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Ryszard Nowak rozmontował klub radnych Platformy Obywatelskiej. Wcześniej przestał istnieć klub Prawa
i Sprawiedliwości. Prezydent nie ukrywa, że kompletuje własną drużynę wyborczą, a uchodźcy z PO mogą
liczyć tam na wysokie miejsca. Nowak nie wyklucza, że może walczyć o kolejną kadencję bez szyldu PiS. Czy
nie będzie mu przeszkadzał brak poparcia szefa partii w regionie Stanisława Koguta? – To problem senatora
– odpowiada prezydent Nowego Sącza.

Rozmowa z Ryszardem Nowakiem L str. 5, szersza wersja wywiadu na: www.dts24.pl
REKLAMA

znajdź nas na

Nasze pyszne kiełbasy i wędliny
wyrabiamy i wędzimy w sklepie

Tradycyjne receptury oraz doskonały smak potwierdzony
Intermarche Nowy Sącz
przez rosnące grono naszych stałych klientów!
C.H.EUROPA II Nowy Sącz ul. Nawojowska 1

Godziny otwarcia: pon.-piątek 7.00 - 21.00, sob. 7.00 - 20.30, niedz. 9.00 - 18.30

Nowy Sącz ul. Jagiellońska 21
nowe telefony w dobrych cenach

Partner Orange
tel. 12 419 73 54,
nowysacz.lwowska@ramsat.pl

tel .18 444 33 00
nowysacz@ispace.pl

www.ispace.pl

Godziny otwarcia: pon. - pt. 9-17,
sobota 9-14, tel. 18 449 06 06
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2
NOWY SĄCZ

CZWARTEK

DOBRY TYGODNIK SĄDECKI 27 lutego 2014

PIĄTEK

SOBOTA

NIEDZIELA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

DZIEŃ

8

7

7

9

8

2

2

NOC

1

3

2

2

3

0

0
Żródło: pogodynka.pl, IMiGW

ABSURDY

TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

Nieparzyści płacą
więcej za śmieci
„Parzyste” i „nieparzyste”, myli się
ten, kto myśli, że ta cecha liczb liczy
się jedynie przy obstawianiu w kasynie. W Podegrodziu osoby z rodzin liczących nieparzystą liczbę członków
płacą więcej za śmieci.
W gminie stawka za wywóz śmieci
dla rodzin liczących od 2 do 5 członków wynosi 5,50 zł od osoby. Tymczasem nasz Czytelnik, poinformował nas, że on musi zapłacić o 50
gr więcej, bo w jego domu jest pięć
osób. – Kiedy wnosiłem opłatę, pani
wyjaśniła mi, że ci, którzy mają
trzy– i pięcioosobowe rodziny muszą
zaokrąglać opłaty do równych kwot.
Zamiast 27,50, płacę 28 zł, co w całym roku generuje różnicę 6 złotych.
Tyle gmina zarabia od jednej nieparzystej rodziny – dodaje, choć zaznacza, że tak naprawdę nie chodzi o owe
kilka złotych, ale o zasadę.
– Rzeczywiście tak jest, ale wszystko jest zgodne z przepisami – wyjaśnia
urzędniczka z Podegrodzia, powołując
się na konkretną ustawę.

PYTANIE DO...

A TO CIEKAWE

Na początek obchodów Roku Karskiego
…BARTOSZA RYSIA, wnuka Zbigniewa Rysia – kuriera rodem
z Nowego Sącza, brata znanej aktorki Zofii Rysiówny
– Bulwar nad Kamienicą w Nowym Sączu będzie nosić imię rodzeństwa Zofii i Zbigniewa Rysiów. Taką decyzję podjęli sądeccy
radni. Wybór tego miejsca nie jest
przypadkowy?
– Bulwar znajduje się naprzeciw rodzinnego domu Rysiów
przy ulicy Matejki 2. Nad Kamienicą dziadek miał w zwyczaju
spacerować i uprawiać sport. Ale
przede wszystkim warto podkreślić, że to wzdłuż Kamienicy
dziadek uciekał wraz z emisariuszem Janem Karskim po wykradzeniu go ze szpitala w Nowym Sączu. Tak więc miejsce,
które zresztą sam zaproponowałem w imieniu rodziny Rysiów,
jest idealne. Chwała Radzie Nowego Sącza, że przychyliła się
do naszej prośby. Specjalne podziękowania należą się wiceprezydent Bożenie Jawor, a także
panu Jerzemu Leśniakowi i panu
Leszkowi Konstantemu za pomoc w przeprowadzeniu sprawy. Jestem pewien, że dziadek,
jak i jego siostra, gdyby żyli, byliby szalenie dumni i szczęśliwi
z uhonorowania ich w taki sposób. Dziadek kochał Nowy Sącz
i zawsze do niego wracał. W tym

Czytając ją, znaleźliśmy kolejny zapis, który mówi: Zaokrąglania
podstaw opodatkowania i kwot podatków nie stosuje się do opłat, o których mowa w przepisach o podatkach
i opłatach lokalnych. Zrobiliśmy też
krótki rekonesans u „nieparzystych
sądeczan”. Okazało się, że i w Nowym Sączu trzeba zaokrąglać opłaty. W Krynicy z kolei zaokrąglać nie
trzeba. W myśl porzekadła: ilu prawników, tyle interpretacji przepisów.
A więc, czy opłata za śmieci jest
opłatą lokalną, czy nie? Dotarliśmy
do pisma wyjaśniającego od podsekretarza stanu Macieja Grabowskiego
z Ministerstwa Finansów do przewodniczącego Krajowej Rady Izb Obrachunkowych. Z dokumentu wynika
jasno, że choć RIO podważało zasadność zaokrąglania stawek, to wyroki Sądu Administracyjnego uznają,
że opłata za śmieci nie może być uznana za opłatę lokalną, bo wynika z innych regulacji prawnych niż lokalne.
Stawki ustalane są w samorządach, ale
obowiązek płacenia wynika z ustawy,
której nijak za przepis lokalny uznać
nie można.
(TISS)

roku mija setna rocznica jego
urodzin, a także setna rocznica urodzin Jana Karskiego. Sejm
uchwalił nawet rok 2014 Rokiem Karskiego. Mam nadzieję, że nadanie nazwy Bulwarowi
będzie jednym z wielu wydarzeń
uświetniających obchody Roku
Karskiego. Obecnie pracujemy
z panem Leszkiem Konstantym
ze Stowarzyszenia „Partnerstwo
dla Ziemi Sądeckiej” nad postawieniem tablicy pamiątkowej
przy sądeckim szpitalu, skąd
dziadek na czele oddziału ZWZ
wykradł Karskiego. Tak chcemy
upamiętnić ten wyczyn.
(G)
Czytaj też na dts24.pl
„Rodzina nietuzinkowych postaci”

Starosądeczanina podróż do Indii
Od dziecka lubił przyrodę i wycieczki z rodzicami.
W szkole średniej zapisał się
do grupy działającej przy
Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu. Z księdzem Tadeuszem Sajdakiem chodził na wycieczki
sobotnie, gdzie uczył się
„sztuki podróżowania”.
Z czasem pojawiały się coraz dłuższe i ambitniejsze wycieczki po Europie.
Po dwóch latach zapisał się
do Sądeckiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego.
Wtedy zaczęła się jego prawdziwa przygoda. Zaczęły się marzenia o szczytach, jaskiniach, i dalekich podróżach… Ostatnią Damian
Borkowski, na co dzień nauczyciel
w Technikum Obsługi Turystycznej w Starym Sączu, odbył do Indii.
Dlaczego Indie? – A który podróżnik

i marzyciel nie chciałby jechać
do Indii? – odpowiada Borkowski.
– Dla mnie zawsze była to kolebka
podróżników. Inna kultura, wysokie góry, religie, tropikalna przyroda, kraj wielu skrajności…
Objechał Indie dookoła. Ze smakiem wspomina pobyt na plantacjach

herbaty w Ghatach Zachodnich. – Mogę powiedzieć,
że reklama w tym przypadku nie kłamie, a plantacje wyglądają na żywo
jeszcze piękniej. Herbatę rzeczywiście zrywa się
tu ręcznie. Nawet miałem
okazję pracować chwilę
z miejscowymi – opowiada w rozmowie z nami. Instruuje przy tym, że w Indiach herbatę pije się z dużą
ilością mleka i cukru, z małych szklaneczek. – Jest kilkukrotnie przelewana,
aż zrobi się piana. Przelewanie herbaty z szklanki do szklanki jest zawsze bardzo ceremonialne – dodaje podróżnik.
(PAS)
Rozmowę z Damianem Borkowskim
o jego podróży do Indii można
przeczytać na dts24.pl
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Koszmar zaczyna się na SOR
S P R AW Y I L U D Z I E . – Te ostatnie
dni mama mogła spędzić zupełnie
inaczej – mówi rodzina Marii Popieli, która 25 stycznia zmarła na raka.
Najbliżsi twierdzą, że w wyniku błędu lekarskiego, do którego doszło
w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
w Nowym Sączu, zamieniono jej
ostatnie godziny w pasmo niewymownych cierpień. Teraz chcą wyciągnąć konsekwencje wobec lekarzy, by nikt więcej nie był narażony
na podobny dramat.
Pani Maria przez cztery lata chorowała na raka. Choroba najpierw
zaatakowała i zniszczyła płuca, by
później równie agresywnie zaatakować kości. Było już źle, bardzo
źle. W zasadzie zaprzestano już leczenia, a skupiono się na uśmierzeniu bólu. Rodzina wiedziała,
że nie ma już ratunku. Kobietą zajęła się córka Marta Włodarczyk
i wnuczka. Nikt nawet nie myślał
o hospicjum. W styczniu okazało
się, że obie opiekunki złapały infekcję wirusową i nie były wstanie sprostać obowiązkom. Pani
Marta bała się też, że zarazi całkowicie pozbawioną odporności
mamę. Poprosiła o pomoc brata.
Ten natychmiast przejął pieczę
nad starszą panią. Jednak już kilka dni później okazało się, że jej
stan raptownie się pogorszył. Pogotowie przewiozło ją do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
I tu zaczęła się prawdziwa gehenna chorej.

Kłuł w ciemno
Zamiast skierować ją na onkologię, szef SOR, doktor Dariusz

Cichostępski zdecydował się działać sam.
– Zrobił mamie punkcję płuca, gdy okazało się, że nie znaleziono płynu, zrobił dwie kolejne.
Dopiero gdy one nic nie wykazały, zdecydował się na zrobienie USG, które od razu wykazało,
że płuca są czyste – relacjonuje Marta Włodarczyk. – Dlaczego
najpierw nie zrobiono pełnej diagnostyki? – pyta. To pytanie jest
tym zasadniejsze, że zdjęcie rentgenowskie, które lekarz oglądał
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INNOWACYJNA
GOSPODARKA

UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

„Dotacje na Innowacje”, „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Gmina Gródek nad Dunajcem
realizuje projekt:

„Internecik w naszej gminie – Zapobieganie wykluczeniu
cyfrowemu na terenie gminy Gródek nad Dunajcem”
Oś. Priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne,
zwiększenie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion
Główny cel projektu: Zapewnienie dostępu do Internetu dla 89 gospodarstw
domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Gminy Gródek
nad Dunajcem oraz w 9 jednostkach podległych tj. Zespół Szkół w Gródku
nad Dunajcem, Zespół Szkół w Jelnej, Zespół Szkół w Podolu-Górowej,
Zespół Szkół w Przydonicy, Zespół Szkół w Rożnowie, Szkoła Podstawowa
w Lipiu, Szkoła Podstawowa w Roztoce –Brzeziny, Szkoła Podstawowa
w Siennej, Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem.
Łączna ilość zestawów komputerowych – 132.
Wartość projektu: 1 492 368,00 zł
Udział Unii Europejskiej:1 268 512,80 zł
Okres realizacji: 2013 - 2015
www.internecik.gminagrodek.pl
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

przed zabiegami, wyraźnie wskazywało, że badane płuco jest całkowicie zwapniałe.
– Ono było po prostu nieczynne
– tłumaczy córka chorej.
Od zaprzyjaźnionego lekarza
usłyszała wprost, że USG od razu
wyjaśniłoby wszelkie wątpliwości.
Wystarczyłoby wykonać je na siedząco, wtedy, gdyby rzeczywiście
płuca były zajęte, płyn zgromadziłby się na dole i był doskonale widoczny.
– Mama nie musiałaby przechodzić tego koszmaru.
Po wykonaniu punkcji nadal nie
skierowano Marii Popieli na onkologię. Trafiła na Oddział Wewnętrzny. Obie opiekunki zdążyły
już wydobrzeć. Gdy pierwszy raz
zobaczyły podopieczną, były przerażone i zszokowane. W wyniku
punkcji doszło do gigantycznego
obrzęku, który z pleców przeniósł
się w stronę piersi.
REKLAMA

– Mama płakała. Skarżyła się
na potworny ból. Bolały ją ślady po punkcji. Silne leki przeciwbólowe nie były w stanie ulżyć
jej w cierpieniu. Rodzinę namawiano, by oddała mamę do hospicjum. Lekarze uprzedzali, że bliscy mogą nie sprostać sytuacji
sami w warunkach domowych. Ale
mama błagała żebyśmy zabrali ją
do domu – opowiada.
Najbliżsi nie chcieli, by została
sama w obcym miejscu. Ich desperacja była tym większa, że w końcu usłyszeli nieubłagane słowa: stan
terminalny, stan agonalny.

Lekarz musi wiedzieć
Kobietę wypisano 28 stycznia,
zmarła nazajutrz, we własnym domu,
w otoczeniu najbliższych. Jej córka
zdecydowała, że nie przejdzie nad
sprawą do porządku dziennego i złoży skargę na Dariusza Cichostępskiego u dyrektora szpitala Artura Puszki.

– A ten powiedział mi, że on nie
jest nic wstanie zrobić, bo ma
związane ręce przez związki zawodowe – relacjonuje kobieta.
Oczywiście chodzi tu o związki zrzeszające lekarzy. Pani Marta nie zrezygnowała z dochodzenia prawdy.
– Spotkałam się z doktorem
Cichostępskim, najpierw jako
z szefem SOR. Zapytałam, kto
przeprowadzał punkcję mojej
mamie. Powiedział, że on. Musiał już wiedzieć, że byłam u dyrektora, bo próbował się tłumaczyć, że myślał, że mama ma
wodę w płucach. Nie wytrzymałam i powiedziałam mu wprost,
że myśleć to mogę ja, ale on jako
lekarz musi wiedzieć. Nie umiał
odpowiedzieć, dlaczego nie zrobił USG. Nikt mi też nie wyjaśnił,
dlaczego mamę nie skierowano
na onkologię.
Dyrektor Artur Puszko zaprzeczył relacji pani Marty.
– To oczywiście nieprawda, bo co mają do tego związki. Stwierdził też, że nie pamięta
sprawy, a skargi formalnej na ten
temat jeszcze nikt nie złożył. Póki
to nie nastąpi, nie ma możliwości
merytorycznego odniesienia się
do zarzutów Włodarczyk.
Według dyrektora skarg
na działanie szpitala i lekarzy jest
niewiele, SOR nie wyróżnia się tutaj w żaden sposób. Zastrzeżenia
pacjentów, napływające zazwyczaj telefonicznie – dotyczą najczęściej długiego oczekiwania. Sam
doktor Dariusz Cichostępski uciął
rozmowę krótko: – Trzy punkcje?
A to ciekawostka. Kwestie medyczne pozostawiam do oceny fachowcom, a ta pani, nazwiska nie
pamiętam, fachowcem nie jest…
Marta Włodarczyk nie jest zaskoczona butą lekarza. Są świadkowie, którzy widzieli, ile zrobiono nakłuć i jakie były tego efekty.
Skargę formalną złoży już w najbliższych dniach, po konsultacji
z prawnikiem.
(TISS)

OGŁOSZENIA DROBNE
PRACA DLA KOBIETY W NIEMCZECH
(sprzątanie mieszkań).
tel.609 769 639
POTRZEBUJESZ PIENIĘDZY?! WEJDŹ:
www.daiglob.pl; Zakładka
daiglob a–count.
SZYBKA POŻYCZKA do 1500zł
od ręki. Zadzwoń 18 334 80 37.
POGOTOWIE KOMPUTEROWE.
Projektowanie stron internetowych.
Tel. 791 234 520.
PRZEDSZKOLE OJCA PIO
– zapisy tel. 18/442-23-95,
www.przedszkoleojcapio.pl
ZATRUDNIĘ KELNERA-KĘ, N. Sącz
tel. 503-080-192.
LOKAL UŻYTKOWY do wynajęcia.
N.Sącz ul. Jagiellońska
tel. 603 644 560.

4

www.dts24.pl – Twój tygodnik codziennie | DOBRY TYGODNIK SĄDECKI 27 lutego 2014

Jest powód „poślego uporu”
KO N T R OW E R S J E . Nowe kulisy
w sprawie interwencji posła Arkadiusza
Mularczyka w stosunku do bezdomnego
Adama Gromali. Udało nam się dotrzeć
do informacji, w świetle których Urząd
Miasta w Nowym Sączu powinien być
zainteresowany rozwiązaniem sprawy. A tak naprawdę, przy odrobinie zaangażowania ze strony służb socjalnych,
bezdomny mógłby mieszkać na swoim
już kilka lat temu, po śmierci matki.
Cała Polska zainteresowała się sprawą, po publikacji tygodnika „Polityka” pod tytułem „Osobisty bezdomny posła Mularczyka – Pośli upór”.
Dziennikarze, a w ślad za nimi społeczność osób bezdomnych, zarzucili posłowi Solidarnej Polski, że działa
jedynie z powodów osobistych. Kontener, w którym mieszkał bezdomny,
znajduje się niedaleko domu polityka.
Dotarliśmy do informacji, które rzucają na sprawę całkiem nowe światło.
Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się,
że Adam Gromala ma zaległości wobec
funduszu alimentacyjnego w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych.
Udało nam się potwierdzić, że praktycznie od rozwodu z żoną nie łożył
na utrzymanie dziecka. Jego syn długo
nie mógł się pogodzić z brakiem zainteresowania ze strony ojca. Szala goryczy się przelała, gdy kilka razy spotkał ojca przypadkowo z córeczką jego
konkubiny. Gromala udawał, że go
nie widzi. Teraz już 23–letni chłopak nie chce utrzymywać kontaktu
z bezdomnym.
Potwierdziliśmy też, że Gromala sam zdecydował się na porzucenie
rodziny. Mężczyzna systematycznie
wszczynał burdy po alkoholu . Kończyło się zawsze na rękoczynach. Wielokrotnie interweniowała policja. Jego
żona zdecydowała się chodzić na spotkania AA jako osoba współuzależniona, on nie przyszedł na żadne – mimo
że sąd dwukrotnie wydał nakaz leczenia. Wyprowadził się do konkubiny,
którą potem zamordowano. Mężczyzna był jednym z podejrzanych.
Po śmierci konkubiny, jej dzieci
wyrzuciły go z mieszkania.
Z powodu przemocy od mężczyzny odcięła się też jego rodzina. Siostra
wielokrotnie stawała w obronie matki, bo i tej bezdomny nie oszczędził
agresji. Doszło do tego, że Gromala

przy jednej z awantur popchnął siostrę tak mocno, że ta do końca życia
odczuwała skutki upadku i utykała.
I to strach przed przemocą, a nie
nieczułość czy wyrachowanie były
powodem, dla którego krewni nie
chcieli przyjąć go pod swój dach.
***
– Tylko z jednym nie mogę się pogodzić. W „Polityce” napisali, że to ja
wyczyściłam jego konto – mówi była
żona Gromali i pokazuje nam upoważnienie, które były mąż wypisał jej, by
mogła skorzystać z pieniędzy zarobionych przez niego w Moskwie. To kartka papieru wyrwana z zeszytu z odręcznie napisaną treścią. – W banku
mnie wyśmiali i bez dyskusji odesłali z kwitkiem. To jak ja mogłam pieniądze wziąć? Warto też nadmienić,
że mężczyzna jest z zawodu stolarzem.
Miał nawet swój warsztat, w domu,
który postawił na ojcowiźnie. Zleceń
miał bardzo dużo, ale zaczynał prace,
brał duże zaliczki i na tym się kończyło. Opinia rozeszła się wśród ewentualnych zleceniodawców, więc był
zmuszony szukać pracy poza rodzinnymi stronami.
Eksmałżonka jest nadal nachodzona przez firmy windykacyjne,
bo Gromala nabrał pożyczek w kilku miejscach.
W tym wszystkim warto podkreślić, że fundusz alimentacyjny zasilany jest z miejskiej kasy.
***
Choć adwokat Jakub Dzwoniarski zasłania się tajemnicą zawodową,
udało nam się potwierdzić, że jego
krakowska kancelaria reprezentuje
dwie mieszkanki Gołkowic Dolnych,
opiekunkę i sąsiadkę zmarłej siostry
bezdomnego. Kobiety złożyły w sądzie
wniosek o nabycie spadku. Być może
jest to skutek testamentu .
Więcej na ten temat dowiedzieliśmy się od dyrektora Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu Józefa Markiewicza. Dyrektor zapewnił nas, że Gromala
praktycznie nazajutrz po otrzymaniu informacji o śmierci siostry, zadeklarował, że chce skorzystać z pomocy prawnej MOPS i zawalczyć
o ojcowiznę. Jednak mimo że sprawa jest już w sądzie, nie wyznaczono
jeszcze terminu pierwszej rozprawy.
Markiewicz zastrzega, że do finału
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NOWY SĄCZ

ul. Sobieskiego
14a/3
ZADZWOŃ 525 225 525
www.kredytok.pl

www.farbol.pl
• FARBY
• KLEJE
• SILIKONY, PIANY budowlane
• IMPREGNATY (drewno, kamień,
ceramika)

• CHEMIA samochodowa
MIESZALNIK FARB I TYNKÓW

• akrylowych,
• silikonowych,
• mozaikowych.

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

daleka droga, a w tym czasie bezdomny raczej nie będzie mógł zamieszkać
na ojcowiźnie.
My jednak ustaliliśmy, że nie
do końca jest to prawdą. Gromala
mógłby skorzystać z zapisów artykułu 206 kodeksu cywilnego, które mówią o dopuszczeniu do współposiadania w majątku i za pośrednictwem
nakazu zamieszkać na spornej posesji jeszcze przed ostatecznym wyrokiem. Inną sprawą jest, że podział majątku mógł się odbyć jeszcze za życia
siostry, a po śmierci matki Gromali, która nie zostawiła testamentu. By
tak się stało, służby socjalne musiałby
wykazać się odpowiednią inicjatywą
jeszcze przed nagłośnieniem sprawy.
***
24 lutego usunięto z prywatnej
działki kontener, w którym mieszkał bezdomny. Zastaliśmy go w lokalu socjalnym, który MOPS podnajął
w prywatnym domu. Adam Gromala
nie chciał z nami rozmawiać na temat
błędów z przeszłości, które ostatecznie doprowadziły go do bezdomności. Twardo twierdzi, że wina za rozpad małżeństwa leży po stronie żony,
że to ona wyczyściła jego konto. Pytany o konkrety czy dowody, milczy.
– Ja zaufałem w życiu trzem kobietom. Teraz nikomu nie ufam. Tylko państwu C. – mówi po chwili.
A od syna odcięła go żona, która zabroniła mu nawet rozmawiać z ojcem. Zagadnięty o alkohol i leczenie,
odwraca głowę. Mówi jedynie, że komornik ściągnął z niego już część zaległości alimentacyjnych, a burdy, których miał się rzekomo dopuszczać
były sfingowane przez byłą żonę.
Za to mężczyzna, u którego mieszka, wspomniany Władysław C. wziął
na siebie rolę jego rzecznika i zarzucił
nas serią informacji o nieszczęściach
bezdomnego. Gdy pytaliśmy o konkrety, chciał nas wyprosić z domu.
Snuł insynuacje na temat orientacji seksualnej zmarłej siostry Gromali i kobiet starających się teraz o spadek po niej. Ponoć była ona przyczyną,
dla której kobiety pozbyły się Gromali
i jego konkubiny z ojcowizny. Zagadnięty o pomoc prawną dla mężczyzny,
zapowiedział, że pozwie nas do sądu,
jeśli o tym napiszemy. Nie udało nam
się wyjaśnić, czy Gromala ma prawnika innego niż ten z MOPS.

TYDZIEŃ W SKRÓCIE

Adam Gromala nijak nie wygląda
na osobę, która od kilku tygodni może
korzystać z dobrodziejstw cywilizacji.
Nadal jest skrajnie zaniedbany. Gdy
zwracamy mu na to uwagę, znowu
odzywa się jego opiekun: – To są prywatne sprawy pana Gromali.
Pytany wprost, czy nie boi się
oskarżeń, że pomaga bezdomnemu
dla ewentualnych korzyści z wywalczonego majątku, odpowiada krótko:
– Nie. Nie boję się. Robię to, bo chcę
pomóc. No i dla 400 złotych z MOPSU – dodaje z ironią.
Zapytaliśmy też, jak to jest z pomocą posła Mularczyka. Obaj mężczyźni twierdzą zgodnie, że ten osobiście skontaktował się z bezdomnym
już długo po publikacji „Polityki”.
Raz sugerował, że Gromala powinien
oddać się pod opiekę Pomocy Społecznej w Starym Sączu, za drugim
dał mu jakieś dokumenty do wypełnienia, z którymi Gromala nijak nie
umiał sobie poradzić. Władysław C.
jest przekonany, że poseł kieruje się
jedynie chęcią „dokopania prezydentowi Nowakowi”. Gdyby było inaczej, skontaktowałby się z bezdomnym jeszcze przed nasłaniem na niego
Nadzoru Budowlanego. W końcu byli
sąsiadami.
Poseł Mularczyk nadal deklaruje
opiekę prawną dla Gromali. – Tylko
ten człowiek musi po prostu chcieć
z niej skorzystać – zastrzega polityk.
(TISS)

Kto odpowiada za zwolnienia
w Orange?
70 osób zatrudnionych w Orange Customer Service w Nowym Sączu otrzymało wypowiedzenia. 49
z nich dostało propozycję pracy
w innych miastach. W maju sądecki
oddział zostanie zamknięty.

Ryterski Raj przejmie
Karczmę Galicyjską?
Jak się nieoficjalnie dowiadujemy, najlepszą ofertę w przetargu na wynajem karczmy, kawiarni
i pokojów gościnnych w Miasteczku
Galicyjskim w Nowym Sączu złożył
Ośrodek Narciarsko– Rekreacyjny
Rytro. Spółka jest właścicielem stacji narciarskiej Ryterski Raj.

Otwarcie Miasteczka
Multimedialnego po kanonizacji
Nie w kwietniu, jak planowano, a w maju nastąpi uroczyste
otwarcie Miasteczka Multimedialnego w Nowym Sączu. Powód? Kanonizacja bł. Jana Pawła II.

Fotoradary przestaną
zasilać gminy
– Budżet państwa jest w tej
chwili tak słaby, że szuka wszędzie pieniędzy. I właśnie dlatego
chce odebrać fotoradary samorządom – twierdzi Bernard Stawiarski,
wójt Chełmca.
Szczegóły na dts24.pl
– bądź na bieżąco

KO N D O L E N C J E

Panu Januszowi Bronglowi
wyrazy szczerego wspóáczucia
z powodu Ğmierci

OJCA
ĝgP

Kazimierza Brongla
skáadają
Zarząd i Pracownicy
Wydawnictwa DOBRE Sp. z o.o.
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Nie będę zdradzał tajemnic negocjacji
– Jakie nastroje po ostatniej sesji?
– Jak po wielu podobnych.
– Bez emocji?
– Pewne były, nie ukrywam,
bo to była dosyć specyficzna sesja, a zachowanie niektórych radnych powodowało, że można było być zdenerwowanym czy
sfrustrowanym.
– Pan pewnie już wie, co tzw. ulica Jagiellońska mówi o rozpadzie klubu PO?
– Nie wiem, co mówi. Mogę
w pewnym sensie wyrazić tylko
swoje zdanie, aczkolwiek powinni
to robić sami zainteresowani.
– Pewnie też to zrobią.
– Mam nadzieję. Mnie ta sytuacja
szczególnie nie dziwi. Chyba została przekroczona granica wytrzymałości niektórych radnych. Radnych, których oceniam, jako osoby
z dużym doświadczeniem, z dużym
dorobkiem i starające się w sposób
spokojny, wyważony swoje argumenty i pomysły na rozwój miasta
przedstawiać czy próbować realizować. To wynika nawet z pewnych
komentarzy samych zainteresowanych. Niejednokrotnie uniemożliwiano im dyskusuję tylko i wyłącznie ze względu na dyscyplinę
partyjną.
– Skoro Pan nie wie, to ja Panu powiem, o czym ulica spekuluje. Pada
m.in. pytanie, jakie numery na listach
wyborczych Ryszarda Nowaka będą
mieli panowie Dobosz, Gryźlak, Wiktor i Opiło?
– No, jeżeli do tego dojdzie,
to wysokie.
– Uśmiechnął się Pan tajemniczo,
a mówi się, że to już ustalone było
wcześniej, że to pokerowa zagrywka

Ryszarda Nowaka mająca na celu rozmontowanie klubu Platformy.
– Chyba nie sądzi Pan, że będę
zdradzał swoje tajemnice negocjacji, ustaleń dotyczących list, czy
kampanii wyborczej, która szybko
się zbliża. Przecież mamy rok wyborczy, a wyborów nie organizuje się w ciągu tygodnia przed datą
ogłoszenia, tylko myśli się o tym
wcześniej.
– Skoro nie chce Pan powiedzieć,
to może chociaż Pan kiwnie głową,
żeby potwierdzić kuluarowe spekulację, że rozmontowanie konkurencyjnego klubu, to majstersztyk polityczny
Ryszarda Nowaka.
– Ze zwykłej skromności muszę
powiedzieć, że jeżeli już majstersztyk, to nie tylko Ryszarda Nowaka.
– Czyli jest ziarno prawdy w tych
spekulacjach?
– Jest.
– Proszę uchylić rąbka tajemnicy.
– Przecież nie jest tajemnicą,
że z tymi panami współpracowało mi się przez ostatnie trzy lata
dobrze. Wielokrotnie rzeczywiście racjonalnie, w sposób rzetelny, uczciwy, jak na prawdziwych
samorządowców przystało podejmowali decyzje, które z punktu widzenia miasta i zarządzania nim
były korzystne, więc moja współpraca z nimi od samego początku
była dobra.
– Mówi się, że zawsze głosowali podobnie jak Pański klub.
– Nie zawsze, ale głosowali. A jeżeli tak robili, to znaczy, że byli
do tego przekonani, więc tym bardziej się cieszę.
– Dostali propozycje?

FOT. PAWEŁ LEŚNIAK

R O Z M OWA z prezydentem Nowego Sącza RYSZARDEM NOWAKIEM

– Proszę naprawdę nie próbować
wszystkiego ze mnie wyciągnąć.
Natomiast powtarzam, przekonany
jestem, że ich decyzja była decyzją
przemyślaną. Natomiast punktem
krytycznym były decyzje właśnie
polityczne w Platformie Obywatelskiej, ale o to proszę pytać samych
zainteresowanych.
– Ocenia się też, kto na tym ruchu
najwięcej stracił, a kto zyskał. Panuje
opinia, że to nie lider PO Andrzej Czerwiński został najbardziej osłabiony, ale
Stanisław Kogut stracił najwięcej.
– Nie oceniam w kategoriach.
Niech każdy z tych parlamentarzystów myśli o tym, że wybory

się zbliżają, są za to odpowiedzialni
i powinni robić wszystko, by swoje formacje umieścić na jak najlepszych pozycjach.
– Ale senator Stanisław Kogut, szef
struktur Prawa i Sprawiedliwości, dostał wyraźny sygnał: zespół czy drużyna Ryszarda Nowaka rośnie w siłę
i co pan na to panie senatorze?
– Ja przypomnę poprzednie wybory. Nie ukrywam, że też miałam
wiele kłopotów, tylko wtedy jeszcze
przewodniczącym zarządu regionalnego był poseł Mularczyk. Miałem większe problemy i udowodniłem, że jednak jestem w stanie
zorganizować i swoją kampanię, jak
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O G Ł O S Z E N I E
Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu
ogłasza, przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego:

Nowy Sącz ul. I Brygady 28/5 IIp, - lokal wolny
do remontu, pow. 59,67 m2, 3 pokoje, kuchnia, p. pokój,
łazienka, wc, cena wywoławcza 151.140,- zł, wadium 8.000,-

Nowy Sącz ul. Bat. Chłopskich 22/2 par. - lokal wolny
do remontu, pow. 35,33 m2, 2 pokoje, kuchnia, p. pokój,
łazienka, wc, cena wywoławcza 88.800,- zł, wadium 4.500,-

Nowy Sącz ul. Lwowska 122/19 IVp. - lokal zamieszkały,
(zameldowanych jest 8 osób) do remontu, pow. 60,32 m2,
3 pokoje, kuchnia, p. pokój, łazienka, wc,
cena wywoławcza 95.000,- zł, wadium 5.000,-

Nowy Sącz ul. Bat. Chłopskich 24/49 VIIp.
- lokal zamieszkały,
(zameldowana jest 1 osoba do remontu, pow. 48,36 m2,
2 pokoje, kuchnia, p. pokój, łazienka,
cena wywoławcza 74.000,- zł, wadium 4.000,Przetarg odbędzie się w dniu 06 marzec 2014r. o godź. 10-tej
w siedzibie GSM w Nowym Sączu przy ul. Grodzkiej 30.
Szczegółowych informacji udziela dział
członkowsko-mieszkaniowy GSM
tel. 18 443 53 56 w. 31

również kampanię dla grupy kandydatów, radnych, którzy są moim
zapleczem.
– Rozumiem, że Pan się nie przejął deklaracją senatora Koguta, że jeśli Nowak będzie chciał wystawić swoją drużynę, to szyldu PiS–u w tych wyborach
prezydenckich nie dostanie.
– Straci na tym tylko sam senator i PiS.
– Pan zyska?
– Ja nie patrzę w kategoriach zysków i strat. Nie jestem koniunkturalistą, natomiast muszę realizować
to, do czego się kiedyś zobowiązałem. Mam poczucie lojalności wobec ludzi, z którymi współpracowałem przez te lata, a nie mam
w zwyczaju dla koniunkturalnych
korzyści kogoś „sprzedawać” czy
opuszczać.
– Ale jest coś takiego jak kalkulacja polityczna i Pan też od tej kalkulacji
politycznej nie jest wolny. Wyobraźmy
sobie, że Pan szyldu PiS–u w wyborach
prezydenckich nie dostaje i musi się
Pan zmierzyć z kandydatem PiS–u
i jeszcze kilkoma innymi.
– Biorę to pod uwagę i podejmuję takie ryzyko. Bez względu
na wszystko.
– To taka trochę pokerowa zagrywka.
– Nie wiem czy pokerowa.
Po prostu mówię to już teraz w lutym, dziewięć miesięcy przed wyborami, więc nie jest to jakaś pokerowa zagrywka. Nie gram…
– No więc stawia Pan wszystko na jedną kartę. Tak się mówi?
– Wielu rzeczy można się jeszcze spodziewać, wiele może się wydarzyć w ciągu tych kilku miesięcy, więc dzisiaj nie należy
niczego przesądzać. Biorę również
pod uwagę takie mniej korzystne czy wręcz niekorzystne działania z punktu widzenia kandydata
Ryszarda Nowaka. Ale podejmuję
to ryzyko ze względu właśnie na lojalność i chęć uniknięcia sytuacji,
jaka była np. w Platformie Obywatelskiej. Chcę uniknąć narzucania
swojego zdania, dyscyplinowania.
Tak nie jest.
– Platforma Obywatelska natychmiast
odpowie, że w klubie Ryszarda Nowaka
jest podobna dyscyplina, a może jeszcze większa.
– Jeżeli tak, to na pewno nie polityczna. My spotykamy się bardzo często, o wielu kwestiach dyskutujemy, każdy ma prawo zabrać
głos. Nikogo nie staram się przymusić do decyzji tylko przekonać. Dotychczas to się udaje z korzyścią dla
miasta, co jest widoczne.
– Nikt z Pańskiej grupy nie złamał tej
dyscypliny. O głosowaniach czy dyskusji na sesjach nawet nie wspominam.
– Dobrze. Nie ukrywam,
że w wielu przypadkach też się
wycofywałem ze swoich pomysłów
dlatego, że decyzja klubu była inna.
To działa w dwie strony.
Rozmawiał WOJCIECH MOLENDOWICZ
Zapis całego wywiadu udzielonego
Regionalnej Telewizji Kablowej czytaj
na – www.dts24.pl
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XVI SĄDECKIE TARGI UCZELNI WYŻSZYCH – 28 LUTEGO

Nie wiesz co studiować? Wybierz zawód
przyszłości

Zobacz, jakie kierunki studiów wybierali inni
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego podsumowało wyniki
rekrutacji na polskich uczelniach.
Poniżej prezentujemy dziesięć
najbardziej obleganych kierunków studiów w roku akademickim 2013/2014.
Listę najpopularniejszych kierunków otwiera informatyka.
W 2013 roku startowało na nią ponad 31 tys. osób. Na drugim miejscu jest prawo, które awansowało
w stosunku do roku 2012 o jedną
pozycję. Podium zamyka zarządzanie, które w ubiegłym roku
było drugie w klasyfikacji.
Dużym zainteresowaniem młodzieży w 2013 roku cieszyły się
również kierunki techniczne: budownictwo, mechanika i budowa
maszyn czy zarządzanie i inżynieria produkcji. Wyraźny spadek
zainteresowania dotknął natomiast te kierunki, których absolwenci są już silnie reprezentowani na rynku pracy (np. ekonomia,
pedagogika).
Jeżeli chodzi o liczbę kandydatów na jedno miejsce, pod tym
względem najbardziej oblegana
okazała się kryminologia (45 kandydatów na 1 miejsce). Na drugim
miejscu były międzykierunkowe
studia ekonomiczno–menadżerskie (15 kandydatów na miejsce)
oraz neofilologia – filologia orientalna (14 kandydatów).
(MS)

XVI Targi Uczelni Wyższych odbędą się 28 lutego (piątek) o godz. 10–14 w Hali
MOSiR przy ul. Nadbrzeżnej w Nowym Sączu

TOP 10
Lista najbardziej obleganych kierunków studiów
Miejsce

Rok akademicki
2012/2013
(w nawiasie liczba kandydatów)

Rok akademicki
2013/2014
(w nawiasie liczba kandydatów)

1

Informatyka (30 639)

2

Zarządzanie (27 579)

Informatyka (31 233)
Prawo (21 763)

3

Prawo (24 985)

Zarządzanie (21 327)

4

Budownictwo (24 969)

Budownictwo (18 926)

5

Pedagogika (20 215)

Mechanika i Budowa Maszyn
(18 294)

6

Ekonomia (20 202)

Zarządzanie i Inżyniera
Produkcji (17 234)

7

Inżynieria Środowiska (18 973)

Ekonomia (17 090)

8

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (17 654) Automatyka i robotyka (17 062)

9

Finanse i Rachunkowość (17 642)

Inżynieria Środowiska (16 664)

10

Mechanika i budowa maszyn (17 209)

Pedagogika (16 227)

Dane za: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, www.nauka.gov.pl

Portal Forbes.pl opublikował listę
najlepszych zawodów przyszłości.
Kto już wkrótce będzie mógł liczyć
na dobrą pracę i płacę? O tym piszemy poniżej.
Według ekspertów Forbes.pl
bardzo dobre perspektywy mają
przed sobą programiści. Już teraz są oni najbardziej poszukiwaną grupą na rynku pracy. Chodzi
tu zarówno o programistów aplikacji desktopowowych, webowych,
jak i mobilnych. Na etat mogą liczyć także testerzy oprogramowania. Wszystko za sprawą ciągle
wzrastających nakładów w procesy B+R (badania i rozwój). Świetlana przyszłość rysuje się również przed specjalistami w zakresie
cloud computingu, którzy zajmują
się wirtualizacją oraz administracją i rozwojem sieci, a także specjalistami do spraw data miningu
(analizy danych).
Zawodem, który w najbliższych
latach ma gwarantować dobrą płacę będzie także aktuariusz, czyli
specjalista w obliczaniu ryzyka dla
sektora finansowo – ubezpieczeniowego. Według Forbes.pl w Polsce działa obecnie około 250 aktuariuszy z licencją, a potrzeby firm
w tym zakresie są znacznie większe. Na topie ma być także facility
manager, czyli zarządca nieruchomości, odpowiadający za sprawne
funkcjonowanie urządzeń oraz instalacji w budynkach, a także koordynowanie szeregu działań umożliwiających ich utrzymanie zgodnie
z przeznaczeniem.

W związku z inwestycjami produkcyjnymi i transferem linii produkcyjnych do Polski na rynku
pracy będzie również wzrastać
zapotrzebowanie na lean managerów – specjalistów z doświadczeniem w zarządzaniu produkcją
oraz utrzymaniem ruchu. Nadal
„w cenie” według Forbes.pl będą
specjaliści ze znajomością języków
obcych. To efekt dynamicznego
rozwoju w naszym kraju centrów
usług wspólnych w takich działach jak IT, księgowość, finanse,
obsługa klienta, HR, marketing
czy prawo.
(MS)

Najlepsze zawody
w roku 2014 według
portalu Forbes.pl
1. Programista Java
2. Aktuariusz
3. Tester oprogramowania
4. Programista aplikacji
mobilnych
5. Facility manager
6. Specjalista do spraw cloud
computingu
7. Specjalista do spraw data
miningu
8. Lean manager
9. Specjalista ze znajomością
języków obcych
10.Transition manager
Źródło: http://kariera.forbes.pl

REKLAMA

MAŁOPOLSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W NOWYM SĄCZU ZAPRASZA
na badania psychologiczne osoby, które zdają egzamin na prawo jazdy
kat. „C1, C, D1, D, CE, DE”
W związku ze zmianą przepisów - należy posiadać orzeczenie psychologiczne
przed egzaminem na prawo jazdy. Pracownia psychologiczna znajduje się na
II piętrze, pok. 207. Badania odbywają się codziennnie od poniedziałku do piątku.
33-300 Nowy Sącz, ul. 29 Listopada 10

Sekretariat:
tel. 18 449 08 80, fax. 18 449 08 81
sekretariat@mord.pl; www.mord.pl
Pracownia Psychologiczna:
tel. 18 449 08 95, 18 449 08 93
Dział Obsługi Klienta: tel. 18 449 08 88
Dział Szkoleń: tel. 18 449 08 99
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XVI SĄDECKIE TARGI UCZELNI WYŻSZYCH – 28 LUTEGO

Czas na kierunki
zamawiane!
Inżynieria akustyczna, neurobiologia, komunikacja wizerunkowa,
technologie energii odnawialnej
– z roku na rok oferta polskich uczelni jest coraz bogatsza i ciekawsza.
Jeszcze kilka lat temu dużą popularnością wśród kandydatów na studia cieszyły się takie kierunki jak socjologia, politologia czy pedagogika.
Rynek pracy dynamicznie się jednak
zmienia i dzisiaj coraz więcej młodych ludzi decyduje się na wybór kierunków niszowych, które mają gwarantować szybkie znalezienie pracy
po ich ukończeniu.
Kierunki zamawiane, zgodne z zapotrzebowaniem polskiej gospodarki, uruchamiane są zarówno
na uczelniach technicznych, jak i humanistycznych. Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego w ciągu kilku ostatnich lat przeznaczyło na ten
cel ponad 1,2 mld zł. Dzisiaj widać
pierwsze efekty tych działań. Według
badań aż 82 % absolwentów kierunków zamawianych znajduje pracę zaraz po studiach. W ankietach chwalą
oni sobie ich praktyczność, możliwość
odbywania dodatkowych kursów czy
staży, jak również wysoką gratyfikację

finansową (stypendium motywacyjne w wysokości 1 tys. zł miesięcznie).
Obecnie na kierunkach zamawianych studiuje ponad 65 tys.
osób. Listę uczelni, które realizują
program kierunków zamawianych
znajdziesz na stronie www.kierunki–zamawiane.pl
(SPS)

Efekty wprowadzenia
kierunków zamawianych
 Ponad 80 % – tylu absolwentów
kierunków zamawianych znajduje pracę zaraz po studiach.
 20 % – o tyle wzrosła liczba studentów I roku na kierunkach ścisłych i technicznych.
 Przybywa studiów o profilu praktycznym – obecnie jest ich ok. 18 %.
 Politechniki stały się najpopularniejszym typem uczelni (4 kandydatów na 1 miejsce w 2013 roku).
 Na rynek pracy trafiają specjaliści
działający w najszybciej rozwijających się i najbardziej innowacyjnych sektorach gospodarki.

W 2014 roku wchodzi w życie nowa
wersja unijnego programu „Erasmus”, która połączy wszystkie
dotychczasowe inicjatywy edukacyjne Unii Europejskiej na rzecz jej
obywateli.
Nowy program, „Erasmus +”
będzie miał znacznie większy budżet niż jego dotychczasowy odpowiednik i skupi w sobie wszystkie
przedsięwzięcia wspólnoty w zakresie edukacji dzieci, młodzieży
i dorosłych. Dzięki niemu wzrośnie efektywność wydatkowania
pieniędzy na kształcenie we Wspólnocie. Łatwiej będzie można także
ubiegać się o dofinansowanie, a powielanie pewnych działań zostanie
wyeliminowane.
„Erasmus +” zakłada, że każdy będzie mógł doskonalić własne
umiejętności, rozwijać się i zwiększać swoją konkurencyjność na europejskim rynku pracy. W sumie
ma zostać nim objętych niemal 5
mln osób.
(MS)

Rusza nowa edycja
programu Erasmus
Czy wiesz, że:
 Program Erasmus powstał w 1987 roku jako program wymiany
studentów. Główną jego ideą jest rozwijanie międzynarodowej
współpracy między uczelniami.
 Polska przyłączyła się do inicjatywy w 1998 roku. Obecnie
w programie bierze udział 28 krajów UE a także Szwajcaria, Islandia, Lichtenstein oraz Norwegia.
 Od 2007 do 2013 roku z różnych form wsparcia w ramach programu „Erasmus” – stypendiów, szkoleń, zagranicznej pracy
wolontariackiej – skorzystało około 2,8 mln osób.
 5 mln – nawet tyle osób w latach 2014–2020 zdobędzie nowe
doświadczenia i umiejętności, korzystając z nowego programu
„Erasmus +”.
Więcej szczegółów znajdziesz na: www.erasmus.org.pl

REKLAMA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w Nowym Sączu
STUDIA
INŻYNIERSKIE

Dane za: www.nauka.gov.pl

STUDIA
LICENCJACKIE

• INFORMATYKA • e-ADMINISTRACJA
• MECHATRONIKA

• EKONOMIA

• ZARZĄDZANIE
I INŻYNIERIA
PRODUKCJI

• FILOLOGIA

REKLAMA

• EDUKACJA
ARTYSTYCZNA
• MATEMATYKA
• PEDAGOGIKA
• PIELĘGNIARSTWO

STUDIA
MAGISTERSKIE

www.pwsz-ns.edu.pl
tel. 18 547 56 02, 18 443 45 45

• ZARZĄDZANIE
I INŻYNIERIA
PRODUKCJI

• RATOWNICTWO
MEDYCZNE
• FIZJOTERAPIA
• WYCHOWANIE
FIZYCZNE

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki
SZKOŁA KWALIFIKACJI PRAKTYCZNYCH
STUDIA INŻYNIERSKIE W ZAKRESIE:
INFORMATYKI I EKONOMETRII

STUDIA LICENCJACKIE W ZAKRESIE: ZARZĄDZANIA I FINANSÓW

SPECJALNŚCI INŻYNIERSKIE:·
·
ADMINISTROWANIE SIECIAMI KOMPUTEROWYMI
I BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW
·
PROJEKTOWANIE I ZARZĄDZANIE SERWISAMI
INTERNETOWYMI
·
PROGRAMOWANIE URZĄDZEŃ MOBILNYCH
I APLIKACJI SIECIOWYCH
·
INFORMATYKA W FIRMIE I E-BIZNES

SPECJALNOŚCI W RAMACH DYSCYPLINY FINANSE:
·
ANALIZA FINANSOWA
I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE
·
CONTROLING I FINANSE
PRZEDSIĘBIORSTW
·
RACHUNKOWOŚĆ W PRAKTYCE FIRM
I INSTYTUCJI

DODATKOWE ATUTY WSEI:·
• WSEI WŚRÓD 10 UCZELNI NAJBARDZIEJ CENIONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW (ranking tygodnika WPROST 2013 r.)
• UCZELNIA W ŚCISŁYM CENTRUM KRAKOWA (obok: Plac Matejki, Barbakan, Galeria Krakowska, Dworzec PKP, PKS)
• WYSOKA OCENA JAKOŚCI STUDIÓW PRZEZ MINISTERSTWO I POLSKĄ KOMISJĘ AKREDYTACYJNĄ
• NISKIE CZESNE OPARTE TYLKO O KOSZTY KSZTAŁCENIA
• KURSY KWALIFIKACJI PRAKTYCZNYCH

SPECJALNOŚCI W RAMACH DYSCYPLINY ZARZĄDZANIE:
·
LOGISTYKA W FIRMIE
·
ZARZĄDZANIE I OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI
·
HOTELARSTWO I OBSŁUGA RUCHU TURYSTYCZNEGO
·
PSYCHOLOGIA W BIZNESIE
·
REKLAMA I MARKETING W FIRMIE
·
ZARZĄDZANIE PERSONELEM I PSYCHOLOGIA PRACY
·
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE FIRMĄ

wszystkie informacje na:

www.wsei.edu.pl
tel. 12 431 18 90 w. 110
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Powodziówki rozdane
– gminy łatają drogi
R A P O R T / I N W E S T YC J E . Drogi zniszczone przez powódź w 2010 roku
w końcu doczekają się remontu. Wojewoda Małopolski podzielił pieniądze
między poszczególne gminy. Odbudowane zostaną nie tylko drogi i mosty, ale
i ujęcia wody pitnej. Która z sądeckich
gmin dostała największą transzę? A które nie dostały ich w ogóle?
Najwięcej pieniędzy, bo aż 8 mln zł
powędrowało do Łącka. Władze gminy szykują się tam do gigantycznej inwestycji. Jeszcze w tym roku nad Dunajcem ma powstać most łączący Łazy
Brzyńskie z Kadczą. Przeprawa kosztować będzie 12 mln zł.
Na drugim miejscu znalazła się
Krynica. Na konto uzdrowiska wpłynął 1 mln 250 tys. zł. Dzięki rządowej promesie remontu doczeka się
ul. Słoneczna.
994 tys. zł dostała gmina Stary
Sącz. Burmistrz Jacek Lelek ma ambitne plany i za zdobyte pieniądze wyremontuje trzy drogi. Jedną na trasie
Łazy Biegonickie – Wójcikówka, drugą przy kościele w Gaboniu i trzecią
w Starym Sączu tzw. łącznik ul. Partyzantów z osiedlem Lipie. W sumie
2 km dróg. Gmina dostała też pieniądze na opracowanie dokumentacji
dotyczącej zabezpieczenia osuwiska
w Popowicach.
Podobnie jak w Starym Sączu
gruntowny lifting za 900 tys. zł przejdą też trzy ulice w Muszynie: Ogrodowa i dwie w Złockiem.
Na miejscu piątym, co do wysokości przyznanych pieniędzy znalazła się Korzenna. Gmina dostała
od wojewody 550 tys. zł. Pieniądze
zostaną przeznaczone na odbudowę
mostu i odcinka drogi w Lipnicy Wielkiej. – Odbudowa mostu będzie nas
kosztowała szacunkowo 450 tysięcy.
A to oznacza, że resztę przeznaczymy
na drogi – mówi wójt Leszek Skowron.
Tuż za Korzenną uplasowała się
gmina Chełmiec. Ta dostała równo pół
miliona. Z pieniędzy na pewno ucieszą się mieszkańcy Niskowej, Świniarska i Trzetrzewiny. Drogowcy wyremontują w sumie dwa kilometry tras.
O 400 tys. zł wzbogaci się budżet
Grybowa. Wyremontowana zostanie za nie droga na trasie Biała Wyżna
– Podchełmie.
Prawie dwa razy mniej, czyli 230
tys. zł, to promesa dla Łososiny Dolnej. Władze gminy odbudują za nią
drogę Łososina – Kamyk. Będzie to zaledwie 400 metrów trasy, ale to jedna
z dróg, która mocno ucierpiała podczas powodzi w 2010 r.
Ulica Bratyszowiec w Królowej
Górnej i Węgrzynówka w Kamionce
Wielkiej. Również i ta sądecka gmina
skorzysta z rządowej pomocy. Na odbudowę popowodziowych dróg włodarz gminy Kazimierz Siedlarz dostał 200 tys. zł. Gmina będzie musiała
do nich dołożyć ok. 40 tys. zł z własnej kasy.
Pomoc, ale już nieco niższa, w wysokości 160 tys. trafi do Gródka nad
Dunajcem. Spośród pięciu zadań zgłoszonych przez Urząd Gminy do realizacji, w tym roku władze wojewódzkie wytypowały dwa. Dziury załatane

zostaną na drodze „Roztoka – Majdan” w Roztoce Brzezinach i na trasie Wola Kurowska – Zbyszyce.
Tyle samo pieniędzy z „powodziówek” dostała Piwniczna. Tu z kolei lifting przejdzie doga pod Filarówką i droga koło stacji narciarskiej
w Wierchomli.
Tuż za Gródkiem i Piwniczną uplasowała się Łabowa. Za 150 tys. remont
z prawdziwego zdarzenia przejdą: stara droga do Łabowca i droga prowadząca do nowej stolarni w Łabowej.
Najmniej pieniędzy przypadło gminie Rytro, zaledwie 60 tys. zł. Ale z tych
pieniędzy na pewno ucieszą się mieszkańcy osiedla Mikołaska. – Trasa na odcinku 300 metrów jest tam w opłakanym stanie. W górnym odcinku wody
opadowe wypłukały nawierzchnię.
Jeździło się tam fatalnie. To zadanie
zgłosiliśmy jako priorytet – mówi Władysław Wnętrzak, wójt Rytra.
Tylko dwie gminy nie załapały się
na rządową pomoc: Podegrodzie i Nawojowa. Wójt pierwszej z nich Małgorzata Gromala wnioskowała o pomoc na remont pięciu dróg. Natomiast
wójt Nawojowej Stanisław Kiełbasa
informuje nas, że w gminie trzeba naprawić straty wynikłe w 2008 i 2009 r.
– Pan wojewoda twierdzi, że najpierw musi dać na straty z roku 2011
i 2010. Dopiero jeżeli będą oszczędności, to my też dostaniemy pieniądze – mówi Kiełbasa.
Pieniądze na remont popowodziowych dróg dostał też powiat nowosądecki, łącznie 3 mln dofinansowania.
Lifting przejdą: droga w Starym Sączu na ul. Sobieskiego i na ul. Węgierskiej, dalej droga powiatowa Nowa
Wieś – Łosie i droga Ropa – Wawrzka
– Florynka.
(MAT)
Więcej na dts24.pl
REKLAMA

40 metrów do szczęścia
I N T E R W E N C J A DT S . Mamy dobrą i złą wiadomość dla mieszkańców budynków nr 24 i 26 przy
ul. Sienkiewicza w Nowym Sączu. Nadzór Budowlany nakazał
Miejskiemu Zarządowi Dróg naprawienie chodnika biegnącego
wzdłuż tych zabudowań, ale MZD
ma związane ręce do czasu, kiedy Spółdzielnia Grodzka nie wywiąże się z nakazu przebudowy
podestów.
– Trzy lata temu zrobiono chodnik z jednej i drugiej strony, tylko wzdłuż naszego bloku nic.
A tu dziura na dziurze. Już kilka
osób się tu nieszczęśliwie poturbowało – skarżą się mieszkańcy.
Po pierwszej interwencji
w Miejskim Zarządzie Dróg, który
jest właścicielem drogi, usłyszeli,
że chodnik nie spełnia unijnych
norm – odległość między schodami do klatki, a krawężnikiem jest
REKLAMA

za mała. Po kolejnej – że na przeszkodzie stoją klony, których
korzenie systematycznie wypychają płytki chodnika, niszczą nawierzchnię. Według zainteresowanych klony, którymi zasłania
się MZD, to dopust boży – chore, rozsiewają pasożyty niszczące
kwiaty na balkonach, wcale ulicy
nie zdobią.
Grzegorz Mirek, szef MZD,
po naszym telefonie z miejsca zobowiązał się do przeprowadzenia
wizji lokalnej i obiecał nas zapoznać z jej wynikami. W Wydziale
Ochrony Środowiska Urzędu Miasta usłyszeliśmy, że klonom będzie się można baczniej przyjrzeć
po pisemnym wniosku zarządcy
budynku, czyli Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, albo właściciela drogi, czyli MZD.
Od prezesa Jarosława Iwańca usłyszeliśmy, że sprawa już
pod koniec marca powinna mieć

szczęśliwy finał. Administracja
ZAB nr 1 zniecierpliwiona brakiem
reakcji ze strony MZD przekazała
sprawę do Nadzoru Budowlanego.
Ten z kolei zobowiązał drogowców
do natychmiastowego przeprowadzenia ekspertyz i naprawienia
uszkodzonej nawierzchni.
– Przy okazji przećwiczyliśmy sposób na MZD. Już nie
musimy się prosić i upominać
– usłyszeliśmy od przedstawiciela Spółdzielni.
W ciągu kilku dni mieszkańcy
powinni otrzymać dokładne informacje na piśmie. Jednak prezes nie zająknął się nawet, że ten
sam Nadzór Budowlany nakazał
Grodzkiej przebudowę schodów
prowadzących do klatek i budowę
podjazdów dla wózków i osób niepełnosprawnych. A dopóki to nie
nastąpi, MZD nie może przystąpić
do swojej części prac.
(TISS)

POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI
Dobry dodatek wiedzy o gospodarce (11)

Dyskusja jest najlepszym
narzędziem edukacji
R O Z M OWA z KATARZYNĄ TOMOŃ – współautorem raportu
NajwaĪniejsze informacje zawarte w opracowaniu

– Sugeruje Pani, że przedsiębiorca nie ma wpływu na wysokość wynagrodzeń?!
– Wynagrodzenia ujęte są w cenie produktu, jaki firma oferuje. Jeśli wynagrodzenia
wzrosną, wzrośnie także cena produktu. Jeśli
nasze krajowe produkty będą droższe niż oferta konkurencji, wówczas spadnie ich sprzedaż. W takiej sytuacji firma będzie zmuszona zmniejszyć produkcję, co zwykle prowadzi
do zwolnień. A co potem? Osoby, które straciły
zatrudnienie zasilą rzesze bezrobotnych i zarobki w regionie automatycznie zmniejszą się.

– Fundacja Pomyśl o Przyszłości opublikowała kolejne, trzecie już wydanie raportu „Dlaczego w Polsce zarabiamy 4 razy mniej, niż w bogatych krajach Europy Zachodniej i przestaliśmy się
do nich zbliżać.” Dla kogo jest ten raport?
– Dla każdego, kto chce więcej zarabiać.
– W takim razie, co trzeba zrobić, żeby więcej
zarabiać?
– Każdy wie, że aby dobrze zarabiać, trzeba coś umieć, ciężko pracować i mieć trochę
szczęścia. Większość z nas spełnia te warunki,
ale nadal mało zarabiamy. Tymczasem nasze
zarobki zależą w dużym stopniu od otoczenia w jakim funkcjonujemy, a tym otoczeniem jest gospodarka.
– To nie od przedsiębiorców? Przecież to oni płacą wynagrodzenia swoim pracownikom…
– W powszechnej opinii przedsiębiorca
to osoba, która posiada nieograniczone możliwości decydowania o tym, ile inni będą zarabiać. Niestety tak nie jest. Przedsiębiorca
sam spotyka się z szeregiem barier i ograniczeń. Głównym ograniczeniem są warunki rynkowe. Polskie przedsiębiorstwa muszą
konkurować z posiadającymi efekt skali zagranicznymi producentami, zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym.

– Ale przecież jeśli pracownicy będą więcej zarabiać, będą kupować droższe produkty…
– Przedsiębiorcy nie boją się podwyżek.
Chodzi tylko o to, żeby te podwyżki były poparte lepszą efektywnością. Czyli, zdobyliśmy nowe rynki, więcej i taniej produkujemy,
a wypracowane oszczędności przeznaczamy
na podwyżki. Jeśli podniesiemy wynagrodzenia bez poprawy efektywności, to ceny produktów będą wyższe, więc kupimy ich tyle
samo co przed podwyżką, realnie więc jakość
naszego życia nie poprawi się. Powstanie też
obawa, że nasze produkty o wyższej cenie nie
będą konkurencyjne z ich zagranicznymi odpowiednikami, o czym już mówiłam wcześniej.
Nie jest sztuką wypłacić dziś pracownikowi dwa
razy większą pensję. Sztuką jest dać mu zatrudnienie jutro, za miesiąc, czy za dwa lata. Przedsiębiorcy muszą myśleć o firmie i pracownikach
w długiej perspektywie. Żeby tworzyć i utrzymać miejsca pracy potrzebny jest kapitał m.in.
na: pozyskanie nowych klientów, terminy płatności, surowce, licencje, inwestycje w rozwój
firmy tj. lepsze technologieaby zapewnić klientom lepszą jakość produktów i usług.
– Czy to oznacza, że Polacy nie są efektywni?
– Polacy ciężko pracują, są dobrze wykształceni, ale jako polska wspólnota ekonomiczna
jesteśmy mało efektywni, co widać po wartości PKB. Weźmy za przykład sytuację, w której
trzeba wykopać rów o długości 10 km. Jeden
pracownik ma do dyspozycji łopatę, a drugi koparkę. Który będzie bardziej efektywny?
Być może ten pierwszy jest dobrze wykształcony, będzie ciężko i długo pracował, bardziej
się zmęczy, a i tak będzie mniej skuteczny, niż
ten z koparką. Tak samo jest z gospodarką, czyli otoczeniem, w jakim pracujemy.

– Co możemy zrobić, żeby gospodarka zaczęła się
rozwijać?
– Zacznijmy od tego, kto może to zmienić. Jak Pan sądzi?

Powód 1

Maáa liczba osób wytwarzających PKB w przeliczeniu na wszystkich obywateli

Powód 2

Polskie prawo nie sprzyja rozwojowi gospodarczemu naszego kraju

Powód 3

Polskie przedsiĊbiorstwa nie posiadają tzw. efektu skali

Powód 4

Sáabo rozwiniĊta infrastruktura
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Brak dobrego klimatu do tworzenia bogactwa
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W Polsce tworzy siĊ taĔsze i mniej stabilne miejsca zatrudnienia w
porównaniu z krajami Europy Zachodniej

– Najczęściej słyszymy, że o gospodarkę dbają politycy…
– No właśnie. Naszym celem jest zwrócenie uwagi na to, że każdy z nas ma wpływ
na gospodarkę. Bo czy dziennikarz ma
wpływ na gospodarkę. No ma. Czy urzędnik ma wpływ, nauczyciel, przedsiębiorca, pracownik? Każdy z nas pełni konkretną
rolę społeczną i ma duży wpływ na gospodarkę, a tym samym na poziom swoich
wynagrodzeń.
– Konkretny przykład?
– Każdy z nas na co dzień jest konsumentem. Podejmując swoje decyzje zakupowe,
klienci w Polsce najczęściej zwracają uwagę na cenę i jakość. Niewielu klientów, około 14%, zwraca uwagę na to, skąd pochodzi
dany produkt. Czy wybiera produkty rodzimych producentów, czy ich zagranicznych
konkurentów. To my konsumenci, kupując
określone towary, decydujemy o tym, który z krajów stanie się zamożniejszy i będzie
się rozwijać.
– Wróćmy może do tych powodów, przez które polska gospodarka słabo się rozwija, a my
mało zarabiamy. Powody te opisujecie Państwo
w raporcie.
– Przyczyn tych ograniczeń jest wiele.
To między innymi mała liczba osób zatrudnionych w sektorze produkcji i usług, czyli
wytwarzających PKB, przepisy prawno–administracyjne niesprzyjające rozwojowi gospodarczemu, mała liczba firm rodzimych
o zasięgu globalnym, niekorzystny, stereotypowy wizerunek polskich produktów, mała
innowacyjność polskiej gospodarki czy też
opóźnienia we wprowadzaniu niepopularnych
społecznie reform prorozwojowych. W opracowaniu, które powstało na podstawie statystyk, uwzględniono doświadczenia polskich
firm związane z konkurowaniem na rynku
globalnym. Raport, o którym mówimy ukazał się w wersji drukowanej. Fundacja publikuje go także na stronie www.pomysloprzyszlosci.org.
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Polska posiada znikomą iloĞü firm rodzimych o znaczeniu globalnym, czyli firm
z grupy biznesu podstawowego (prorozwojowego)
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Konsumowanie produktów z importu lub produkowanych w Polsce przez
zagraniczne koncerny „pomniejsza” polski PKB, czyli Ğrednie, krajowe
wynagrodzenie
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Powód 16
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przez paĔstwo dáugu

firmom róĪnymi metodami blokuje siĊ dostĊp do zachodnich rynków zbytu

na przykáad za produkty niemieckie

czy Dania aniĪeli takim jak Polska, Grecja czy Portugalia
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Negatywny wpáyw korupcji na wielko PKB, a tym samym wysokoĞü naszych
zarobków
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Niski poziom zaufania spoáecznego
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Niska sLáa nabywcza polskiego spoáeczestwa
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OpóĨnienia w procesach prywatyzacji i we wprowadzaniu trudnych reform
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Marnotrawstwo pieniĊdzy naszej paĔstwowej wspólnoty (zapraszamy do
wsSyáredagowania punktu i przesyáDQLD wáDsnych uwag, które opublikujemy na stronie
www.pomysloprzyszlosci.org)

– Podsumowując. Wynika stąd, że poziom naszych wynagrodzeń zależy od efektywności polskiej gospodarki.
– Nasze opracowanie tym wyróżnia się
na tle innych, dostępnych na rynku, że pokazujemy zależność pomiędzy PKB/os.
a średnim wynagrodzeniem w danym kraju. Oznacza to tyle, że PKB rośnie, gdy więcej wytwarzamy, a jeśli więcej wytwarzamy,
to przybywa miejsc pracy i możemy więcej zarabiać. Rzadko taką wiedzę spotykamy
w mediach czy w szkole.
– Skoro już Pani wspomniała o mediach. Informacje o raporcie Fundacji coraz częściej pojawiają się w mediach. Bywa, że zawarte w nim
informacje wywołują bardzo gorące dyskusje,
szczególnie na forach internetowych.
– Tego typu tematy zawsze wywołują szerokie dyskusje, bo przecież każdy z nas chce
więcej zarabiać. To dobrze, że chcemy podnosić jakość naszego życia, ale aby odnieść sukces na tym polu, musimy wiedzieć, od czego
zależy wysokość naszych zarobków. W dyskusji na ten temat Fundacja Pomyśl o Przyszłości wprowadza więc nową jakość. Nasz cel
to między innymi zainteresowanie Polaków
gospodarką, o której na ogół wiemy niewiele.
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Najważniejsze informacje
zawarte w opracowaniu
Raport Fundacji Pomyśl o Przyszłości ma zainicjować dyskusję na temat gospodarki. Punktem wyjścia do rozważań
na ten temat jest sam tytuł opracowania „Dlaczego w Polsce zarabiamy cztery razy mniej niż w bogatych krajach Europy Zachodniej….?
Opracowanie w założeniu ma charakter edukacyjny,
stąd pojawiają się w nim podstawowe pojęcia związane
z ekonomią.

Wysokość naszych wynagrodzeń zależy zarówno od nas samych, jak i od sprawności ekonomicznej wspólnoty, do której należymy.
Jeśli więc chcemy trwałego wzrostu wynagrodzeń, poprzez swoją pracę i postępowanie, musimy dążyć do ciągłego wzrostu PKB
w naszej wspólnocie gospodarczej, którą jest Polska.

TE PAŃSTWA, KTÓRE MAJĄ DUŻO MIĘDZYNARODOWYCH
FIRM W PRZELICZENIU NA LICZBĘ MIESZKAŃCÓW,
SĄ ZAMOŻNE I SILNE.
Wykres 3

CZYM JEST PRODUKT KRAJOWY BRUTTO (PKB)?
PKB JAKO MIARA BOGACTWA
Najbardziej popularną miarą efektywności państwa, definiowanego jako wspólnota gospodarcza, jest PKB/os.
Z danych statystycznych wynika (wykres 1), że istnieje prosta zależność pomiędzy wielkością PKB/os. a średnim wynagrodzeniem w danej wspólnocie. Gdy gospodarka dobrze się
rozwija, PKB wzrasta i społeczeństwo się bogaci (średnie wynagrodzenie rośnie). Gdy PKB maleje, społeczeństwo ubożeje.

Wykres 1
ZaleĪnoĞü wysokoĞFi Ğrednich rocznych zarobków netto od PKB/os. w
€ (2012)

Punktem wyjścia do rozważań na temat ograniczeń dla
rozwoju polskiej gospodarki, a tym samym dla rozwoju poziomu zamożności w kraju, jest w opracowaniu definicja Produktu Krajowego Brutto.
Produkt Krajowy Brutto (PKB) możemy definiować na dwa
sposoby:
1. Od strony produkcyjnej
PKB jako suma wartości dóbr wytworzonych w Polsce,
w określonym roku liczony jako:
PKB = suma wartości dodanej ze wszystkich gałęzi
produkcji narodowej
Definicja ta posługuje się pojęciem wartości dodanej, która
oznacza przyrost wartości dóbr w wyniku określonego procesu projektowania produktu, produkcji i dystrybucji. Do polskiego PKB dolicza się tylko tę część wartości dodanej, o którą wzrosła wartość towaru w Polsce.
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2. Od strony konsumpcyjnej
PKB jako suma konsumpcji w Polsce, powiększona o eksport i inwestycje, a pomniejszona o import. Oznacza to, że jeżeli więcej eksportujemy, to PKB rośnie, jeżeli więcej importujemy, PKB maleje.
PKB = konsumpcja w Polsce + (eksport – import) + inwestycje

Wykres 2
PKB/os. oraz Ƒrednie wynagrodzenie w Polsce
na przestrzeni 15 lat

CO ZATEM ZROBIĆ, ABY POLSKI PKB/OS. BYŁ WYŻSZY,
A TYM SAMYM, BY WYŻSZE BYŁY ZAROBKI W POLSCE?
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Oznacza to, że jeśli rośnie PKB, więcej wytwarzamy, a jeśli więcej wytwarzamy, to przybywa miejsc pracy i możemy
więcej zarabiać.
Jeśli na rynku pracy wzrasta zapotrzebowanie na pracowników, wartość pracy automatycznie rośnie. Wówczas średnie
wynagrodzenia podnosi „niewidzialna ręka” wolnego rynku
pracy. Jest to zjawisko niezależne od pracodawcy.
Wykres 2 ilustruje, jak kształtowała się wysokość PKB/os.
oraz średnie wynagrodzenia w Polsce na przestrzeni ostatnich 15 lat. Od 2008 roku, nie mieliśmy w Polsce wyraźnego
wzrostu PKB/os. (dane w euro), a tym samym nie rosło także średnie wynagrodzenie.
Dane statystyczne dowodzą, że nie tylko przestaliśmy się
zbliżać do bogatych krajów europejskich, ale od tych najbogatszych zaczęliśmy się nawet oddalać.
Dlaczego tak jest próbujemy wyjaśnić w naszej publikacji.

Tabela 1
PKB/os. w euro w wybranych krajach europejskich
Państwa

2008

2012

Zmiana w % między
2008, a 2012 rokiem

Polska

9 500

9 900

4,21%

Niemcy

30 100

32 600

8,31%

Szwecja

36 100

43 000

19,11%

Szwajcaria

46 400

61 900

33,41%

Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu

Szukając odpowiedzi na pytanie, co zrobić, aby nasze wynagrodzenia w Polsce były wyższe, powinniśmy zastanowić
się, dlaczego jako polska wspólnota gospodarcza, jesteśmy
mniej efektywni niż bogate kraje Europy Zachodniej. Przyczyn jest wiele. Najważniejsze z nich opisano w raporcie za
pomocą danych statystycznych.
Po lekturze opracowania, czytelnik zauważy że wiele zależy od nas samych. Każdy z nas, pełniąc określone role społeczne: rodzica, pracownika, wyborcy, konsumenta, ma wpływ na efektywność polskiej wspólnoty
gospodarczej, a tym samym na wielkość naszych zarobków. Dlatego też w opracowaniu nie znajdziemy gotowych, szczegółowych rozwiązań. Wskazane są jedynie
czynniki ograniczające efektywność krajowej gospodarki.
Zdaniem autorów opracowania, w Polsce konieczna jest
przede wszystkim radykalna zmiana podejścia całego polskiego społeczeństwa do narodowej gospodarki i do polskiej przedsiębiorczości.
Za najistotniejsze kwestie należy uznać:
1. Rozwój polskich rodzimych firm globalnych.
2. Zmianę regulacji unijnych, szczególnie w zakresie
konkurowania silnych koncernów globalnych ze słabszymi podmiotami z nowych krajów Unii.
3. Zmianę polskiego prawa na takie, które będzie pobudzało rozwój gospodarki i umożliwi jej konkurowanie
na rynku globalnym.
4. Wspólne działania na rzecz zmiany nawyków zakupowych polskich konsumentów.
Autorzy opracowania dowodzą, że to nie ilość firm
w Polsce, lecz ich rodzaj ma wpływ na wysokość wynagrodzeń. Dlaczego? Kiedyś, o sile danego kraju decydowały jego zasoby militarne, dziś pozycję i niezależność
w świecie buduje się siłą gospodarki. Tę zaś tworzą przede
wszystkim rodzime firmy, które mogą konkurować na rynku międzynarodowym.

W krajach, które takich firm nie mają, a o ich rozwoju decydują tylko inwestorzy zagraniczni, poziom życia mieszkańców jest znacznie niższy, a kraje te stają się gospodarczo zależne (kolonialne).
Duże rodzime przedsiębiorstwa nie tylko tworzą miejsca pracy we własnych firmach, ale i u swoich kooperantów. Zlecając usługi mniejszym podmiotom, bezpośrednio
gwarantują ich rozwój. W wielu przypadkach, za pośrednictwem dużych firm, produkty lub usługi mniejszych
podmiotów mogą trafić na światowe rynki. Duże firmy
są w stanie walczyć na rynku globalnym o dobrobyt dla
obywateli swoich krajów. Im dane państwo ma ich więcej, tym większe są wynagrodzenia. Średnie wynagrodzenie jest wyższe w tych krajach, gdzie istnieją dobrze płatne miejsca pracy, wymagające wysokich kwalifikacji, przy
czym tego rodzaju stanowiska pracy, np. w dziale badań
i rozwoju, marketingu, logistyki, finansów itp. pozostają
w kraju pochodzenia firmy.
W Polsce nie tylko mamy mało rodzimych firm o znaczeniu globalnym, ale także mają one ograniczone szanse
na skuteczne konkurowanie na arenie międzynarodowej.
Konkurencja globalna przypomina gospodarcze mistrzostwa świata. Kraje, które w nich wygrywają, mają nie tylko satysfakcję, ale również osiągają wyższy poziom życia.
Polska przystąpiła do tej nieograniczonej gospodarczej rywalizacji dopiero po 1989 roku, zmuszona do konkurowania z dużo silniejszymi od siebie gospodarczo krajami.
Zmiany ustrojowe i wejście do Unii Europejskiej były
konieczne. Unia Europejska jest jednak wspólnotą administracyjno–prawną, natomiast w rywalizacji gospodarczej każde z państw rozwija się samodzielnie.
Polskie firmy, konkurując na rynku międzynarodowym,
spotykają się z wieloma barierami.
Najbardziej dotkliwe z nich to brak efektu skali oraz niesprzyjające prawodawstwo unijne w zakresie nadużywania pozycji dominującej.
Efekt skali polega na tym, że im się więcej produkuje
i sprzedaje, tym koszty produkcji i sprzedaży są niższe. Polskie firmy są przeważnie kilkaset razy mniejsze niż ich zachodni konkurenci, stąd też posiadają dużo większe koszty produkcji i sprzedaży niż ich bezpośredni, zagraniczni
rywale. W konsekwencji nasze rodzime firmy nie są w stanie, na zasadzie wzajemności, konkurować na zachodnioeuropejskich rynkach.
Międzynarodowy rozwój naszych rodzimych firm utrudniają także przepisy unijne, które sprzyjają dużym zagranicznym koncernom. Przy tworzeniu regulacji unijnych nie
uwzględniono przewagi wynikającej z efektu skali. Jeżeli
zachodnie koncerny, które na swoich rynkach już zyskały dużą przewagę w postaci efektu skali, kapitału czy siły
marki, zaczną nadużywać pozycji dominującej, są w stanie zablokować rozwój konkurencji z nowych krajów Unii
Europejskiej.
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To, jakie są dysproporcje rozwojowe między krajami UE
ilustrują dane zamieszczone w tabeli 2.
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4.W przypadku upadku firmy z biznesu wtórnego, jej miejsce zajmie inna lokalna firma. Jeśli upadnie firma z biznesu prorozwojowego, jej miejsce może zająć zagraniczna
firma i tym samym zmniejszy się wartość dodana, która
pozostanie w Polsce.
5.Stworzenie miejsca pracy w biznesie podstawowym (prorozwojowym) to koszt od 200 tysięcy do kilku milionów
złotych. Natomiast stworzenie miejsca pracy w biznesie
wtórnym to koszt kilkadziesiąt razy mniejszy. Niektóre państwa dopłacają do tworzenia nowych miejsc pracy w biznesie podstawowym. Dopłaty te mogą sięgać nawet 100 tysięcy euro na jedno miejsce pracy stworzone
w tym biznesie.
Biznes podstawowy jest w stanie zagwarantować
trwały rozwój gospodarczy państwa. Jednak trzeba uruchomić mechanizmy do jego rozwoju. W Polsce co prawda mamy strefy ekonomiczne dla tego typu biznesu, lecz
one w 90% służą zagranicznym inwestorom. Natomiast
polskie rodzime firmy z biznesu prorozwojowego pozbawione są zazwyczaj szczególnego traktowania. Chodzi tu na przykład o proinwestycyjny system podatkowy, łatwiejszy dostęp do terenów inwestycyjnych oraz
do infrastruktury niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej. Tam, gdzie takie regulacje istnieją,
gospodarka prężnie się rozwija, o czym świadczy poniższy rysunek.

Na przestrzeni ostatnich pięciu lat, dla 100 mln obywateli z najbiedniejszych krajów UE, PKB/os. wzrosło średnio o 2% ,
natomiast dla około 100 mln obywateli z najbogatszych krajów
PKB/os. wzrosło o około 12%, co potwierdza, że reguły Unii Europejskiej nie służą rozwojowi biednych krajów.
Kondycja naszej gospodarki zależy w dużej mierze od polityków. To oni powinni tworzyć regulacje prawne służące rozwojowi gospodarczemu naszego kraju. Jak na razie
otoczenie administracyjno–prawne nie sprzyja rozwojowi
przedsiębiorczości . Zmian w prawie można proponować
bardzo wiele i to powinno stać się przedmiotem szerszej
debaty. Na stronie internetowej Fundacji www.pomysloprzyszlosci.org zaproponowano szczegółowe rozwiązania, które według autorów mogą spowodować dynamiczny
i długoterminowy rozwój gospodarczy oraz wzrost dobrobytu w Polsce. W rezultacie czego moglibyśmy szybciej zbliżać się gospodarczo do krajów zamożnych. Najwyższy czas, aby prawo w Polsce mogło być postrzegane
jako wspólne dobro, które doprowadzi nas do dobrobytu.
Żeby polskie, małe firmy mogły się rozwijać i stać się
globalnymi, najważniejszą kwestią jest rynek. Wbrew pozorom, w Polsce problemem nie jest założenie firmy, lecz
stworzenie warunków pozwalających na jej dalsze funkcjonowanie. Przede wszystkim więc trzeba pozyskać klienta na oferowane produkty i mieć dostęp do kapitału. Tak
więc to my, konsumenci, kupując konkretne towary, decydujemy o rozwoju określonych firm, a w konsekwencji
o tym, czy stać je na podwyżki, inwestycje, zatrudnienie
nowych pracowników i zdobywanie kolejnych rynków.
Pytanie tylko, czy stawiamy na rozwój rodzimej, czy też
zagranicznej firmy?
Często nie zdajemy sobie sprawy, że nasze codzienne
konsumenckie wybory mają ogromny wpływ na kondycję
polskiej gospodarki. Decydując się na zakup importowanych produktów, wspieramy zagranicznych producentów.
W ten sposób wspieramy inne kraje. Pozbawiając nasze lokalne firmy kapitału, zmniejszamy ich możliwości rozwoju,
zamykamy im drogę do gospodarczego sukcesu, a tym samym sobie ograniczamy szanse na wyższe wynagrodzenia .
Najwyższy czas, aby Polacy zaczęli interesować się gospodarką i zrozumieli, jakie znaczenie dla dobrobytu w kraju mają ich decyzje zakupowe.
Na potrzeby lepszego zrozumienia mechanizmów gospodarczych wprowadzono w opracowaniu rozróżnienie
na biznes podstawowy i wtórny.
Biznes podstawowy (prorozwojowy/ proeksportowy)
to taki, który powoduje, że wytwarzane przez niego produkty i usługi można sprzedawać klientom zagranicznym.

nich oraz dużych przedsiębiorstw, które oferują swoje produkty i usługi tylko rodzimym konsumentom. Biznes ten
jest podstawą do rozwoju całej gospodarki i funkcjonowania biznesu wtórnego.
Biznes wtórny powstaje wówczas, jeżeli pieniądze już
są we wspólnocie. Ten typ biznesu przez pewien czas obraca nimi w jej obrębie (w kraju czy też regionie), a następnie kapitał odpływa do innej ekonomicznej wspólnoty, poprzez import dóbr konsumpcyjnych.

Przykład 1:
Jeżeli firma budowlana realizuje kontrakt zagraniczny,
jest to przykład biznesu podstawowego (prorozwojowego).
Jeśli natomiast wykonuje i sprzedaje inwestycję klientowi
w Polsce, to jest to biznes wtórny.

Dobre warunki
do
inwestowania

Jak widać, do powstania i rozwoju biznesu podstawowego niezbędnym czynnikiem są dobre warunki do inwestowania. Biznes wtórny jest jedynie konsekwencją istnienia biznesu prorozwojowego, a jego powstanie zależy
od trwałego napływu kapitału do kraju oraz zamożności
jego mieszkańców.

PKB A BUDŻET PAŃSTWA
Wiele osób w Polsce myli PKB z budżetem państwa. Dlatego też na wykresie 4 porównaliśmy PKB z budżetem państwa, gmin oraz dotacjami dla Polski z Unii Europejskiej
w roku 2012. Dotacje z UE to zaledwie 1/60 korzyści, jakie
czerpiemy z budżetu Polski i budżetu gmin.
PKB to suma wartości dóbr wytworzonych w Polsce
w danym roku, a budżet państwa to wielkość podatków
pobrana przy okazji wytwarzania PKB.

IM WYŻSZY PKB, TYM WYŻSZE WYNAGRODZENIA
I BUDŻET PAŃSTWA.
To, ile pieniędzy trafi do budżetu państwa zależy w dużej

Powstawanie
biznesu
podstawowego

W przypadku organicznego rozwoju firm rodzimych
w Polsce firma najpierw oferuje produkty lub usługi na rynku lokalnym (biznes wtórny). Z chwilą kiedy już jest na tyle
konkurencyjna, aby oferować swoje produkty i usługi również zagranicznym klientom (posiada efekt skali) zaczyna
działać w biznesie podstawowym.
W przypadku inwestorów zagranicznych od razu można zakwalifikować firmę do biznesu podstawowego lub
wtórnego.
W każdym bogatym kraju władze najwięcej uwagi i troski poświęcają pierwszemu typowi biznesu, gdyż jest
on podstawą dla rozwoju gospodarki z kilku powodów:

Rozwój
biznesu
wtórnego

Trwaây napâyw
kapitaâu do kraju

mierze od wysokości naszych zarobków. Im więcej wytworzymy (PKB), tym więcej zarobimy i wydamy. Wtedy więcej
zapłaconych przez nas podatków trafi do państwowej kasy.
Największy udział w budżecie mają tzw. podatki pośrednie, związane z konsumpcją, przede wszystkim podatek od wartości dodanej czyli VAT, który płacimy dokonując niemal każdego zakupu.
Druga grupa podatków, to podatki dochodowe, które płacimy wtedy, gdy mamy do czynienia z zyskiem czy
przychodem. Chodzi zarówno o zyski firm (podatek CIT),

Wykres 4

PKB, a wydatki budżetu Polski oraz wydatki budżetu gmin i dotacji dla Polski z UE w 2012r. (w tys. PLN)
1.Biznes podstawowy (prorozwojowy) jest o wiele trudniejszy, ponieważ firma musi konkurować na rynku międzynarodowym, z innymi podmiotami zagranicznymi.

1 600 000 000

PKB
1 595 225 000

1 400 000 000
1 200 000 000

2.Firmy z biznesu podstawowego na ogół współpracują
ze swoimi rodzimymi kooperantami i tym samym przyczyniają się do rozwoju małych i średnich firm w kraju
i eksportują wartość dodaną poza granice.

1 000 000 000
800 000 000
600 000 000
400 000 000

3.Biznes podstawowy generuje powstawanie miejsc pracy w firmach z grupy biznesu wtórnego. Można przyjąć,
że jedno miejsce pracy utworzone w firmie z grupy biznesu podstawowego generuje powstanie do pięciu miejsc
pracy w biznesie wtórnym, w zależności od tego, ile razy
te pieniądze obrócą się w ramach biznesu wtórnego.

200 000 000

Budżet
Polski
318 001 861

Budżet
gmin
180 459 300

0

Dotacje netto
z UE
11 869 627

Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów oraz GUS

Dokończenie na str. 12
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Najważniejsze informacje zawarte w opracowaniu
Dokończenie ze str. 11
jak i nasze wynagrodzenia (podatek PIT).
Państwo osiąga również dochody m.in.
ze sprzedaży państwowego majątku, akcyzy i ceł.
Dzięki wpływom z podatków finansujemy usługi i inwestycje, z których wspólnie
korzystamy. W ten sposób finansowana jest
m.in. oświata (np. utrzymanie szkół, wypłaty
dla nauczycieli, stypendia dla uczniów i studentów), służba zdrowia, policja, wojsko.
Pieniądze z podatków inwestowane są również w rozwój infrastruktury i utrzymanie
administracji publicznej. Ogromną pozycję w budżecie stanowią dopłaty do świadczeń społecznych, takich jak emerytury, renty czy zasiłki.
Z budżetu państwa finansujemy również obsługę długu Skarbu Państwa (kolor
żółty). Zagraniczne banki bardzo chętnie
pożyczają pieniądze państwom rozwijającym się, bo czerpią z tego ogromne korzyści one same, jak również ich wspólnoty
ekonomiczne.

Obecnie Polska prawie wszystkie wpływy z podatku PIT (który płacą osoby fizyczne), czyli średnio 18% od naszych zarobków musi przeznaczyć tylko i wyłącznie
na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i zobowiązań. Mimo tego nasz kraj zadłuża się jeszcze bardziej. Wg Fundacji FOR
(prof. Balcerowicz) łączne zadłużenie Polski (jawne i ukryte) przypadające na 1 osobę

zatrudnioną w gospodarce wynosi około 240 tys. zł.
Zastanawiające jest, dlaczego polskie
władze od lat nie wprowadzają reform, które mogłyby pobudzić polską gospodarkę,
a tym samym zmniejszyć potrzebę zadłużania. Komu i dlaczego zależy na tak wielkim zadłużeniu Polski? Więcej na www.pomysloprzyszlosci.org.
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Omówione zagadnienia są jedynie ekspresowym skrótem zawartości opracowanego przez Fundację Pomyśl o Przyszłości raportu „Dlaczego w Polsce zarabiamy
4 razy mniej niż w bogatych krajach Europy Zachodniej...”
W kolejnych odcinkach ABC EKONOMII
zostanie przedstawiona szczegółowa analiza wszystkich zagadnień.

Poziomo
1. Nadwyżka wpływów nad wydatkami.
3. Wzrost cen towarów przez szybkie zwiększenie się ilości pieniędzy
w stosunku do wzrostu masy towarowej.
4. Przedsiębiorstwo prowadzące operacje pieniężne, głównie
kredytowe
5. Wydawanie towarów po określonej cenie.
7. Produkt Krajowy...
8. Papier wartościowy
11. Wywóz.
13. Przymusowe, bezzwrotne świadczenia materialne pobierane
przez państwo.
15. Znany sądecki producent lodów.
17. Centra, które firma globalna ma w krajach, gdzie istnieje zapotrzebowanie na ich produkty.
18. Sztuczne ich podniesienie spowoduje utratę miejsc pracy

8

13

Pionowo
2. ...strefa. Praca na „czarno”.
3. Jej miarą jest ilość zgłoszeń patentowych przypadająca na określoną liczbę mieszkańców
5. Nieodpłatne i bezzwrotne środki z budżetu państwa przeznaczone
na realizację zadań własnych gminy
6. Netto, brutto i...
9. Podatek dochodowy od osoby prawnej.
10. Jednostka pieniężna będąca podstawą systemu pieniężnego
w danym kraju.
12. Podatek dochodowy od osoby fizycznej.
14. Wręczanie łapówek.
16. ...skali.
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HASŁO

Aby wygrać nagrodę należy poprawnie rozwiązać krzyżówkę i odpowiedzieć na pytanie Na której stronie raportu „Dlaczego w Polsce zarabiamy 4 razy mniej...?” znajduje się wyjaśnienie dotyczące
kosztu utworzenia miejsca pracy?
Pierwsze pięć osób, które prześle nam poprawne hasło wraz z odpowiedzią na pytanie otrzyma nagrodę niespodziankę.
Rozwiązania oraz dane do korespondencji prosimy przesyłać na adres Fundacji emailem: biuro@pomysloprzyszlosci.org lub pocztą
na adres „Pomyśl o przyszłości” ul. Węgierska 146c, 33-300 Nowy
Sącz dopiskiem „Krzyżówka”. Nagrody dla zwycięzców ufundowała firma FAKRO.

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

Wysoki podskok, wysokie plony

K U LT U R A I O BYC Z A J E . O zwyczajach towarzyszących ostatniemu tygodniowi karnawału R O Z M AW I A M Y
z BOGUSŁAWĄ BŁAŻEWICZ, etnografem z Nowego Sącza
– Skąd nazwa tłusty czwartek?
– Tłusty czwartek rozpoczynał
ostatni tydzień karnawału, który w Polsce zawsze obchodzono
najhuczniej. A nazwa wiąże się
z obfitością jedzenia i sposobem
jego przyrządzania. W warstwach

wyższych serwowano wykwintne dania, głównie mięsne, w tym
dziczyznę. W domach chłopskich
natomiast codzienną kaszę i kapustę, ale obficie i suto maszczoną skwarkami, sadłem i słoniną.
Na stole pojawiały się także wędliny – głównie kiełbasy.
– A pączki?
– Również. Na tłuszczu smażono różne słodkości – racuchy,
bliny i pampuchy. Pączki i chrust
(faworki) należały do wykwintniejszych smakołyków. Pączki są specjałem polskiej kuchni, znanym już od kilku stuleci.
W XVII i XVIII wieku smażyli je
warszawscy cukiernicy i z okazji
karnawału, i tłustego czwartku
dostarczali nawet na dwór królewski. Dokładnie nie wiadomo,
kiedy i skąd pączki pojawiły się
w Polsce. Być może pochodzą
z kuchni tureckiej. Ksiądz Jędrzej Kitowicz, kronikarz dawnych obyczajów, pisał: „Staroświeckim pączkiem trafiwszy
w oko mógłby je podsinić, dziś
pączek jest tak pulchny, tak lekki, że ścisnąwszy go w ręku, znowu rozciąga się i pęcznieje, jak

Cukiernia „Z Romera” Kazimierz Gwóźdź - poleca...
gąbka do swojej objętości, a wiatr
zdmuchnąłby go z półmiska”.
– Miejmy nadzieję, że cukiernicy, nigdy nie odkryją tego „staroświeckiego” przepisu na pączki… Tłusty czwartek nazywany jest także

babskim combrem. To czas zarezerwowany tylko dla kobiet?
– To rzeczywiście był czas zabaw kobiet. Babski comber urządzały między innymi przekupki krakowskie. Według legendy

w rocznicę śmierci wójta Combra, prześladującego przekupki.
Panie urządzały wówczas zabawę z muzyką i gorzałką, a nieżonatym mężczyznom kazały ciągnąć kloc drewna albo ubierały
słomiane wieńce. Na Sądecczyźnie – „babskie” spotkanie urządzano w ostatni dzień karnawału. Uczestniczyły w nich zamężne
gospodynie. Spotykały się najczęściej u Żyda w karczmie. Płaciły
mu nawet, żeby nikogo innego nie
wpuszczał, czasem tylko muzyka.
Podczas zabawy wykonywały obrzędowy taniec „na len, na konopie”. Chodziło o to, by podskoczyć
jak najwyżej, co miało zapewnić urodzaj i płodność. W miarę upływu lat zwyczaj przerodził
się w zabawę, w której uczestniczyli już mężczyźni. Elementy
obrzędowe zanikały, natomiast
długo utrzymało się podskakiwanie i wołanie „na len, na konopie” przy tańcu. W nocy z wtorku na środę, po powrocie z tańców
gospodynie zaczynały szorować
garnki z resztek tłuszczu, żeby
na Popielec nie zostało nic.
Oprac. (KG)

REKLAMA

ZAPRASZAMY
DO WSPÓŁPRACY

Nowy Sącz
ul. Nawojowska 42
tel. 18 443 71 86

punkty handlowe,
odbiorców
z terenu miasta
i powiatu
nowosądeckiego

CZWARTKOWE OSTATKI
ZAWSZE NA SáODKO!!!
przy wspaniaâych wyrobach z ciastkarni SATURN
dostĐpnych w sieci sklepów SPOáEM

Klub Muzyczny ZGRZYT zaprasza na SZAŁOWE OSTATKI KARNAWAŁOWE
• dyskoteki
Nowy Sącz ul. Szurmiaka 25,
• osiemnastki
tel. 18 443 99 32, 513 080 595
• półmetki
e-mail: zgrzyt@sacz.com.pl
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T E K S T S P O N S O R OWA N Y

Wieści z gminy Podegrodzie
Na mocy decyzji radnych gminy w tegorocznej uchwale budżetowej wyodrębniono pewną pulę
pieniężną na realizację projektów zgłaszanych przez organizacje pozarządowe, stowarzyszenia,
klub sportowy i inne. Konkurs
na realizację zadań publicznych
miał charakter otwarty a zasiadały w nim osoby – przedstawiciele wójta gminy i osoba zgłoszona
przez organizacje pozarządowe.
Przewodniczącą komisji weryfikującej projekty była Maria Matiaszek
z Urzędu Gminy.
– do komisji wpłynęło 27 ofert
z organizacji, stowarzyszeń,
ochotniczej straży pożarnej i innych, które zamierzają realizować
projekty w takich sferach życia
społecznego, jak wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
i sportu, realizowanie gminnego
programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych,
gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego, wypoczynku dzieci i młodzieży – wyjaśnia Maria
Matiaszek.
– Konkurs ofert został rozstrzygnięty i komisja pięcioosobowa zakończyła swoją pracę. Oczywiście
komisja miała ograniczoną pulę
pieniędzy i starała się rozdzielić
je jak najbardziej sprawiedliwie
i według możliwości finansowych.
Wójt Podegrodzia Małgorzata
Gromala ogłosiła wyniki otwartego konkursu ofert. W dziedzinie wspierania i upowszechniania

Wsparcie dla aktywnych

Jubileusz 60-lecia obchodzi w tym roku Zespół Regionalny „Małe Podegrodzie”
kultury fizycznej i sportu kwota dotacji na projekty wyniosła 95 tysięcy złotych. Z pieniędzy skorzystają – Stowarzyszenie Koło Gospodyń
Wiejskich Wsi Stadła (1950 złotych)
na projekt „Turystyka piesza najlepszym sposobem spędzenia czasu”. To samo stowarzyszenie ze Stadeł (2650 złotych) zrealizuje projekt
„My seniorzy starości mówimy pomalutku bo sport to zdrowie”. Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz
Społeczności Lokalnych „SERCOM”
otrzymało 4 tys. złotych na organizację „XIV Nocnego Powiatowego Biegu Mikołajkowego”.

Jubileusz
fajermanów
z Juraszowej
Przed miesiącem informowaliśmy, że w jubileuszowym roku tysiąclecia swoje 130. Urodziny obchodzić będzie Ochotnicza Straż Pożarna
w Podegrodziu. Jest to trzecia pod względem
wielu najstarsza jednostka w powiecie nowosądeckim. Niejako w cieniu swoich starszych braci
– fajermanów również jubileusz 24 sierpnia obchodzić będzie OSP w Juraszowej. Okrągłe 50 lat.
Inicjatorem powołania jej do życia był
w 1964 r. Michał Kałuziński. On tez został jej
pierwszym komendantem a pierwszym prezesem został Piotr Szewczyk. Nowo powstała jednostka liczyła wtedy 20 druhów. Jednostka miała
w swojej pieczy mieszkańców Juraszowej, Naszacowic i Rogów. W tych pionierskich czasach
wyjazdy do pożarów odbywały się drewnianym
wozem, który powoził swoim koniem Czesław
Maciuszek. W 1974 r. oddana została do użytku
strażnica z prawdziwego zdarzenia, gdzie toczyło
się bogate życie kulturalne wsi. W 1992 r. druhowie oddali do użytku rozbudowaną remizę. Juraszowscy fajermani są widoczni w życiu gminy Podegrodzie nie tylko od święta. Aktywnie
pracują na rzecz swojej wsi, biorą udział w uroczystościach kościelnych, kulturalnych, gospodarczych w swojej wsi i gminie. Obecnie OSP liczy 40 druhów. Prezesem jest Czesław Frączek.
Naczelnikiem Andrzej Olszak.
(KAN)

„SERCOM” otrzymało też dotację
1,5 tys. zł na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży: 2,5 tys. złotych na przygotowanie „III Pikniku Rodzinnego”, oraz 3 tys. Złotych
na organizację turnieju sportowego.
Wiejskie Stowarzyszenie Sportowe „EXPERYMENT” z dotacji 4 tys.
złotych prowadzić będzie rozgrywki sportowe. Największym beneficjentem w dziedzinie popularyzacji
kultury fizycznej i sportu jest Stowarzyszenie Klub Sportowy „Gród
Czop Podegrodzie”, które otrzymało w sumie 6,9 tys. złotych na poprawę warunków do uprawiania

siatkówki, szukanie młodych talentów siatkarskich i organizowanie zawodów sportowych w tej dyscyplinie. Ludowy Klub Sportowy
„Gród” otrzymał wsparcie 65 tys.
zł na swoją działalność, Ochotnicza
Straż Pożarna w Chochorowicach
3 tys. złotych na organizację „Dnia
sportu”. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Piłkarskich na konkurs wiedzy o zasadach gry w piłke
nożną otrzymało 500 złotych.
Na zadanie publiczne związane
z gminnym programem profilaktyki rozwiązywania problemów
alkoholowych dotacja wyniosła 25
tys. złotych. Otrzymały je – Regionalne Stowarzyszenie Diabetyków (2 tys. zł) na realizację projektu pn. „Alkoholizm – przyczyny,
skutki, profilaktyka”, Ochotnicza Straż Pożarna w Chochorowicach (2,5 tys. zł) na projekt „Piknik
Rodzinny – stop nałogom”, Ludowy Klub Sportowy „Gród” (15
tys. zł) na projekt „Wolni od uzależnień”, Stowarzyszenie Koło
Gospodyń Wiejskich Wsi Stadła
(2,1 tys. zł) na realizację projektu „Sport, zdrowie tak. Używki
nie!”, Stowarzyszenie Klub Sportowy „Gród Czop Podegrodzie”
(3,4 tys. zł) na projekt VI Piknik
Siatkówki „Na pożegnanie wakacji” i „uczczenie Jubileuszu Tysiąclecia Parafii Podegrodzie”.
Zadanie publiczne w ramach
gminnego programu przeciwdziałaniu narkomani realizować będą

dzięki dotacjom – Regionalne Stowarzyszenie Diabetyków (dotacja
2 tys. złotych) na program „Upowszechnianie wiedzy na temat zagrożeń jakie niosą za sobą narkotyki” i Ludowy Klub Sportowy
„Gród” (5 tys. złotych) na projekt
„Sport lekiem na patologię”.
Regionalne Stowarzyszenie
Diabetyków z dofinansowaniem
2,5 tys. złotych zrealizuje zadania pn.”Upowszechnianie wiedzy
na temat chorób cywilizacyjnych”
a Sądeckie Wodne Pogotowie Ratunkowe wsparte 500 złotymi zrealizuje kurs bezpiecznego pływania
i ratowania.
Ciekawe projekty zgłoszone
także w dziedzinie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. I tak Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich
Wsi Stadła dzięki dotacji 4 tys. złotych przygotowało projekt pod nazwą nieco tajemniczą „Skoro talenty momy to je rozwijomy”. OSP
w Chochorowicach wsparte zostało
1 tysiącem złotych na zadanie „Jarmark Kulinarny w Chochorowicach
– Staropolskie Jadło”.
Z kolei LKS „Gród” (2 tys. złotych), Regionalne Stowarzyszenie
Diabetyków (2 tys. zł), Stowarzyszenie KGW Wsi Stadła (1 tys. złotych) zorganizują letni wypoczynek
dzieci i młodzieży.
– Dotacje przyznajemy co roku
organizacjom, których działacze
mają pomysł na aktywne, zdrowe
spędzanie wolnego czasu i chwała im za to – mówi wójt Małgorzata Gromala.
(KAN)

Obchody 1000 – lecia

Błogosławiony dumą wsi
Do tegorocznych obchodów tysiąclecia istnienia Podegrodzia bardzo mocno włączyła się parafia rzymsko–katolicka św. Jakuba
Apostoła. Historia parafii liczy również 100
lat, bo zdaniem wielu archeologów i historyków w Podegrodziu już 1014 r. stał drewniany kościół. Historię parafii w sposób jak
najbardziej naukowy zajmuje się od wielu lat ks. Proboszcz Józef Wałaszek i jest
on jednym ze współautorów monografii
„Dzieje Podegrodzia”. Promocja tego dzieła
odbędzie się 26 lipca w Gminnym Ośrodku
kultury w ramach wspomnianych obchodów jubileuszowych.
Jednakże wcześniej bo w maju organizowane są „Dni Ojca Stanisława Papczyńskiego” co związane jest z dniem jego urodzin 18 maja. Jemu też będzie poświęcona
wystawa.
Z kolei 18 września obchodzona będzie rocznica jego śmierci. Ksiądz proboszcz Wałaszek przygotował też inne
niespodzianki wydawnicze związane
z historią i teraźniejszością parafii a także z postacią błogosławionego, z którego dumni są od wieków podegrodzianie.
Wszak to on był założycielem Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego

Poczęcia i poprzez niego Podegrodzie ma
liczne związki z Sanktuarium w Licheniu.
Dzisiaj to jedno z najsłynniejszych sanktuariów w Polsce i na świecie, to właśnie
w nim 16 września 2007 r. odbyły się uroczystości beatyfikacyjne ojca Stanisława
Papczyńskiego a kilka dni później te uroczystości przeniosły się do Podegrodzia.
Warto w tym miejscu dodać, że w 1949 r.
parafię w Licheniu objęło Zgromadzenie
Księży Marianów, które odbudowało sanktuarium po zniszczeniach wojennych. Tytuł
bazyliki mniejszej nadał kościołowi w Licheniu bł. Jana Paweł II w 2005 r. Jaka była
droga życiowa ojca Papczyńskiego z Podegrodzia na ołtarze? Sługa boży Stanisław
urodził się 18 maja 1631 r. jako najmłodszy
z ośmiorga rodzeństwa. Rodzicami byli Tomasz Papka lub Papiec i Zofia z domu Taciakowska. Po szkole podstawowej uczył
się w kolegiach jezuickich i ojców Pijarów
w Podolińcu i otrzymał zakonne imię Stanisława od Jezusa i Maryi. W następnym roku
z Podolińca pojechał do Warszawy na dalsze studia teologiczne. Tam też w 1656 r.
złożył śluby – czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Znakomicie rozwijała się jego
kariera kaznodziei, profesora retoryki.

Jednakże nie podobały mu się niektóre
metody postępowania przełożonych zakonu i w 1669 r. wystąpił z zakonu pijarów. Po długich przemyśleniach postanowił powołać do życia w 173 r. wspólnie
z innymi braćmi zakonnymi Zgromadzenie
Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia
w diecezji poznańskiej. Nadrzędnym jego
celem w tym nowym wyzwaniu zakonnym było szerzenie kultu Niepokalanego
Poczęcia Błogosławionej Dziewicy Maryi.
Przez długie lata kierował Zakonem Marianów w klasztorze w Puszczy Mariańskiej
i w Górze Kalwarii. Tamże zmarł w opinii
świętości 17 września 1701 r. Już w 1767 r.
rozpoczęto rozpatrywać kwestię jego beatyfikacji. Jednakże finał sprawy nastąpił w 2006 r. dekretem o cudzie wydanym
przez bł. Jana Pawła II z 16 grudnia.
Podczas mszy św. i kanonizacji bł. Kingi
16 czerwca 1999 r. w Starym Sączu bł. Jan
Paweł II powiedział: – trudno nie wspomnieć również sługi bożego ojca Stanisława
Papczyńskiego, który urodził się w niedalekim Podegrodziu a tu zasłynął świętością, którą potwierdza toczący się proces
beatyfikacyjny.
(KAN)
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Wodolejstwo
Przedwiośnie sądeckie
prezesa Adamka
Jerzy Wideł
Z kapelusza

N

iczym innym, jak
wielkim skandalem
można nazwać zdjęcie z porządku obrad
sesji Rady Miasta Nowego Sącza
dyskusji o propozycjach podwyżek cen wody i ścieków od 1
kwietnia. Oczywiście ta Rada,
jak i poprzednie nie ma ważącego głosu w tej dotkliwej kwestii
dotyczącej tysięcy mieszkańców.
Rada nie ma nic do powiedzenia jeśli chodzi o podwyżki cen
za wodę, ścieki, centralne ogrzewanie. Ale przynajmniej sądecki lud za pośrednictwem przekazów medialnych dowiedziałby
się, co ma do powiedzenia w tej
sprawie sam prezes Sądeckich Wodociągów Janusz Aadamek. Pan na wodzie i ściekach
sądeckich.
Zamiast więc sensownego, solidnego uzasadnienia bolesnej dla
ludzi podwyżki w kolejnych przekazach prasowych mogliśmy być
świadkami prawdziwego wodolejstwa prezesa Adamka.
Co to znaczy panie prezesie, że na jeden kilometr wodociągu statystycznie przypada 200 mieszkańców, a w takim
Krakowie to nawet ponad 400.
W związku z tą statystyką leje pan
wodę i robi z mózgów sądeczan
szarlotkę. Co to znaczy wodolejskie uzasadnienie, że ceny energii
elektrycznej wzrosły, więc Sądeckie Wodociągi tłocząc wodę, więcej płacą za energię?

Przecież dzięki kredytom, dotacji unijnej technologia produkcji wody jej transportu w XX
wieku miała być najwyższej, najnowocześniejszej klasy. A zatem
oszczędna dla firmy i dla odbiorców wody.
Od lat kilkudziesięciu prezesi Sądeckich Wodociągów w sobie
tylko znany sposób robią w głowach sądeczan wodę z mózgu.
Poprzednik prezesa – wodolejcy Adamka, Zbigniew Kowal kolejną podwyżkę cen wody uzasadniał tym, że ludzie oszczędnie
gospodarują wodą, zakłady pracy upadają i nie potrzebują tyle
wody, wreszcie jego koronnym
argumentem były dziurawe sieci wodociągowe i ucieczka wody
do gruntu. Może to i była prawda, ale przecież obecna budowa
sieci kanałów i wodociągów miała zmienić tę archaiczną technologię z początków XX wieku. I co?
Nic się nie zmieniło przynajmniej
w Ezopowych, wodociągowych
gawędach kolejnych prezesów Sądeckich Wodociągów.
Co teraz zrobi prezydent Ryszard Nowak, mając takich elokwentnych członków zarządu
gminnej spółki. Wypije to nawarzone przez nich piwo, jak wypił
piwo nawarzone przez ambitnego geodetę Jerzego Wituszyńskiego przy sprawie budowy galerii
Trzy Korony? Przecież ostateczną
decyzję co do podwyżek cen wody
i ścieków podejmie nie Rada Miasta, jak wspomniałem, a prezydent królewskiego grodu.
Oj nie lekka to kadencja, nie
lekka. Najpierw jaja z przewodniczącym Rady – geodetą, a teraz
wodolejcy z Sądeckich Wodociągów. Oby nie zabrakło miesięcy w kalendarzu na kolejny antyspołeczny wybryk miejskich elit
samorządowo-gospodarczych.

Byłeś świadkiem interesującego zdarzenia?
Masz dobre czy złe informacje, o których
powinni dowiedzieć się wszyscy?

Zgłoś nam temat.
REDAKCYJNY DYŻUR
Tel. 18 544 64 40 lub 785 340 411
E–mail: redakcja@dts24.pl

Bernadeta Waszkielewicz
Waszkie sprawy

Z

imą w tym roku nie nacieszyły się ani dzieci, ani turyści. Bo za
oknem widzimy już
chyba przedwiośnie. Szare, zamglone, podmokłe, najbrzydsza
pora roku.... Ale mimo to radosna, bo zapowiada kwitnące ogrody i słońce. Na Kujawy przyleciały już pierwsze bociany (!), a u nas
w newsach widać “jaskółki” nadchodzącego nowego etapu, także
w polityce.
W tym roku czekają nas bowiem wybory – najpierw, w maju,
te mniej emocjonujace, do europarlamentu. Czekamy na wieści,
czy wystartuje w nich jakikolwiek
polityk z Sądecczyzny. Tomasz
Poręba, grybowianin, dotąd był
kandydatem PiS z Podkarpacia.
A może Arkadiusz Mulaczyk skusi się na trzecie miejsce na liście
SP, bo pierwszego rzecz jasna nie
odda mu Zbigniew Ziobro. PO ma
Różę Thun i Bogusława Sonika,
lecz miejsce na liście ma też... Ludomir Handzel, przedsiębiorca
z Nowego Sącza i były szef gabinetu politycznego ministra skarbu
Andrzeja Chronowskiego za rządów AWS (przełom 2000–2001).
A więc są ciekawostki.
O wiele większe jednak czekają nas przed jesiennymi wyborami samorządowymi, od rad
miejskich, gminnych i powiatowej, po prezydenta Nowego Sącza, burmistrzów i wójtów okolicznych gmin. To będzie
kolejna feeria obietnic i zapewne – niespodzianek. Pierwsze już
są. Można było o nich spekulować, lecz to jednak zaskoczenie:
klub PO w Radzie Miejskiej Nowego Sącza opuścili Grzegorz Dobosz (jeszcze dwa i pół roku temu
kandydat Platformy do Senatu), Jan Opiło, Józef Wiktor i Józef
Gryźlak. Prezydent Ryszard Nowak w rozmowie z Wojciechem
Molendowiczem nie kryje, że takie rozmontowanie konkurencyjnego klubu uważa za majstersztyk polityczny, a ze skromności
dodaje, że nie tylko swój. Będzie
kandydował na kolejną kadencję
nawet bez szyldu PiS, co manifestuje bez mrugnięcia okiem. Może
i nie gra w pokera, odkrywa karty

dziewięć miesięcy przed wyborami. Jednak to dopiero pierwsza rozgrywka i pewno chowa
jeszcze asy na kolejne. Przeciwnicy się spóźnili, są zaskoczeni,
czy też to z kolei blef z ich strony? Może jeszcze niejeden zmieni barwy, nawet z PO na PiS? Będzie ciekawie. Do wyborów czeka
nas pewnie rozpoczęcie wielu
budów, inwestycji, rewitalizacji
albo huczne otwarcia. A od wyborców zależy, w co uwierzą lub
– jak mówią pesymiści – na co się
dadzą nabrać.
Na razie cieszmy się “jaskłókami” w innych dziedzinach. Jak się
nieoficjalnie dowiedział dts24.pl,
w przetargu na wynajem karczmy, kawiarni i pokojów gościnnych w Miasteczku Galicyjskim
w Nowym Sączu najlepszą ofertę
złożył Ośrodek Narciarsko–Rekreacyjny Rytro. I dobrze, że karczma
ruszy przed sezonem turystycznym. W nowej odsłonie. Ryterski
Raj to jedna z najlepiej rozwijających się stacji narciarskich w okolicy, z nastrojową góralską knajpą,
z ciepłym kominkiem i zachęcającym widokiem na góry. Może
będą potrafili rozkręcić karczmę w Miasteczku i przezwyciężyć
trudności, na jakie narzekał poprzedni najemca.
Na wiosnę, jak donosi dts24.pl, wraca też problem

fotoradarów. W 2012 roku fotoradary miały przynieść 1,2 mld
zł wpływów, a dały tylko ok. 32
mln zł. Szacuje się, że w 2013
roku kwota mandatów wyniesie ok. 80 mln zł, choć miało być
1,5 mld zł. Teraz o tą krótszą kołdrę państwo walczy z gminami.
Sejmowa Komisja Infrastruktury pracuje nad zmianą przepisów, przez które od przyszłego
roku straże miejskie stracą prawo do korzystania z urządzeń
na rzecz Inspekcji Transportu. Może to byłoby słuszne, biorąc pod uwagę słowa posła Andrzej Czerwińskiego: „Gminy
fotoradary chowają nawet za kosze na śmieci, żeby nie było ich
widać, po czym łapią kierowców za przekroczenie prędkości nawet o 5 km/h”. Ale może
jest tak, jak mówi Bernard Stawiarki, wójt Chełmca: „To budżet państwa szuka pieniędzy”.
Jak twierdzi, stojący w jego gminie fotoradar wychwytuje tylko
piratów przekraczających prędkość o ponad 21 km/h. Kierowcy
dziękują wójtowi za informację,
że mogą jeździć dużo szybciej niż
teraz. Ale ponieważ wciąż mówimy o pieniądzach, a nie poprawie bezpieczeństwa, to wciąż
nie mogę się pozbyć wrażenia,
że kłótnia idzie o to, kto będzie
nas łupić.

REKLAMA

DOŁĄCZ DO NAS!
JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ AMBITNĄ I OPERATYWNĄ,
A JEDNYM Z TWOICH CELÓW ŻYCIOWYCH JEST
PRACA W DOBOROWYM TOWARZYSTWIE
I BUDOWANIE LEPSZEGO JUTRA POLSKI
Umów się na spotkanie !
Pełnomocnik na powiat nowosądecki;

PIOTR JANKOWSKI
BIURO
33-300 Nowy Sącz
ul.Lwowska 35/5

tel.691 681 704
e-mail: nowosadecki@polskarazem.pl

REKLAMA
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PIZZA W SUPER CENIE !!!
pizza nr 2 - 50 cm (cienkie ciasto) za 23,50
pizza nr 2 - 40 cm za 18,90
pizza KING - 40 cm (+ 5 skųadników) za 22,50
Polecamy 34 rodzaje

Zapraszamy

tel. kom. 604 477 110, tel. 18 444 45 33

DOWÓZ DO KLIENTA
Nowy SČcz, ul. BóǏnicza 2
(naprzeciw ruin zamku)
pon. - piČtek 10.30 - 21.00,
sob. 12.00-21.30
w niedziele i Ƒwiħta nieczynne

DOBRY
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Wieści z gminy Łososina Dolna
Jeszcze w zeszłym roku radni
uchwalili budżet gminy na ten rok.
Przyjęli też zaproponowany przez
wójta Stanisława Golonkę program
zadań inwestycyjnych. Jednakże by
pełna, szczegółowa wiedza dotarła
do wszystkich mieszkańców zorganizowano serię spotkań wiejskich
w każdym sołectwie.
Uczestniczyliśmy w kilkunastu
zebraniach i należy powiedzieć,
że były bardzo dobrze przygotowane przez sołtysów, rady sołeckie.
Wzięli w nich udział radni gminy,
przedstawiciele władz samorządowych powiatu, dyrektorzy szkół.
Łososina Dolna liczyła na koniec
roku 10 698 mieszkańców. Biorąc
pod uwagę, że wielu z nich pracuje
poza gminą, poza krajem to jednak
frekwencja na 19 zebrań wiejskich
(tyle jest sołectw) nie była zachwycająca. Wójt Golonka podczas sesji
rady gminy skrupulatnie wyliczył,
że w zebraniach wzięło udział 650
mieszkańców, a więc nikły procent
obywateli. Czyżby niska frekwencja
wynikała z faktu, że ludziom w tej
gminie nie żyje się najgorzej?
– Nie można popadać w samozadowolenie, ale faktem jest,
że u nas podatki są jedne z najniższych w powiecie nowosądeckim
a przypuszczam, że i w Małopolsce
– mówi wójt Golonka. – większość
REKLAMA

Pełna wiedza o gminie

podatków – rolny, od gruntów pod
drogi dojazdowe do gospodarstw
zostało utrzymane na ubiegłorocznym poziomie natomiast pozostałe w nieznacznym stopniu podniesiono o wskaźnik inflacji. Opłaty
za wodę i wywóz śmieci pozostały
na poziomie 2013 r. mieszkańcy zatem mają poczucie co i ile kosztuje.

Ale co mnie bardzo cieszy podczas
zebrań sugerowali, aby mocniej się
wziąć za budowę przydomowych
oczyszczalni ścieków. To jest bardzo budujące i świadczy o wzroście
świadomości ekologicznej. Owszem prowadzimy potężną inwestycję wodociągowo–kanalizacyjną
ale ze względu na ukształtowanie

terenu nie wszędzie będzie możliwość doprowadzenia kanalizacji. Zresztą na ten temat było wiele
pytań. Choćby w Skrzętli, gdzie rolnicy pytali o budowę studni głębinowej i wodociągu. Podobnie było
w Zawadce, gdzie rozważamy możliwość dostarczania wody z wodociągu z Rozdziela leżącego w gminie Chełmiec.
Mieszkańcy Tęgoborza dopytywali o możliwość budowy szkoły
podstawowej wraz z halą gimnastyczną a mieszkańcy Witowic Dolnych o budowę sali gimnastycznej
przy tamtejszej szkole. Nie zabrakło
głosów krytycznych na temat działalności Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej
w Łososinie Dolnej. Stałe bolączki
to trudności z zarejestrowaniem się
do lekarza, nie najnowocześniejsze
urządzenia medyczne.
Ci z mieszkańców, którzy chcieli uzyskać informacje bezpośrednio u źródła mogli się dowiedzieć,
że tegoroczny budżet to po stronie
prognozowanych dochodów blisko
30 mln złotych, z czego subwencje

w tym oświatowe stanowią 53 procent z kolei wydatki choćby na wspomnianą oświatę wynoszą 43 procent
budżetu a wydatki na pomoc społeczną 17 procent. Nie jest to zatem
budżet na miarę marzeń. Dobre wiadomości to te dotyczące remontów
i modernizacji dróg gminnych jednak
nie na skalę potrzeb. Kontynuowana będzie budowa wodociągów wraz
z ujęciem wody, stacjami uzdatniania i zbiornikami wyrównawczymi.
W jesieni, ale po wyborach samorządowych zostanie oddany do użytku
budynek wielofunkcyjny w Łososinie Dolnej, gdzie znajdą się pod jednym dachem Gminny Ośrodek Kultury, biblioteka, przedszkole i sala
widowiskowa. Także w jesieni zostanie oddana do użytku ogólnodostępna sala gimnastyczna w Żbikowicach. O nowe oświetlenia uliczne
wzbogacą się mieszkańcy Rąbkowej,
Witowic Górnych. Dodajmy, ze te inwestycje są współfinansowane z funduszy europejskich. I o tych ważnych
sprawach dyskutowano na niemal
wszystkich zebraniach wiejskich
w gminie.
(KAN)
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Cel – gra w podstawowym składzie
R O Z M OWA z sądeczaninem DAMIANEM ZBOZIENIEM, wychowankiem Zyndrama Łącko, obecnie zawodnikiem Amkaru Perm
– Angaż w Amkarze Perm to dla wielu
hit zimowego okienka transferowego…
– To dla mnie chyba najlepszy
moment na wyjazd. Jadę pod Ural,
żeby się rozwijać. Nie mam jeszcze rodziny, więc czas na transfer jest idealny. To dla mnie bez
wątpienia krok do przodu, bo trafiam do mocniejszej ligi. Nie zastanawiałem się długo, a negocjacje przebiegły sprawnie. Wszystko
ustaliliśmy podczas zgrupowania
Piasta Gliwice w Hiszpanii. Poza
tym zawsze marzyłem, żeby zagrać za granicą i poznać inną kulturę. Nowością będą dalekie loty.
Tylko do Moskwy z Permu jest 1500
kilometrów.
– Pierwsze wrażenia z szatni?
– Janusz Gol, mój kolega, bardzo mi pomaga w aklimatyzacji. Ułatwił wejście do drużyny.
Zresztą teraz dołączy do nas Jakub
Wawrzyniak, kolejny piłkarz z Legii, którego kibicom chyba bliżej przedstawiać nie trzeba, więc
można mówić o polskiej kolonii
pod Uralem. Zawodnicy przyjęli
mnie bardzo dobrze, teraz mocno przykładam się do rosyjskiego,
żeby mieć z nimi lepszy kontakt.

REKLAMA

To bardzo profesjonalnie zorganizowany klub – wszystko jest
zapięte na ostatni guzik, świetna baza treningowa. Moim celem
jest wywalczenie miejsca w podstawowym składzie. Jestem nastawiony na rywalizację i się jej nie
boję. Znam swoją wartość.
– Pieniądze …?
– Będę dużo większe, nie
ukrywam, ale nie były najważniejsze. Jedno z moich marzeń
na pewno się spełnia, ponieważ zawsze chciałem wyjechać
za granicę, poznać inną ligę, język i kulturę. Chcę się skupić
na piłce i nauce języka. To są dla
mnie priorytety w tym momencie. Zresztą, jak już wspominałem, to mocniejsza liga od naszej.

Kluby moskiewskie grają regularnie w pucharach.
– Myślisz o występach w kadrze?
– Myślę i marzę, a marzenia dzięki ciężkiej pracy często się spełniają. To kolejny szczebel mojej kariery,
ale wierzę, że nie ostatni. Legia, Sandecja, Bełchatów, Gliwice – na każdym etapie uczyłem się czegoś nowego i rozwijałem się jako piłkarz.
Tak będzie i teraz, jestem pewien.
– Kibice Piasta nie chcieli cię wypuścić z Gliwic…
– To bardzo miłe, ale trzeba się
rozwijać podejmować nowe wyzwania. Gra w Gliwicach to był dla
mnie świetny czas. Zwolniłem miejsce nowemu piłkarzowi i życzę mu,
by był lepszy ode mnie.
Rozmawiał (BOG)
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2 100 000…
… złotych ma – według nieoficjalnych informacji
– zarobić Damian Zbozień w Amkarze Perm przez 2,5 roku.
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Wolę żyć dzisiaj
Zjawiłeś się, gdy ja już nie wierzyłam w nic.
I mój przed światem strach, zdmuchnąłeś tak jak pył.
Nie mówię prawie nic, nie znam takich słów
Co nazwać mogłyby zesłany nam cud.
28 maja 2006 r. Niedziela. Droga między Cieszkowem a Rakłowicami, niedaleko Milicza na Dolnym Śląsku. Kwadrans przed
dziesiątą. Monika, Robert, Michał i Leszek wracają z koncertu
z okazji Dni Ziemi Kłodzkiej. Nagle terenowy jeep grand cherokee
na zakręcie śliskiej jezdni wpada w poślizg, zjeżdża na lewy pas
i zatrzymuje się na przydrożnym
drzewie. Monika pamięta mokrą
szosę, pisk opon, krzyk Roberta
i przeszywający ciało ból. Każda
jedna minuta bólu utkwiła w pamięci jakby to było wczoraj.
– Jakby wbijano ci miliony
igieł w klatkę piersiową. Każdy oddech był wysiłkiem, miałam krew w płucach. Nie czułam
nóg, nie miałam odwagi otworzyć oczu czekając na pomoc...
Podświadomie wiedziałam jednak, że przeżyję – opowiada.
Dzień wcześniej, podczas koncertu była wyjątkowo stremowana. „Jakby to był ostatni koncert
w moim życiu” – myślała.
Noc po koncercie nie przyniosła snu. Jak gdyby całą sobą Monika przeczuwała, co zdarzy się
za parę godzin.
W drodze powrotnej miała siedzieć z tyłu, tam gdzie usiadł
Leszek. Zaproponował zamianę
miejsc, żeby było jej wygodniej.
Tuż po wypadku to właśnie Leszek prawdopodobnie uratował
życie ciężko rannym Robertowi i Monice, wyciągając kluczyk
ze stacyjki rozbitego samochodu.
Michał i Leszek wyszli z wraku
auta bez większych uszczerbków
na zdrowiu, Robert wyzdrowiał,
przed Moniką postawiono wózek
inwalidzki.
Minęło siedem lat od czasu, gdy po raz ostatni tańczyła,

pływała, biegała, jeździła na rowerze. Brakuje jej spacerów, ciepła piasku pod bosymi stopami,
tańca...
Dziś chodzi tylko w snach.
Dlatego lubi spać i śnić.
– Chodzę, biegam, tańczę. Robię te wszystkie rzeczy, których
nie mogę robić na jawie. Niesamowita jest zdolność mózgu,
który próbuje nam zrekompensować to, czego nie mamy – dodaje.
A jednak spytana czy zamieniłaby jawę na sen – mówi zdecydowanie: nie.
Mimo tysięcy godzin, które upłynęły na oswajaniu bólu,
na zwątpieniu, na rozpaczliwym
poszukiwaniu odpowiedzi na pytania: co dalej? jaki sens ma życie,
gdy nie można chodzić?
Dlaczego więc nie zamieniłaby
jawy na sen?
8 marca 2014 r.; sobota; Nowy
Sącz. Monika przyjedzie jak zwykle z Kubą, który patrzy na nią takim spojrzeniem, o którym marzy każda kobieta. Znów piękna,
pogodna, spokojna, promieniująca wewnętrznym ciepłem. Oboje
z własnym zespołem, z własnymi
piosenkami pojawią się na scenie i pracując (bo muzyka to ich
praca) przeżyją chwile szczęścia,
dając ludziom radość. A później
wrócą do swojego domowego zacisza pod Łodzią, do przyjaciół
w Bielsku – Białej.
Gdyby nie te godziny bólu,
pewnie wszystko potoczyłoby się
inaczej. Wracaliby pewnie w inne
miejsca. Nie byłoby przyjaciół,
którzy są...
Monika mówi bez dyplomacji,
że przed wypadkiem była dziewczyną skupioną przede wszystkim
na tym, aby pięknie wyglądać

i cieszyć się karierą, do której
drzwi otworzyło jej śpiewanie
w Varius Manx.
– Okazało się, że ja tak naprawdę nie mam przyjaciół. Dotychczasowe znajomości okazały
się powierzchowne. Nie umiałam
tworzyć głębszych relacji z ludźmi – ocenia.
Przez kilka lat nie wierzyła,
że będzie mogła wrócić na scenę i znów zaśpiewać. Nie wierzyła też, że ktoś może obdarzyć
ją uczuciem innym niż sympatia,
uczuciem większego kalibru niż
przyjaźń.
Z kilku powodów. Po pierwsze
bardzo trudno pięknej kobiecie
zaakceptować nową siebie: kilkadziesiąt centymetrów niższą, siedzącą na wózku, inną. Po drugie
– śpiewać na siedząco jest znacznie trudniej, niż stojąc.
– Musiałam przewartościować w swojej głowie pojęcie kobiecości. Przekonać się, że uroda, seksapil to nie tylko długie,
zgrabne nogi, że piękno tkwi głębiej niż się dotychczas wydawało. Zanim przyjedzie książę i wyratuje nas z opresji, trzeba samej
z sobą zrobić porządek – uśmiecha się.
Kuba pojawił się w jej życiu
w momencie, gdy była gotowa
na definitywne przewartościowanie. Pojawił się i pomógł uwierzyć, że wszystko jest możliwe
– i śpiewanie i kochanie.
Przystojny saksofonista rozstał się z Varius Manx wcześniej
niż rozegrał się dramat pięknej
wokalistki.
– Pogodny, serdeczny, dowcipny – tak zapamiętałam Kubę
z czasów, kiedy występowaliśmy
razem. Po czterech latach odszedł
z grupy. Ponownie spotkaliśmy
się 14 stycznia 2008 roku, w moje
urodziny. Jego wizyta mnie zaskoczyła. Nie miałam ochoty widywać osób, z którymi wcześniej
pracowałam, ale potrafił sprawić, że nie czułam się skrępowana, nie wstydziłam się przy

nim wózka. Od tamtej pory przez
ponad rok pisaliśmy do siebie
przez Internet. Najpierw sporadycznie, potem przerodziło się
to w codzienny rytuał. Staliśmy
się sobie bliscy. Traktowałam
go jak dobrego przyjaciela i nie
przychodziło mi nawet do głowy,
że może być mną zainteresowany. Byłam ostrożna, bo czułam
się aseksualna, nieatrakcyjna. Aż w którymś momencie zorientowałam się, że flirtujemy
– wspomina ona.
– Pamiętałem tę datę,
bo w tym samym dniu Monika
i Krystyna Prońko, z którą pracowałem, obchodzą urodziny.
Monika poruszała się na wózku
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i choć byłem na to przygotowany, czułem stres. Szybko jednak
przełamaliśmy lody. Świetnie
się nam rozmawiało. Poznałem
też wtedy fantastycznych ludzi, którymi Monika była otoczona. Widziałem, że jest w dobrych rękach, ma wspaniałego
rehabilitanta i nowych przyjaciół. Od tamtej pory starałem się
co jakiś czas wpadać do Moniki. Za każdym razem myślałem
o następnym spotkaniu i wiedziałem, że to coś więcej niż
przyjaźń – opowiada on.
– Wolę żyć dzisiaj, patrzeć
do przodu i pracować nad sobą.
Czy wstanę kiedyś z wózka?
To już nie ma dla mnie pierwszorzędnego znaczenia, choć nadal
w to wierzę, bo postępy medycyny dają taką nadzieję. Nie mam
już jednak poczucia, że to sprawa życia i śmierci. Jestem szczęśliwa i cieszę się tym, co mam
– tłumaczy Monika.
Z wypadku pod Miliczem ocalała nie tylko jej siła, ale i pasja
do muzyki. Dziewczyna, która
jako dziecko śpiewała do dezodorantu, kija od szczotki, do pilota
do telewizora, i wymyślała całe
choreografie na scenie, w którą
zamieniał się dywan w rodzinnym salonie, dziś spełnia swoje marzenia. Śpiewa na prawdziwej scenie. Kocha i jest kochana.
Ma prawdziwych, niezawodnych
przyjaciół, dla których jest prawdziwą, niezawodną przyjaciółką.
Dzieli się z ludźmi swoją radością
i siłą. Daje im nadzieję.
IWONA KAMIEŃSKA

