul. Nawojowską z Kusociń-
skiego. Przez trzy lata nie zrobiono 
zbiorczej drogi na osiedlu, na któ-
rym mieszka trzy tysiące ludzi. A te-
raz czytam w propozycjach plano-
wanego budżetu, że na tę inwestycję 

rezerwuje się 1,3 mln zł na dokoń-
czenie dokumentacji i wykonanie 
pierwszego etapu. Więc pytam: Ja-
kiego pierwszego etapu? To odci-
nek około 500–metrowy! Podejrze-
wam, że dokumentacji też jeszcze 
nie ma. Czas ucieka, a ludzie chodzą 
po błocie. Złożę propozycję, by do-
łożyć do tej inwestycji i ją zamknąć 
w przyszłym roku. 
– Skoro trzy lata miasto zabiera się za 
wykonanie tak krótkiego odcinka dro-
gi, po co w ogóle wspominać teraz 
o budowie tzw. obwodnic – północnej 
i zachodniej?

– Na północną zabezpieczamy 
w tym roku milion złotych. Pewnie 

też dla świętego spokoju, żeby nie 
było, że obwodnica zupełnie znik-
nęła. To druga z wypisanych przez 
ze mnie nowych inwestycji na przy-
szły rok. Kolejną – choć nie wiem, 
czy zaliczyć ją do kategorii inwesty-
cji czy remontów – jest moderni-
zacja skrzyżowania ulic Lwowskiej 
i Krańcowej. „Zawieszono” milion 
złotych. Okazuje się jednak, że dy-
rektor Miejskiego Zarządu Dróg, 
Grzegorz Mirek, pytany przez media, 
nie potrafi jeszcze odpowiedzieć, czy 
będzie tam rondo, czy może wielopa-
smowe skrzyżowanie ze światłami. 
Obawiam się, że przy takim podej-
ściu do inwestycji, galeria handlowa 

zostanie oddana, a nie będzie do niej 
odpowiedniego dojazdu. 
– Dla „świętego spokoju” w budżecie 
są również pieniądze na tzw. Sądecką 
Wenecję. Czy to nie fanaberia?

– Może fanaberią bym tego nie na-
zwał. Ale, mając na uwadze, że bra-
kuje drugiego mostu nad Dunajcem, 
ludzie chodzą po błocie, to racjonal-
nie myśląc, należałoby zadbać naj-
pierw o przeprawę i drogę do osiedla, 
a nie zastanawiać się nad Wenecją. 
To nieuczesany pomysł. Dlatego skła-
dam propozycję, by milion przezna-
czony dla świętego spokoju na Są-
decką Wenecję [koszt całej inwestycji 
szacowany jest na 50 mln zł – przyp. 
red.], przesunąć na dokończenie dro-
gi łączącej Nawojowską i Kusociń-
skiego. W końcu zrobić coś do koń-
ca. To inwestycja, która, jeśli są na nią 
środki, nie powinna zająć więcej niż 
pół roku. W Nowym Sączu bywa jed-
nak z tym różnie. Przykład – droga 
na osiedlu Kaduk. Otwarto tam nowe 
przedszkole, więc namawiałem pre-
zydenta Gwiżdża, by uporządkowano 
sprawę dojazdu tam. Mam na piśmie, 
że remont powinien zakończyć się 
do października. Tymczasem koparki 
stoją na ulicy od sierpnia, a mamy już 
koniec listopada. Ludzie mają pre-
tensje. I słusznie. Bo jak wytłuma-
czyć, że 20–metrowy odcinek drogi, 
remontuje się tyle miesięcy? 
– Co Pan jako radny może zdziałać?

– Mogę złożyć interpelację. Choć 
przekonałem się już, że lepiej siąść 
i porozmawiać z konkretną osobą. 
Sam pracowałem kiedyś w admi-
nistracji i wiem, że to daje więk-
szy efekt. 
– Z Pana wypowiedzi wynika, że dzia-
łania administracji są mało skuteczne, 
a mimo to budżet zakłada nagrodę dla 
urzędników w postaci podwyżek… 

– To też dla świętego spokoju.
– Przecież to zadziała na mieszkańców 
jak płachta na byka? 

– Czytając ich komentarze w in-
ternecie, widzę, że tak działa. Kiedy 
ja byłem prezydentem Nowego Sącza 
na administrację wydawano 6 mln zł, 
teraz funkcjonowanie Urzędu Miasta 
kosztuje ponad 20 mln zł – tyle mniej 
więcej, ile planuje się wydać na in-
westycje. W przyszłym roku pewnie 
nowe rozwiązania gospodarki śmie-
ciowej znów spowodują wzrost licz-
by urzędników. Muszą się pojawić lu-
dzie, którzy zajmą się jej realizacją. 
– To o czyim świętym spokoju mówimy?

– Chyba prezydenta. Niektó-
re podwyżki oczywiście są uzasad-
nione. Ktoś przepracował wiele lat 
na danym stanowisku i zwyczajnie 
należy mu się premia czy awans. 
Patrząc na fundusz płac, nie jest 
on przytłaczający. Przytłaczająca 
jest natomiast liczba urzędników. 
Pytanie, czy taki sztab ludzi jest po-
trzebny. Dziś każdy z prezydentów 
ma swoich pełnomocników. Ja za 
swojej kadencji nie miałem niko-
go do spraw specjalnych – jedynie 
sekretarz i dyrektorzy wydziałów. 
A teraz każda dziedzina przynosi eks-
ponowane stanowiska z dość wyso-
kimi wynagrodzeniami. 
– Ile zarabia urzędnik w Nowym Sączu?

– Średnio 3,5 tys. zł. Oczywiście 
są tacy, którzy zarabiają niewiele po-
nad 2 tys. zł, ale też tacy, których za-
robki sięgają 6–8 tys. zł miesięcznie. 
– Wracając do inwestycji. Pana zdaniem 
miasto powinno zaciągnąć kredyt, by 
ważne inwestycje przyspieszyć?

– Jest wiele rozwiązań, które pew-
ne zadania mogłyby przyspieszyć. Je-
stem za sięganiem po różne możliwe 
do zdobycia środki. Dlaczego Nowy 
Sącz nie korzysta ze wsparcia unij-
nego? Wystarczy wyjechać poza mia-
sto, by zobaczyć, ile za unijne pienią-
dze zrobiono dróg. To imponujące. 
– No właśnie, dlaczego?

– Bo nie ma komu napisać odpo-
wiedniego projektu, przygotować 
dokumentacji. 
– Przy takim sztabie ludzi w Urzędzie 
Miasta?

– U nas dokumentacje rodzą się 
kilka lat. Kolejna zaplanowana – już 
zupełnie nowa – inwestycja, czyli 
cmentarz na Rdziostowie, ma kosz-
tować 3 mln zł. W projekcie jest mi-
lion na jej realizację: przygotowanie 
dokumentacji i pierwszy etap. U nas 
bowiem wszystko jest „na pierwszy 
etap”. Nie ma łatwości w podejmo-
waniu zadań inwestycyjnych. Od-
powiedzialni za zadania zasłaniają 
się procedurami administracyjnymi. 
Są instytucje, które nie zawsze sprzy-
jają naszym pomysłom, ale to nie 
może być usprawiedliwieniem. 
– Żeby nie było zupełnie pesymistycz-
nie, nasuwają się Panu jakieś pozy-
tywne wnioski z realizacji tegoroczne-
go budżetu?

– Jedno zadanie realizowane 
na przestrzeni ostatnich sześciu lat 
udało się zamknąć. Otwarto halę 

sportową przy ul. Szkolnej, z której 
korzystać mogą mieszkańcy.
– I otwarto Instytut Kultury Fizycznej 
z basenem i całym kompleksem sporto-
wym przy PWSZ, z którego mieszkańcy 
– niestudenci – już korzystać nie mogą…

– To była inwestycja unijna uczel-
ni. Pomysł tej budowy zrodził się za 
czasów mojej prezydentury. Byłem 
przekonany, że uda się połączyć dzia-
łające na tym terenie kluby sportowe 
i studencki pod jednym szyldem AZS 
Dunajec, że powstanie centrum aka-
demicko–środowiskowe. Teraz, kie-
dy widzę, jak pracują poszczególne 
jednostki, to trudno mówić o jakiej-
kolwiek symbiozie. Każdy klub ma 
swoją tradycję i o połączeniu nikt nie 
chce słyszeć. 
– Jak wytłumaczyć dzieciakom, któ-
re mijają boiska przy PWSZ i, płacząc, 
idą kopać piłkę na błocie tuż zaraz obok 
nowego kompleksu – bo takie wa-
runki oferują kluby działające w mie-
ście. Powiedzieć im: „Kochane dzieci, 
to tradycja!”? 

– Dzieciom tego nie potrafię wy-
tłumaczyć, ale osoby sterujące kluba-
mi mogłyby się nad tym zastanowić. 
Szukać rozwiązań, które pozwoliły-
by na zlikwidowanie barier. 
– Tę sytuację można przełożyć na inne 
„boisko” – Urząd Miasta a Rada Miasta.

– Mówi Pani, że nie ma współdzia-
łania między nami?
– A jest?

– To ważny problem i trudno go 
porównywać. Jakieś współdziałanie 
jest. W ostatnich kadencjach Rada 
bardziej była skłócona, było większe 
zamieszanie. 
– Pytam o skutki, działanie. 

– To złożony problem wynikający 
ze sposobu funkcjonowania Urzędu 
Miasta i Rady. Trudno mówić, że nie 
ma żadnego działania. Miasto funk-
cjonuje. Nic złego się nie dzieje. 

Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ 

Budżet dla świętego spokoju 
ROZMOWA  z Józefem Antonim Wiktorem, przewodniczącym Komisji Finansów Publicznych Rady Miasta Nowego Sącza

Przez trzy lata nie 
zrobiono zbiorczej drogi 
na osiedlu, na którym 
mieszka trzy tysiące 
ludzi. A teraz czytam 
w propozycjach 
planowanego budżetu, 
że na tę inwestycję 
rezerwuje się 1,3 mln 
zł na dokończenie 
dokumentacji 
i wykonanie pierwszego 
etapu. Więc pytam: 
Jakiego pierwszego 
etapu? To odcinek około 
500–metrowy!

We wrześniu, kiedy okazuje się, że w jakieś szkole 
brakuje dzieci na stworzenie oddziału i jakiemuś 
nauczycielowi grozi utrata pracy, potrafią dziać 
się cuda. Efekt jest taki, że miasto musi dokładać 
do subwencji. Robimy to dla świętego spokoju. 
Odpowiedzialnych trzeba wziąć w końcu za głowy


