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Najpierw były te z ciasta
i ziemniaków nadziewane
bryndzą, później tańczące
i śpiewające, a teraz
mieszkańcy Łomnicy chcą
po nich jeździć.
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TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

ROZDAJEMY BILETY

Tańce i muzyka na dzień
św. Partyka
W niedzielę, 16 marca, o godz.
19, publiczność, która zjawi się
w starosądeckim Sokole, będzie miała szansę uczestniczyć
w niepowtarzalnym spektaklu
muzyczno–tanecznym opartym na tradycyjnej muzyce celtyckiej i przygotowanym specjalnie z okazji Dnia Świętego
Patryka przez Beltaine i Glendalough. Dla naszych Czytelników mamy podwójne zaproszenie
na to wydarzenie. Szansę na jego
otrzymanie mają osoby, które
do jutra (14 marca), do godz. 9,
wyślą e–maila na adres: redakcja@dts24.pl, w tytule wpisując
hasło: KONKURS, a w treści odpowiedź na pytanie: Jaka roślina
jest symbolem Dnia Św. Patryka? oraz swoje imię i nazwisko.
Spośród nadesłanych zgłoszeń,

wylosujemy zwycięskie. O wygranej poinformujemy również
drogą e–mailową.

Dzień Świętego Patryka (ang. Saint Patrick’s Day, irl. Lá ‚le Pádraig) – to irlandzkie święto narodowe i religijne ku czci św. Patryka
– patrona Irlandii, obchodzone 17 marca i w weekend je poprzedzający. Najważniejszą tradycją obchodów tego święta jest
noszenie ubrań w kolorze zielonym – narodowym kolorze Irlandii, nawiązującym do trawiastego krajobrazu wyspy. Irlandczycy
na całym świecie w tym czasie
organizują festyny i uliczne pochody, oraz spontaniczne zabawy przy muzyce.

UZUS, CZYLI PORADY ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

PIT–y już rozesłane
CZYTELNIK PYTA: W ubiegłym roku
otrzymywałam zasiłek chorobowy
z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Czy dostanę PIT z ZUS?
ODPOWIADA Anna Mieczkowska, rzecznik prasowy sądeckiego oddziału ZUS: Tak,
każdy świadczeniobiorca, który w danym roku podatkowym
miał wypłaty opodatkowanych
świadczeń otrzyma informację
o dochodach uzyskanych od organu rentowego na formularzu
PIT 11A. Jeżeli uzyskał dochody z tytułu niezrealizowanych
świadczeń w związku ze śmiercią świadczeniobiorcy otrzyma
formularz PIT 11. W przypadku
wypłaty odsetek od nieterminowych wypłat PIT 8C. Wszystkie PIT–y zostały już wysłane do ubezpieczonych listami
zwykłymi w II połowie lutego.
W przypadku nie otrzymania PIT–u, ubezpieczeni mogą zgłosić się do najbliższego oddziału
ZUS osobiście lub pisemnie celem otrzymania duplikatu.
CZYTELNIK PYTA: Aktualnie jestem
na stażu z Urzędu Pracy do końca marca 2014 r. W styczniu br. uległam wypadkowi w pracy. Czy po zakończeniu stażu, gdy będę nadal
chorować, należy mi się zasiłek
chorobowy?

ANNA MIECZKOWSKA: Osoby
przebywające na stażu podlegają ubezpieczeniu emerytalnemu,
rentowemu i wypadkowemu.
Za okres przebywania na stażu
z Urzędu Pracy otrzymuje Pani
stypendium, dlatego też za ten
okres nie przysługuje świadczenie w postaci zasiłku chorobowego w związku z wypadkiem przy
pracy. Okresy są wliczane jednak
do okresu zasiłkowego, o którym
mowa w art. 8 z dnia 25 czerwca 1999 r. Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
i macierzyństwa (tekst jednolity Dz.U. z 2014 poz. 159), oraz
do wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego, o którym mowa w art.
18 tej ustawy. Natomiast, po zakończeniu stażu, gdy będzie Pani
nadal przebywała na zwolnieniu
lekarskim w związku z wypadkiem przy pracy, zasiłek chorobowy i ewentualne świadczenie
rehabilitacyjne z ubezpieczenia
wypadkowego będzie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych.

Masz pytanie do ZUS,
potrzebujesz porady, napisz
do nas: redakcja@dts24.pl

NA AFISZU

Spotkania, wykłady, koncerty,
wernisaże, akcje.
Sprawdź, w jakich
wydarzeniach obecnych na Sądecczyźnie możesz wziąć
udział. Z nami, nic
ważnego Cię nie
ominie.
Wejdź na dts24.pl
w specjalną zakładkę NA AFISZU
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Na onkologii jest sprzęt, ale nie ma personelu
S Ł U Ż B A Z D R OW I A . Po kilku falstartach po raz kolejny media donoszą, że w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym
Sączu zacznie w końcu działać
ośrodek onkologiczny, a z nim radioterapia. Ale czy szpital ma za co,
a przede wszystkim, czy ma kim
poprowadzić oba oddziały? Na razie
odpowiedz brzmi: nie.
Sądeczanie nie mają szczęścia
do onkologii. Nawet przyczółek ośrodka, czyli chemioterapia ambulatoryjna uruchomiona
była, mówiąc kolokwialnie, trafem. Zabiegi prowadzono w pomieszczeniach, w których szpital
jednocześnie prowadził dzienną
i nocną opiekę ambulatoryjną,
czyli w miejscu, gdzie trafiają ludzie naprawdę chorzy. Jak to się
ma do całkowitego braku odporności pacjentów po chemii? Szpital zasłaniał się specjalistycznymi
procedurami, które odkażają pomieszczenia tak, że ewentualne
wirusy i bakterie chorobotwórcze nie mają szans na przetrwanie
i tym samym nie zagrażają pacjentom po chemii.
Nie było też wtedy w Nowym
Sączu odpowiedniego punktu aptecznego, który powinien
być nierozdzielnie prowadzony
z chemioterapią. Już wtedy środowisko polskich onkologów zaczęło się nam przyglą dać z uwagą. – Bo gdyby nie łańcuszek
dobrej woli, to tej chemii by nie
było – komentuje jeden z małopolskich specjalistów (nazwisko
do wiad. red.).
Kolejną czkawką odbił się
w szpitalu brak drugiego akceleratora, który jest niezbędny do otrzymania kontraktu

na radioterapię w Narodowym
Funduszu Zdrowia.

Fizyków jak na lekarstwo
Teraz może się po prostu okazać, że szpitala nie stać na skompletowanie personelu. – W radioterapii niezbędna jest trójca: fizyk
medyczny, lekarz radioterapeuta i technik radiolog – wyjaśnia
pracownik jednego z małopolskich ośrodków radioterapeutycznych (nazwisko do wiad. red.).

nawzajem podkupywać. A musicie państwo pamiętać, że radioterapia jest podstawą działania
onkologii. Pacjent praktycznie
zawsze zostaje na dalsze leczenie
w tym ośrodku, w którym poddany był radioterapii.
Trzeba tu też pamiętać, że placówka musi mieć kilka takich
”trójc”. W jednym z ośrodków
radioterapii w Krakowie dowiedzieliśmy się też, że dysponował
on odpowiednią kadrą już na kil-

W Krakowie, a już na pewno w Katowicach, fizycy
w ośrodkach radioterapii zarabiają kilkanaście
a nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie.
I są zazwyczaj zatrudnieni na umowy
na czas nieokreślony z trzymiesięcznym
wypowiedzeniem. Ośrodki potrafią sobie ich
nawzajem podkupywać.
– Z tej trójki najważniejszy jest
fizyk medyczny, bo lekarz jedynie ustala pole zabiegu, który
de facto wykonuje fizyk. A tych
w Polsce jest naprawdę bardzo,
ale to bardzo niewielu. Tu trzeba mieć ogromną wiedzę, skończyć fizykę jądrową. To przekłada
się na zarobki. W Krakowie, a już
na pewno w Katowicach, fizycy
w ośrodkach radioterapii zarabiają kilkanaście a nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie. I są zazwyczaj zatrudnieni
na umowy na czas nieokreślony
z trzymiesięcznym wypowiedzeniem. Ośrodki potrafią sobie ich
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ka miesięcy przed uruchomieniem
placówki.
– Bo techników i fizyków po studiach trzeba po prostu gruntownie
przeszkolić i oswoić ze sprzętem
– dodaje nasz rozmówca.

Kto chce leczyć w Sączu?
Tymczasem szpital w Nowym Sączu ma ciągłą potrzebę czynienia
oszczędności. W branży onkologicznej tajemnicą poliszynela jest ponoć
fakt, że nie zatrudnił na onkologii
i radioterapii ani jednej osoby. Cały
personel, od pielęgniarek począwszy, to pracownicy przesunięci z innych oddziałów. A zarząd szpitala

dopiero na kilka miesięcy po śmierci ordynatora Jacka Szablińskiego
zaczął na poważnie szukać jego następcy. Naturalnym wydawało się
podjęcie rozmów z jednym z dwóch
takich fachowców w naszym regionie, czyli z pracującą w Gorlicach, ale mieszkającą w Nowym
Sączu doktor Dorotą Szymańską,
chirurgiem II stopnia i onkologiem.
Rozmowy zakończyły się fiaskiem.
Pani doktor dyplomatycznie milczy
na temat powodów. Ale tych nietrudno się domyślić. Szpital nie ma
zespołu, którym można by było kierować – na oficjalnej stronie szpitala
wymienia się jako lekarzy z ośrodka
onkologii zaledwie dwóch chirurgów ogólnych i dwóch chirurgów
onkologów. Cała czwórka to chirurdzy I stopnia.
Pozostają więc pytania: Jak szpital chce ściągnąć lekarzy z innych
miast? Kto na dłuższą metę, przy
fatalnej komunikacji na Sądecczyźnie i jej odcięciu komunikacyjnym
od większych ośrodków miejskich,
zdecyduje się na codzienne dojeżdżanie do sądeckiej placówki?

Zarząd nabiera wody w usta
Wszystkie nasze wątpliwości
i zasłyszane pogłoski chcieliśmy
skonfrontować z zarządem szpitala. Odpowiedź Agnieszki Zelek,
rzecznika prasowego sądeckiego
szpitala, brzmi dość kuriozalnie:
„Cieszymy się zainteresowaniem
z państwa strony Ośrodkiem Onkologicznym. Staramy się rozwijać
działalność Szpitala poprzez otwieranie nowych oddziałów, zatrudnienie wysokiej klasy specjalistów,
czy też zakup nowoczesnej aparatury. Działamy w oparciu o kontrakt z NFZ, jednocześnie spełniając wymogi personalne, lokalowe

oraz sprzętowe. Pytania, które pani
wysłała dotyczą spraw organizacyjnych i personalnych Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu,
są sprawami wewnętrznymi”.
Nasze zastrzeżenia, że są to kwestie jednak „być albo nie być”
sądeckiej onkologii, tym samym
priorytetowe dla chorych z naszego regionu przeszły bez echa. Dlatego te same pytania przesłaliśmy
do Urzędu Marszałkowskiego, czyli
organu założycielskiego i nadzorującego sądecki szpital.
Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się,
że placówce udało się znaleźć chętnego na objęcie stanowiska ordynatora onkologii. Jest to prawdopodobnie specjalista z Krakowa.
Ale z odpowiedzi udzielonej nam
przez Dariusza Maderę, dyrektora Departamentu Zdrowia i Profilaktyki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego wynika, że rozmowy
z potencjalnym ordynatorem jeszcze trwają. Potwierdziły się również
informacje o znikomym odsetku zatrudnienia. Z czterema lekarzami
onkologiami szpital już zakończył
współpracę. Z innych oddziałów
przesunięto do Ośrodka 56 osób: 9
lekarzy, 32 pielęgniarki, 9 położnych, 1 magistra analityki, 1 dietetyczkę i 4 sekretarki medyczne.
Również informacje na temat zatrudnienia fizyków medycznych,
techników radiologów nie napawają optymizmem. Według Madery zarząd szpitala doskonale wie,
jakie są wymogi płacowe tych specjalistów i że jeśli nie uda się ich zatrudnić, to szpital nie będzie mógł
liczyć na kontrakt w ramach NFZ.
Nie padło natomiast ani jedno słowo, jak szpital chce sobie poradzić
przy czarnym scenariuszu.
(TISS)

ZAPRASZAMY NA ŁAMY
INNOWACYJNA
GOSPODARKA

UNIA EUROPEJSKA

„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

Jan Paweł II
– święty za życia
Nie ma chyba Polaka, który nie przyjąłby z dumą informacji, że nasz papież Jan Paweł II zostanie świętym.
Dla wielu stał się on świętym za życia.
Data jego kanonizacji w Rzymie – 27
kwietnia – zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nią ożywają w nas wspomnienia. Wacław Mróz, właściciel
biura podróży Wactur w Nowym Sączu, na audiencjach u Jana Pawła II
bywał ponad 60 razy. Najmilej wspomina tę z dziećmi z Raby Wyżnej,
rodzinnej miejscowości kardynała
Dziwisza, z którym często pielgrzymował. – Podczas tej audiencji, Jan
Paweł II odmówił ochrony, a ksiądz
Dziwisz poprosił o podanie piłki nożnej, którą papież właśnie otrzymał
od jednego z włoskich klubów – opowiada Wacław Mróz. – I tak w bibliotece pałacu papieskiego graliśmy
z Janem Pawłem II w piłkę…
Z pewnością wielu sądeczan miało
okazję spotkać się z papieżem, a nawet

FOT. ARCH. WACŁAWA MROZA

EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Wacław Mróz na audiencjach u papieża bywał ponad 60 razy
znało osobiście Karola Wojtyłę. „Dobry
Tygodnik Sądecki” otwiera dla Państwa swoje łamy, zachęcając do dzielenia się wspomnieniami o Janie Pawle II. Jeśli chcesz dać świadectwo, masz
w swoim archiwum zdjęcia, którymi
warto podzielić się z innymi, napisz
do nas, zadzwoń bądź skontaktuj się
osobiści. Państwa wspomnienia zamieścimy w świątecznym, specjalnym wydaniu „Dobrego Tygodnika
Sądeckiego”, które 27 kwietnia trafi
wraz z pielgrzymami z Sądecczyzny
na Plac Św. Piotra w Rzymie.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
„Dobry Tygodnik Sądecki”
Nowy Sącz,
ul. Żywiecka 25,
e–mail: redakcja@dts24.pl,
tel. (18) 18 544 64 41 lub
785–340–411. Na Państwa
świadectwa czekamy
do 4 kwietnia.
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Karetki za
długo jeżdżą
do pacjentów
I N T E R W E N C J E . Pod lupą śledczych jest już około 50 tysięcy
przypadków przekroczenia maksymalnego czasu dojazdu karetek
do pacjentów.
Krakowska prokuratura bada sprawę od ubiegłego roku na wniosek posła Arkadiusza Mularczyka.
Szef Solidarnej Polski, nie czekając na koniec śledztwa, domaga się,
interweniując u ministra zdrowia
i wojewody, pilnej kontroli nowego systemu ratownictwa medycznego w Małopolsce.

***
System wszedł w życie w ubiegłym roku. Karetki w teren wysyłają
wyłącznie dyspozytorzy z Tarnowa
i Krakowa. Lokalne dyspozytornie,
w tym również ta w Nowym Sączu,
przestały istnieć. I to spowodowało
szereg problemów z szybkim dotarciem do pacjenta.
– Według prowadzonego postępowania jest już około 50 tysięcy przypadków przekroczenia
maksymalnego czasu dojazdu ambulansów do chorego – informuje
Bogusława Marcinkowska, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Krakowie. – W samym Krakowie jest ponad 20 tysięcy takich
przypadków i nie są to wszystkie
wyjazdy zespołów, o które wystąpił prokurator.
W związku z obszerną dokumentacją, krakowska prokuratura przedłużyła śledztwo do 20 lipca.
REKLAMA

Nie czekając na jego finał, poseł
Arkadiusz Mularczyk postanowił
interweniować w tej sprawie u ministra Bartosza Arłukowicza i wojewody małopolskiego Jerzego Millera.
– Ta sytuacja wskazuje, że decyzja o zmianie systemu ratownictwa medycznego w województwie była błędna i nieprzemyślana.
Trwanie w tym stanie może doprowadzić do tragicznych wydarzeń
– uważa Mularczyk.
Sprawę wprowadzenia nowego systemu ratownictwa medycznego bada również Najwyższa Izba
Kontroli.
Mularczyk liczy, że jest szansa na powrót dyspozytorni w południowej Małopolsce, a dyrekcja
sądeckiego pogotowia ratunkowego ma nadzieję, że sytuację nieco
może poprawi większa liczba karetek i podstacji. Będzie to możliwe
wraz z nowym podziałem ratownictwa medycznego w Małopolsce. Zmiany wejdą w życie od 1
kwietnia.
– W ramach tego planu liczba karetek zwiększy się z dziewięciu do dwunastu w ciągu dnia
– zapowiada Józef Zygmunt, dyrektor pogotowia ratunkowego
w Nowym Sączu. – Ponadto w regionie zwiększy się liczba podstacji
do ośmiu. Gotowe do uruchomienia są placówki w Rytrze, Jasiennej i Nawojowej.
Obecnie Sądeckie Pogotowie
Ratunkowe ma pięć podstacji.
MONIKA CHROBAK

Kicarz stoi w miejscu
G O S P O DA R K A . Wygląda na to,
że narciarze nieprędko poszusują na Kicarzu. I to nie z powodu braku
śniegu. Nadal nie ma inwestora, który mógłby wybudować w Piwnicznej
stację narciarską. A inwestycja jest
kołem zamachowym dla uzdrowiska.
Burmistrz Edward Bogaczyk co
prawda wciąż prowadzi rozmowy
z pewną grupą inwestorów, ale jak
na razie brak konkretnych deklaracji z ich strony.
– Łatwiej jest rozmawiać z jedną osobą, która mówi: „Mam pieniądze, stać mnie na to i kupuję” niż
z grupą. Tu bowiem każdy zaczyna
wszystko analizować i dokładnie
sprawdzać – mówi Bogaczyk.

Nie może jednak zdradzić, kim
są potencjalni inwestorzy. To, czy
zdecydują się na budowę stacji narciarskiej na Kicarzu będzie wiadome nie wcześniej niż za cztery
miesiące.
O tym, że inwestycja jest potrzebna doskonale wiedzą mieszkańcy Piwnicznej. – To byłby zastrzyk dla rozwoju uzdrowiska
i dla nas mieszkańców. Ludzie
mieliby pracę i nie musieliby wyjeżdżać za granicę – mówi jedna z mieszkanek uzdrowiska. Jako
przykład nasza rozmówczyni podaje stok w Wierchomli. – Kiedyś była
to dziura, a proszę zobaczyć, co się
tam teraz dzieje od momentu, kiedy powstał wyciąg i wybudowano

Chcieli porwać dzieci
biznesmenów
P O D PA R AG R A F E M . Planowali porwanie dla czterech milionów złotych.
Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu prowadzi śledztwo w sprawie
przygotowania do uprowadzenia dla
okupu synów dwóch znanych podhalańskich biznesmenów.
Potencjalni porywacze zostali zatrzymani 26 lutego w swoich domach. Dwóch z nich trafiło do
aresztu, wobec trzeciego, który
zgodził się ujawnić istotne szczegóły
przestępstwa, zastosowano dozór
policyjny i poręczenie majątkowe.
Przygotowania do porwania
trwały kilka miesiące - co najmniej
od października ubiegłego roku. Były

bardzo zaawansowane. Mężczyźni
mieli już zakupione paralizatory, kajdanki, kominiarki, wyznaczyli miejsce przetrzymywania zakładników
oraz ukrycia pieniędzy z okupu. Rozdzielili też między sobą role.
- Zatrzymanym postawiono zarzuty uczestniczenia w przygotowaniu do wzięcia i przetrzymywania zakładników celem zmuszenia
do zapłacenia okupów w wysokości trzech milionów i miliona złotych - mówi Beata Stępień-Warzecha, rzecznik prasowy Prokuratury
Okręgowej w Nowym Sączu.
Mężczyznom grozi do trzech lat
więzienia.
(MCH)
Więcej na dts24.pl

piękny ośrodek. Turyści przyjeżdżają z całej Polski, a nawet z zagranicy – dodaje.
Tymczasem o budowie bazy narciarskiej na Kicarzu mówi się już
od kilku lat. Do tej pory skutecznie blokowały ją protesty ekologów.
Ci twardo obstawali przy swoim,
twierdząc, że budowa stacji zagrozi wodom mineralnym i doprowadzi do uaktywnienia się osuwisk.
Kicarz nie jest jednak własnością gminy, góra należy do prywatnej spółki. Jeśli znajdzie się inwestor,
który wybuduje tam stok, Piwniczna nie będzie w nim mieć żadnych
udziałów. Szacuje się, że budowa stoku może kosztować nawet 40 mln zł.
(MAT)

Sądecka lewica
układa się z PiS
P O L I T Y K A . – Czy można mówić
o zbliżeniu SLD z PiS w Nowym Sączu? – Tak, jest to możliwe – stwierdził Leszek Miller podczas poniedziałkowej wizyty w Nowym Sączu.
Przewodniczący Sojuszu Lewicy
Demokratycznej spotkał się z Kazimierzem Pazganem, założycielem
i prezesem Konspol Holding, a następnie prezydentem Nowego Sącza Ryszardem Nowakiem. Panowie rozmawiali m.in. o problemach
komunikacyjnych Sądecczyzny.
Miller jest kolejnym politykiem,
który obiecuje wstawić się za nami
u minister Elżbiety Bieńkowskiej,
by drogę Nowy Sącz – Brzesko potraktowała priorytetowo.
Więcej na dts24.pl
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Co nie grało w orkiestrze?
FOT. WWW.ORKIESTRA.STARY.SACZ.PL

KO N T R OW E R S J E . Wokół Starosądeckiej Międzyszkolnej Orkiestry Dętej rozpętała się burza
komentarzy, spekulacji i niedomówień. Główną rolę grała
w nich funkcja kapelmistrza. Dotychczasowy zrezygnował z posady, a jego miejsce zajął nowy.
Czy młodzież będzie chciała dla
niego grać?

***
Na czele orkiestry stał Stanisław Dąbrowski, ale nie potrafił porozumieć się z Wojciechem
Knapikiem, dyrektorem Starosądeckiego Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu
i ostatecznie zrezygnował z pracy. Na jego miejsce w drodze konkursu przyjęto nowego dyrygenta
– Georga Weissa. Wówczas młodzież, grająca w orkiestrze, zagroziła, że odejdzie. Na Facebooku pojawił się profil, na którym
umieszczane są zdjęcia z napisami:
„Jak zniszczyć 95 lat tradycji? Zapytajcie pracowników starosądeckiej kultury” albo: „Oddajcie nam
naszego dyrygenta!!!”. Członkowie zespołu posądzają też dyrektora Knapika, że obstawił na stanowisku swojego kolegę.
REKLAMA

- Potwierdzam, znam pana
Georga Weissa. Poznałem go podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Stał
się moim znajomym, gdy uścisnęliśmy sobie ręce – wyjaśniał Wojciech Knapik, na specjalnie w tej
sprawie zwołanej konferencji prasowej. - Pan Dąbrowski postanowił
w tym roku nie odnawiać umowy,
nie podpisał jej, choć była sformułowana na identycznych zasadach
jak poprzednie.

Niespełnienie warunków finansowych miało więc być bezpośrednią przyczyną rezygnacji
kapelmistrza. Ale z wypowiedzi
dyrektora wnioskować można,
że były też i inne. Jego zdaniem
emocje, jakie towarzyszą zmianie
personalnej w orkiestrze, to efekt
braku wiedzy na temat planów
rozwojowych zespołu.
- Kiedy usłyszałem zarzuty,
że orkiestra ćwiczy w miejscu

do tego nieprzystosowanym, bardzo się zdziwiłem. To miejsce wyznaczył sam kapelmistrz Stanisław Dąbrowski. Wielokrotnie
proponowałem, by próby odbywały się w CKiS. Druga sprawa to zarzut o instrumenty. Posiadamy pełne wyposażenie, ale
co jakiś czas trzeba je odnawiać.
Napisałem projekt i dzięki niemu udało się zdobyć nowy sprzęt.
Młodzież nie wiedziała, że w lutym dostanie instrumenty – mówi
Knapik. – Chcemy, żeby człon orkiestry stanowili dotychczasowi
członkowie, chociaż liczymy się
z tym, że trzeba będzie ogłosić dodatkowy nabór - dodaje.

w załatwieniach związanych
z projektem na zakup instrumentów. Podkreśla też, że częstotliwość prób nie pozwoliłaby
na to, by korzystać z proponowanej przez dyrektora sali kinowej.
Jego zdaniem orkiestra potrzebuje
osobnego miejsca do prób, bo kino
ma swój harmonogram, który kłóciłby się z potrzebami muzyków.
W rozmowie z nami kapelmistrz stanowczo stwierdza,
że dla niego współpraca ze Starosądeckim Centrum Kultury
jest już zamknięta. Odżegnuje się
przy tym od tego, co ukazuje się
na Facebooku czy w internecie
w związku z jego rezygnacją.

***

***

Były dyrygent unika komentarzy. Dla DTS krótko odnosi się
do przytaczanych kwestii. Twierdzi, że tylko upomniał się o obietnice finansowe złożone przez dyrektora na początku kadencji.
Spotkał się jednak z nieprzyjemną reakcją i usłyszał słowa, które jego zdaniem zaważyły na dalszej współpracy. Na zakończenie
rozmów obydwaj panowie jednak podali sobie ręce. Dąbrowski dodaje również, że pomagał

Starosądecka Międzyszkolna
Orkiestra Dęta to zespół z tradycjami. Za 5 lat będzie obchodzić stulecie. Jej nowy kapelmistrz Georg Weiss przeprowadził
się z Niemiec na Sądecczyznę
ze względu na mariaż z sądeczanką. Natknął się wtedy na ogłoszenie Starosądeckiego Centrum
Kultury. Jego CV zrobiło wrażenie na komisji i został przyjęty
do pracy.
(PAS)
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Jazda do świąt…

CBŚ w sądeckim
urzędzie

– Ta nagroda cieszy tym bardziej, że sezon był naprawdę trudny. Ale
udało nam się wyprodukować dużo śniegu, przyciągnąć wielu narciarzy
i jeździmy do dziś. A zyski? Są porównywalne do ubiegłych lat – mówi Henryk
Hajdziński, właściciel stacji Henryk–Ski w Krynicy, która zdobyła pierwsze
miejsce w kategorii małych stacji narciarskich.
B I Z N E S I R E K R E AC J A . To był wyjątkowo trudny sezon dla właścicieli stacji narciarskich. Niektóre już
na początku marca zakończyły sezon.
Ale są jeszcze takie, które nie dają za
wygraną, a zamknięcie tras narciarskich planują dopiero po Świętach
Wielkanocnych.
– Na cztery miesiące zimy, nasze
wyciągi pracowały tylko miesiąc.
Logiczne więc jest, że nie można
tu mówić o żadnych zyskach. Jak
nie ma śniegu i mrozu to w takich

warunkach sprawdzają się tylko
kryte stoki narciarskie. Takie można spotkać w wielu europejskich
krajach – mówi Beata Handzel, dyrektor stacji Rytrski Raj. To tu w tym
roku, 7 marca, odbył się finał plebiscytu na najlepsze stacje narciarskie
w Małopolsce, którego organizatorem jest m.in. Urząd Wojewódzki
i Małopolska Organizacja Turystyczna. Wzięło w nim udział 61 firm.
(MAT)
Czytaj więcej i zobacz galerię zdjęć
na dts24.pl

Willa dla pracowników
administracji
WA R TO W I E D Z I E Ć . Zabytkowa willa z Piwnicznej trafiła do sądeckiego
skansenu. Drewniany budynek przeszedł skomplikowany proces rozbiórki, transportu i ponownego składania,
żeby z opuszczonego domostwa przeobrazić się w muzealny eksponat.
Willę czeka jeszcze remont wnętrz,
a w przyszłości będzie służyć za
biura dla etnografów i pracowników administracji.
Budynek został przekazany przez
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. GDDKiA pokryła też koszty transportu willi. Do tej
pory znajdowała się ona przy trasie
w kierunku przejścia granicznego
w Mniszku nad Popradem. Stała jednak w miejscu, gdzie miała powstać
droga, dlatego została usunięta.
– Willa jest teraz w stanie surowym zamkniętym. Będziemy musieli jeszcze zainwestować w wyposażenie wnętrza i niezbędne
instalacje. Mamy nadzieję, że dzięki uprzejmości władz województwa małopolskiego jeszcze w tym
roku uda się ten budynek dokończyć i otworzyć dla potrzeb muzealnych – mówi Robert Ślusarek, dyrektor Muzeum Okręgowego
w Nowym Sączu. – Niezbędne prace mają kosztować około 80 tysięcy złotych. Uzbroiliśmy już teren
z własnych środków.
Sądecki Park Etnograficzny jest
największym skansenem w Małopolsce i znajduje się w czołówce największych skansenów w Polsce z liczbą
ok. 125 budynków. W przyszłości ma

się jeszcze rozrosnąć. Ekspozycja zostanie uzupełniona o sektor przemysłu ludowego. Istnieje też koncepcja
sektora żydowskiego z odtworzeniem synagogi w Ropczycach, mykwy i domu rabina.
(PAS)

– Postępowanie jest prowadzone
w sprawie a nie przeciwko. Nie
byłem przesłuchiwany ani ja, ani
żaden ze znanych mi urzędników.
Żadnego wezwania też jeszcze nie
dostałem. Na razie zeznawała strona donosząca (radni opozycyjni
– przyp. red.). Panowie przyjechali
po dokumenty odnośnie gospodarki
nieruchomościami, transakcji i infrastruktury drogowej związanymi
z budową Trzech Koron – wyjaśnia
prezydent Ryszard Nowak, który
nie ukrywa, że liczy na jak najszybsze wyjaśnienie wszystkich wątpliwości i zarzutów. Przypomina również, że to on sam dążył do zajęcia się
przez CBA i CBŚ rzekomym finansowaniem jego kampanii wyborczej
przez spółkę CD Locum, właściciela
galerii. I sam złożył stosowne doniesienia. Oczywiście można domniemywać, że ma nadzieję na oczyszczenie z podejrzeń jeszcze przed
rozpoczęciem kampanii wyborczej,
w której chce się starać o reelekcję.
CBŚ działało z upoważnienia
Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Przedstawiciele wymiaru
sprawiedliwości studzą nadzieję
Nowaka – według nich postępowanie może trwać jeszcze bardzo
długo ze względu na ogromną
ilość materiałów w sprawie i jej
wielowątkowość.
(TISS)
Więcej na ten temat znajdziesz
na dts24.pl

FOT. UM W NOWYM SĄCZU

FOT. (KG)

Ś L E D Z T WO . Czym zajmowało się
Centralne Biuro Śledcze, którego funkcjonariusze odwiedzili gmach
sądeckiego magistratu 6 marca?
Funkcjonariusze zbierali dokumentację w sprawie budowy galerii handlowej Trzy Korony, a dokładniej udziału
miasta w tym przedsięwzięciu.

200 lat dla Wiktorii Piękoś
Sądeczanka Wiktoria Piękoś 11 marca obchodziła setne urodziny. Rodzina
i przyjaciele zgotowali jej niespodziankę z przyśpiewkami z okolic Lipnicy
Wielkiej, gdzie wcześniej mieszkała. – Ciocia zawsze była pogodną osobą,
zawsze uśmiechnięta, rozmowna i towarzyska. Jeszcze niedawno jej pasją
były książki, teraz kiedy wzrok słabszy, mniej czyta – mówi krewna jubilatki, a jej córki Grażyna dodaje: – Mama ma doskonałą pamięć, do nazwisk, numerów i ważnych wydarzeń. O wielu rzeczach mi przypomina.
Chcesz być na bieżąco, czytaj dts24.pl

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

REDAKCYJNY DYŻUR
Tel. 18 544 64 41 lub 785 340 411
E–mail: redakcja@dts24.pl
REKLAMA

REKLAMA

Programista .NET / developer
Miejsce pracy: Kraków lub Nowy SČcz
Nr ref. PR/ITV/303
OPIS STANOWISKA:
• Tworzenie i rozwój aplikacji
• Programowanie wedųug przygotowanych zaųoǏeŷ projektowych
• Wytwarzanie, modyĮkowanie i komentowanie kodu Ǎródųowego oraz
dokumentacji
OFERUJEMY:
• Pracħ w dynamicznej Įrmie, w mųodym zespole specjalistów
• Uczestnictwo w ambitnych, miħdzynarodowych projektach
• Atrakcyjne wynagrodzenie. Do wyboru umowa o pracħ lub kontrakt
• MoǏliwoƑci rozwoju zawodowego oraz uczestnictwa w szkoleniach
WYMAGAMY:
• Bardzo dobra znajomoƑđ Ƒrodowiska MS Visual Studio 2008 / 2012 oraz
jħzyk C# i ASP.NET
• ZnajomoƑđ SQL
• ZnajomoƑđ metodyki projektowania baz danych
• DoƑwiadczenie na ww. stanowisku min. 1 rok
DODATKOWYM ATUTEM B%DZIE:
• ZnajomoƑđ jħzka C# 3.0, C ++
• ZnajomoƑđ SQL
• Mile widziana znajomoƑđ ASP.NET MVC
Prosimy i przesųanie CV i listu motywacyjnego na adres praca@itvision.pl
W treƑci maila prosimy o wpisanie nr referencyjnego.
WI%CEJ O NASZYCH PROJEKTACH:
hƩp://www.dynamicserp.pl/
hƩp://www.erp-xl.pl/
hƩp://www.itvision.pl/

ODLICZ
PODATKI
RAZEM Z BIUREM

SUKURS

Biuro Rachunkowe „SUKURS” obecnie mieści się przy
Al. Batorego 63/28 w Nowym Sączu.
Tel. 18 542 66 66, tel./fax 18 440 73 13
biuro@biurosukurs.pl www.biurosukurs.pl

ZAPRASZAMY!

POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI
Dobry dodatek wiedzy o gospodarce (12)

Chciałoby się wspierać
produkcję przemysłową
R O Z M OWA ze STANISŁAWĄ SKWARŁO - dyrektorem Sądeckiego Urzędu Pracy

- Podczas organizowanej przez
Fundację Pomyśl o Przyszłości gali
stu gospodarczych lokomotyw Sądecczyzny, jeden z samorządowców, powołując się na statystyki,
powiedział, że gdyby każdy z lokalnych przedsiębiorców zatrudnił jednego pracownika, nie byłoby u nas bezrobocia. Zgadza się
Pani z taką, wydawałoby się prostą receptą na rozwiązanie problemu ze znalezieniem pracy w naszym regionie?
- To czysty populizm. Pewnie sami przedsiębiorcy odpowiedzieliby, że w praktyce jest
to niemożliwe. Przecież wiadomo, że nagle nie pojawi się tyle
nowych miejsc pracy. Poza
tym kwalifikacje i kompetencje
bezrobotnych niekoniecznie odpowiadają pracodawcom. I odwrotnie – warunki zatrudnienia, jakie oferują pracodawcy,
nie zawsze odpowiadają oczekiwaniom tych, którzy pracy
szukają. Należy przy tym podkreślić, że bezrobocie jest nieodłącznym zjawiskiem w gospodarce rynkowej. Możemy
mieć do czynienia z bezrobociem tymczasowym, związanym
chociażby ze zmianą miejsca
pracy czy wchodzeniem na rynek pracy, bezrobociem strukturalnym, wynikającym z kolei
z niedostosowania kwalifikacji
siły roboczej do potrzeb gospodarki, technologicznym, spowodowanym nienadążaniem za
postępem technicznym i technologicznym. Bezrobocie może
mieć także charakter cykliczny, na przykład w okresie słabej koniunktury gospodarczej
popyt na dobra i usługi maleje,

kształtować się od kilku tysięcy do kilku, czy kilkudziesięciu
milionów złotych. Tymczasem
środki, jakimi dysponują urzędy pracy, mogą głównie wspierać
szeroko rozumiane koszty pracy, wsparcie rozwoju zasobów
ludzkich, rekrutacji i kształcenia
ustawicznego na każdym etapie
funkcjonowania firmy.

firmy ograniczają zatrudnienie
i wzrasta bezrobocie.
Wszystko to sprawia, że wiele osób faktycznie poszukujących
pracy ma poważne problemy z jej
znalezieniem.
- Kiedy mówi się o problemach
bezrobocia, rzadko wspomina się
o wysokich kosztach tworzenia
miejsc pracy ponoszonych przez
przedsiębiorców.
- Decyzję o utworzeniu miejsca pracy podejmuje właściciel
dysponujący odpowiednim kapitałem własnym, bądź finansuje to z kapitałów obcych na przykład kredytów z uwzględnieniem
progu rentowności. Dlatego bardzo ważna jest polityka monetarna i fiskalna jako dwa spośród
najważniejszych zadań współczesnego państwa, dostępność kredytów i inne możliwości wsparcia dla przedsiębiorców (parki
technologiczne, centra rozwoju
itp.) Bo przecież koszty utworzenia konkretnego stanowiska pracy - zależnie od branży – mogą

- Urząd pracy co prawda przekazuje pracodawcom pieniądze
na utworzenie stanowiska pracy,
ale maksymalne kwoty nie przekraczają sześciokrotnego, przeciętnego wynagrodzenie. Kto
decyduje o takiej, a nie innej wy-

bezrobotnych dokonuje starosta
– prezydent - po zaopiniowaniu
przez powiatową radę zatrudnienia, z uwzględnieniem lokalnej
sytuacji na rynku pracy. Szczegółowe zasady podziału, przeznaczenia środków FP określa ustawa
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wraz z szeregiem przepisów wykonawczych.
Dysponentem tych środków jest
minister do spraw pracy.
- Czy ci, którzy podejmują konkretne decyzje, zastanawiają się, gdzie
trafią te pieniądze?
- Tak – przynajmniej na szczeblu lokalnym. Stąd analiza

W okresie słabej koniunktury
gospodarczej popyt na dobra i usługi
maleje, firmy ograniczają zatrudnienie
i wzrasta bezrobocie.
sokości, które dalece odbiegają od rzeczywistych kosztów tworzenia miejsc pracy w przemyśle
czy usługach?
Urząd pracy dysponuje środkami Funduszu Pracy (FP) przeznaczonymi na aktywizację lokalnego rynku pracy. Ich wysokość
jest ustalana według algorytmu
podziału tych środków dla poszczególnych województw i powiatów. Wyboru form aktywizacji dla poszczególnych grup

wpływających wniosków pod
względem efektywności zatrudnieniowej i kosztowej, możliwości utrzymania stanowiska pracy
w dłuższym okresie czasu. Oczywiście chciałoby się wspierać produkcję przemysłową - np. to priorytet przy przyznawaniu przez
Urząd środków Funduszu Pracy – w dalszej kolejności to usługi i handel. Największe zainteresowanie wsparciem ze strony
pracodawców – przedsiębiorców

– występuje w usługach. Znaczna część programów związanych
z aktywizacją bezrobotnych,
współfinansowanych przez urzędy pracy, finansowana jest w ramach środków unijnych.
Warto jednak podkreślić,
że od 2008 r. w krajach Unii Europejskiej zlikwidowano około osiem milionów miejsc pracy
w przemyśle. Inne kontynenty
rozwijają swoje bogactwo (Stany Zjednoczone, Japonia), a my
już tego nie robimy, lub robimy zbyt wolno. Szansą na stabilny i trwały rozwój gospodarczy jest duży udział przemysłu
w gospodarce. Idea zastępowania miejsc pracy w przemyśle
przez te w usługach przekształcała się niekiedy w poszczególnych państwach w owczy pęd,
cel sam w sobie – mówił Jacek Męcina, wiceminister pracy
i polityki społecznej w rozmowie
z portalem wnp.pl o polskim rynku pracy na tle Europy.
To świadczy o tym, jakie priorytety stawia się obecnie przed
polską gospodarką; w przemyśle
są bardziej stabilne miejsca pracy
i lepiej opłacane. W naszym turystycznym subregionie nie wszystkie gałęzie przemysłu mogą czy
powinny być uruchamiane. Kolejna bardzo ważna sprawa to wypracowywanie „marki polskiej”,
produkcja wysoko przetworzonych polskich produktów oraz
rozwój polskiej myśli technicznej, wysokich technologii i innowacji. Decyzje w tym zakresie
nie należą jednak do pracowników urzędu pracy.
Rozmawiała
AGNIESZKA MICHALIK

8

POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI Dobry dodatek wiedzy o gospodarce

DOBRY TYGODNIK SĄDECKI 13 marca 2014

Kiedy ty nie interesujesz się gospodarką,
gospodarka interesuje się tobą
R O Z M OWA z dr. DARIUSZEM WOŹNIAKIEM, dziekanem Wydziału Przedsiębiorczości i Zarządzania
Wyższej Szkoły Biznesu – NLU w Nowym Sączu
– Czy dziwi Pana, kiedy polski Kowalski pytany o koszty tworzenia miejsca pracy, w przedsiębiorstwie produkcyjnym odpowiada, że to kwota
2–3 tysięce złotych, no może 5 tysięcy? W rzeczywistości przecież to koszty rzędu kilkuset tysięcy złotych,
w niektórych branżach dochodzące
do miliona.
– Nie dziwi mnie to. Pracowników to po prosu nie interesuje
i chyba nawet nie chcą wiedzieć, ile
kosztuje ich miejsce pracy. Każdego
interesuje przede wszystkim wysokość wynagrodzenia. Zupełnie inaczej wygląda to z punktu widzenia
przedsiębiorcy, który myśli o firmie
w długiej, czasowej perspektywie.
My myślimy o tym, żeby coraz lepiej zarabiać, tymczasem dla przedsiębiorcy nie jest sztuką wypłacić
dziś pracownikowi dwa razy większą pensję. Sztuką jest, żeby utrzymać miejsca pracy i tworzyć kolejne. Do tego potrzebny jest kapitał
wykorzystywany między innymi
na pozyskanie nowych klientów,
na terminy płatności, na surowce,
licencje czy inwestycje związane
z rozwojem firmy.
– Spróbujmy zdefiniować pojęcie kosztów tworzenia pracy. Przedsiębiorcy tłumaczą, że to iloraz liczby
pracowników i kapitału, jakim operują.
– Mnie się ta definicja nie podoba. Myślę, że nie przemawia ona
do wyobraźni przeciętnego Kowalskiego. Może w tych rozważaniach należałoby pójść innym

– Jeżeli jako społeczeństwo będziemy wymagać od polityków
wiedzy merytorycznej, to ci, którzy nie spełnią naszych oczekiwań,
nie zyskają naszych głosów. Wydaje się to proste, ale u nas się to nie
sprawdza. Ktoś, kto decyduje się
zostać politykiem myśli: po co mam
wiedzieć takie rzeczy, skoro to nie
ma znaczenia. Ludzie lubią, żebym
się pokazał, ładnie się wypowiedział, wystąpił w telewizji raz, drugi, trzeci i obiecał gruszki na wierzbie. To mi wystarczy, żeby wygrać
wybory.

inwestycyjne takiego przedsięwzięcia. A my pracownicy takiego ryzyka nie ponosimy.
– Przeciętny Kowalski może takich
rzeczy nie wiedzieć. Ale bywa, że niektórzy polscy parlamentarzyści pytani o koszty tworzenia miejsca pacy
w firmie produkcyjnej odpowiadają, że to „jakieś” 5 tysięcy złotych.
To chyba powinno Pana dziwić?
– Nie, nie dziwi mnie to, bo politycy w naszym kraju nie muszą wykazywać się wiedzą merytoryczną,
żeby wygrać wybory.
– Oczywiście, w sensie konstytucyjnym, każdy kto posiada prawa
wyborcze może zostać parlamen-

Pracowników to po prosu nie interesuje
i chyba nawet nie chcą wiedzieć, ile
kosztuje ich miejsce pracy. Każdego
interesuje przede wszystkim wysokość
wynagrodzenia.
tokiem rozumowania. Zacznijmy
od tego, że w społeczeństwie jest
mało przedsiębiorców, a dużo pracowników. I teraz zadajmy sobie
pytanie, kto tworzy miejsca pracy
w gospodarce. Tworzą je ci, którzy mają pomysł na biznes i chcą
ten pomysł zrealizować. Nazywamy ich przedsiębiorcami. Ale oni
z kolei potrzebują kogoś, kto by im
pomógł w realizacji tego pomysłu.
Mamy więc do czynienia z pewnym kontraktem. Pomożesz mi,
a ja w zamian oferuję ci tyle i tyle.
Pracownicy mają pracę, są wynagradzani za konkretne działania.
Jednak to przedsiębiorca, który
dysponuje odpowiednim, zainwestowanym kapitałem ponosi ryzyko

tarzystą. Ale jeśli ktoś jest posłem czy senatorem, to ma realny wpływ na tworzenie przepisów
prawa, także tych, które sprzyjają
lub nie rozwojowi przedsiębiorczości, a więc w konsekwencji i gospodarki. Powinien więc być człowiekiem światłym i znać podstawy
funkcjonowania wolnego rynku.
Czy ten rodzaj niewiedzy nie jest
kompromitujący?
– Oczywiście, to kompromitujące. Ale skoro od tych, których wybieramy, nie wymagamy kompetencji, to jaki interes mają politycy
w tym, żeby się uczyć?
– Jako wyborcy powinniśmy tej wiedzy
od nich wymagać!

– Wierzymy w gruszki na wierzbie,
bo nie interesujemy się gospodarką. Niestety, często nie mamy świadomości, że brak podstawowej wiedzy na ten temat ma bezpośrednie
przełożenie na jakość naszego życia. Wybieramy często tych, którzy
„ładnie” mówią, a potem nie dostrzegamy związków przyczynowo–skutkowych między podejmowanymi przez
nas decyzjami, a sytuacją, w jakiej się
znajdujemy.
– Do tego właśnie próbuję przekonać moich studentów. Ale myślę,
że generalnie jako społeczeństwo
nie chcemy się tego uczyć. W powszechnym przekonaniu ekonomia i gospodarka są nudne. W ogóle codzienne, prozaiczne życie jest
nudne: nudne jest robienie zakupów, nudne są rodzinne obowiązki, bo każdego dnia trzeba chodzić
do pracy, trudzić się, niezależnie
od tego, czy pracujemy u kogoś, czy
też mamy własną firmę. Tak zwykle
myślimy, a w szczególności młodzi ludzie.
– Ależ ta nudna, jak Pan mówi, codzienność, osadzona jest właśnie
w gospodarce.
– Wykładam mikroekonomię
i makroekonomię, czyli mówię
właśnie o gospodarce. Bez względu na przykład, jaki podam, 90 procent studentów uważa, że to i tak
jest tylko teoria, mimo że pokazuję: „Tak masz na co dzień”. I dodaję: „Ty nie interesujesz się społeczeństwem i gospodarką, ale
społeczeństwo i gospodarka interesuje się tobą”. Mamy tu do czynienia z brakiem przywiązywania
uwagi do ważnych kwestii. To dowód na to, jak ważna jest edukacja dzieci i młodzieży. Nie upieram się przy tym, że to musi być
jakiś konkretny przedmiot, taki
jak na przykład przedsiębiorczość.
Chodzi raczej o kształtowanie odpowiednich postaw przez rodziców, szkołę i otoczenie.
– Dodałabym do tego jeszcze media. Wróćmy choćby do kwestii związanych z kosztami tworzenia miejsc
pracy. Dlaczego ten temat, tak

ważny z punktu widzenia mechanizmów funkcjonowania gospodarki, właściwie nie funkcjonuje w przestrzeni medialnej. A przecież przede
wszystkim z mediów czerpiemy dziś
informacje.
– Bo w medialnej rzeczywistość
to temat nieciekawy. No cóż, nie
wszystkie rzeczy ważne są ciekawe. Z drugiej strony, w jaki sposób
zarabia dziennikarz? Zarobi wtedy,
kiedy gazeta będzie się sprzedawała.
Musi zadbać o takie tematy, które
ludzie będą chętnie czytali.

– Sama się w tej chwili nad tym zastanawiam i przychodzi mi do głowy pozytywizm. Może Wokulski z „Lalki”
Prusa. Był człowiekiem, który osiągnął
sukces w biznesie.
– No tak, rzeczywiście jako
przedsiębiorca osiąga sukces, ale
ponosi klęskę jako nieudacznik
emocjonalny. Otoczenie, w którym funkcjonuje, zubożała arystokracja, żywi dla niego pogardę,
bo w ich mniemaniu jest zwykłym
handlarzem. Wizerunkowy bilans
jest więc ujemny.

Młody człowiek jest kształtowany również
przez lektury. W tych lekturach nie ma
pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy.

– Na przykład listy 100 najbogatszych Polaków. Informacje o kapitale, jakim operują polscy przedsiębiorcy na stałe już wpisały się
w charakter współczesnego przekazu medialnego. Jednak rzadko
towarzyszą im komentarze, w których można przeczytać o pozytywnej roli, jaką polscy przedsiębiorcy
odgrywają w rozwoju gospodarczym naszego kraju poprzez inwestowanie swojego kapitału, dzięki czemu powstają nowe miejsca
pracy i podnosi się poziom życia
obywateli.
– Ja też w sprawie wizerunku
przedsiębiorcy toczę prywatną krucjatę. Konkretnie chodzi mi o dobór
lektur szkolnych. Bo przecież młody
człowiek jest kształtowany również
przez lektury. W tych lekturach
nie ma pozytywnego wizerunku
przedsiębiorcy.
– To ciekawe spostrzeżenie.
– Weźmy na przykład rycerza i kupca, który prowadzi jakąś
karczmę. Zwróćmy uwagę, jak idealistycznie przedstawiany jest rycerz, a jaki jest negatywny stereotyp karczmarza. A to przecież nie
ten pierwszy tworzy bogactwo, tylko ten drugi.
– Ma Pan pomysł na taką lekturę
szkolną, gdzie kreowany jest pozytywny wizerunek przedsiębiorcy?
– Biografia Stevena Jobsa. To lektura studentów WSB, ale dlaczego nie wprowadzić jej do szkół
średnich. Kiedy prowadzę zajęcia
ze studentami i pytam, w której
z lektur, jakie przeczytali w szkole
średniej, pojawia się przedsiębiorca, stanowiący wzór do naśladowania, zapada cisza.

– Zgadzamy się, że konieczne jest propagowanie wiedzy na temat przedsiębiorczości i gospodarki. Ale kto powinien zająć się kształtowaniem takiego
społeczeństwa, które byłoby świadome gospodarczych mechanizmów
mających wpływ na rozwój własnego kraju.
– Jak za każdą edukację odpowiedzialni są przede wszystkim rodzice i społeczność lokalna.
To bardzo źle, że zawsze czekamy
na polecenia ministerialnych władz
oświatowych. Sami mamy naprawdę duże możliwości. Wystarczy,
że zbierze się grupa osób, które mówią, że warto coś zrobić.
– Czyli, jeśli chcemy znać podstawowe mechanizmy rządzące gospodarką,
musimy pójść za przykładem pozytywistów i zabrać się za pracę organiczną u podstaw.
– Tak, ale ważne, kto w społeczności lokalnej ma wykonać tę pracę. Naprawdę nie ma problemu,
żeby zorganizować wykład, spotkać się z młodzieżą. Zresztą najlepszym tego przykładem jest działalność Fundacji Pomyśl o Przyszłości.
Udanym przedsięwzięciem może
pochwalić się miasto Nowy Sącz,
które we współpracy ze stowarzyszeniem ORION i WSB–NLU oraz
przedsiębiorcami z regionu, organizuje przedsięwzięcie pod hasłem
„Włącz myślenie, wybierz przedsiębiorczość”. Spotkania odbywają
się w sobotę i cieszą się dużą popularnością. Zajęcia polegają między
innymi na spotkaniach z przedsiębiorcami i udziale w konkursach.
Tak więc wiele zależy od naszej

własnej aktywności.
Rozmawiała AGNIESZKA MICHALIK
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ABC ekonomii - koszt
utworzenia miejsca pracy

Ile trzeba zainwestować pieniędzy, aby utworzyć jedno stabilne miejsce pracy? Każdy,
kto chciał prowadzić własną firmę, zapewne przygotował sobie biznesplan i policzył
wszystkie koszty, jakie będzie musiał ponieść.
Najprościej metodę wyliczenia kosztu
utworzenia miejsca pracy można wyjaśnić
na przykładach. Poniżej podajemy kilka, dla
zobrazowania, ile potrzeba zainwestować
pieniędzy, aby dać pracę.

Najem lokalu (120m2)

12 000 zł

Wyposażenie lokalu w sprzęt biurowy

50 000 zł

Opłata licencyjna

10 000 zł

Zatrudnienie 4 osób

12 000 zł

Koszty administracyjne (1 m–c)
RAZEM
Liczba zatrudnionych
Koszt stworzenia miejsca pracy

4 000 zł
88 000 zł
4 osoby
22 000 zł

Kosmetyczne Instytuty Dr Irena Eris

Biuro Podróży EXPERTWAKACJE

Obecnie istnieje 24 ekskluzywnych placówek, do grona których dołączają nowi
franczyzobiorcy.
W ekskluzywnie wyposażonych gabinetach wykonywane są zabiegi kosmetyczne,
konsultacje i zabiegi z zakresu dermatologii
estetycznej oraz manicure i pedicure.

Biura podróży EXPERTWAKACJE tworzą ogólnopolską Sieć Multi Agencji Turystycznych wraz z dodatkowymi usługami
pod wspólną, silną nazwą. Punkty handlowe
oferują produkty wielu organizatorów m.in.:
Neckermann, Alfa Star, Grecos, Ecco Holiday,
Tui, Itaka, Exim Tours i wielu innych.

Najem lokalu
Wyposażenie lokalu w sprzęt biurowy
Wyposażenie w sprzęt kosmetyczny
Zatrudnienie 4 osób
Koszty administracyjne (1 m–c)
RAZEM
Liczba osób zatrudnionych
Koszt stworzenia miejsca pracy

10 000 zł
60 000 zł
125 000 zł
12 000 zł
4 000 zł
211 000 zł
4 osoby
52 750 zł

WÓLCZANKA
Vistula Group S.A. rozwija sieć punktów
handlowych w oparciu o zasadę towaru powierzonego (franchising). Wólczanka jest
marką, której korzenie sięgają roku 1948.
Od tego czasu wciąż podąża za najnowszymi
trendami w modzie. Wykorzystuje je w swoich kolekcjach, tworząc dla klientów produkty z najwyższej półki. Linia koszul Wólczanka przeznaczona jest dla mężczyzn ceniących
sobie elegancję i dobrą jakość i przeznaczona
jest dla najbardziej wymagających klientów.

Najem lokalu (120m2)
Aranżacja biura
Opłata licencyjna
Zatrudnienie 3 osób
Koszty administracyjne (1 m–c)
Zabezpieczenie finansowe
RAZEM
Liczba zatrudnionych
Koszt stworzenia miejsca pracy

12 000 zł
18 000 zł
12 000 zł
9 000 zł
4 000 zł
200 000 zł
255 000 zł
3 osoby
85 000 zł

W przypadku zakładów przemysłowych,
które działają w obrębie biznesu prorozwojowego, czyli takiego, który oferuje swoje produkty i usługi poza region czy kraj, najszybciej
koszt stworzenia miejsca pracy można wyliczyć, dzieląc zainwestowany w firmie kapitał, czyli aktywa przez liczbę utworzonych
miejsc pracy.

Naszym pracodawcą jest
tak naprawdę klient, który
wybierze i zapłaci za nasze
produkty czy usługi.

Z listy „100 największych firm napędzających gospodarkę Sądecczyzny” podajemy
kilka przykładów, z których wynika, że koszt
utworzenia miejsca pracy w polskiej firmie
produkcyjnej, mogącej konkurować na rynku
globalnym kosztuje ponad 100 tys. zł.
Często w Polsce koszt utworzenia miejsca pracy mylony jest z wynagrodzeniem.
A przecież, żeby pracownik miał pracę, to firma musi wyprodukować i sprzedać produkt.
Naszym pracodawcą jest tak naprawdę klient,
który wybierze i zapłaci za nasze produkty czy usługi.
Klienci oczekują innowacyjnych, dobrych
jakościowo produktów, które otrzymają
szybko na wskazany adres. Do tego oczekują obsługi sprzedaży na najwyższym poziomie. Lubią też, kiedy kupowane przez nich
produkty są „markowe” czyli rozpoznawalne przez innych, dlatego potrzebna jest reklama i promocja produktów.
Aby spełnić te oczekiwania, trzeba zainwestować najpierw w surowce i maszyny,
hale przemysłowe i magazynowe. Dalej trzeba
wypromować produkt i dotrzeć z informacją
do klienta, np. poprzez reklamę, ogłoszenia
czy też poprzez otwarcie salonów sprzedaży.
Później ten produkt trzeba dostarczyć klientowi, tj. trzeba zatrudnić kierowcę, posiadać
lub wynająć samochód, kupić paliwo, ubezpieczenia samochodu, ubezpieczenie towaru .

Zdarza się również, że dajemy klientowi produkt, za który on zapłaci nam później (z odroczonym terminem płatności). W takiej sytuacji trzeba mieć kapitał, by firma w tym
czasie nadal sprawnie funkcjonowała. Zdarza się również, że klienci nie chcą zapłacić

Im więcej miejsc pracy
powstanie w gospodarce tym
więcej wpłacimy podatków
i będzie można utrzymywać,
i tworzyć miejsca pracy w
instytucjach państwowych.
za produkty, które otrzymali, wtedy trzeba
mieć kapitał, aby odzyskać te pieniądze w sądzie (windykacja). Trzeba też płacić podatki,
prowadzić czynności administracyjne, np.
kotłownia, remonty, odpady produkcyjne,
śmieci, energia, woda, ścieki, które również
trzeba sfinansować.
Pracodawca musi też pamiętać, że są okresy, w których sprzedaż jest mniejsza, np.
w branży budowalnej mniej produktów

Dokończenie na str. 10
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Opis

FIRMA

sprzedaje się w zimie. W tym czasie pracownicy również oczekują wynagrodzenia, dlatego pracodawca musi myśleć o oszczędnościach na takie okresy, aby mieć pieniądze na wypłaty. W przypadku sezonowości firmy oferują więcej miejsc pracy, wtedy gdy
mają więcej klientów i większą sprzedaż, natomiast mniej miejsc
pracy mogą zaproponować, gdy klientów jest mniej. Takie są prawa rynku pracy, dla przedsiębiorstw działających w gospodarce
i wytwarzających PKB.
Są jeszcze miejsca pracy, które finansowane są z naszych podatków w instytucjach państwowych tj: policja, służba zdrowia,
nauczyciele czy też urzędnicy państwowi. Dla tych stanowisk
klientem jest całe społeczeństwo, które składa się na utworzenie
tych miejsc pracy i na te wynagrodzenia. Im więcej miejsc pracy powstanie w gospodarce tym więcej wpłacimy podatków i będzie można utrzymywać i tworzyć miejsca pracy w instytucjach
państwowych.

Aktywa

Polski producent maszyn i urządzeń
przemysłowych.
353 680 336,07 zł

1400

252 628,81 zł

FPHU WIŚNIOWSKI

Największy polski producent bram
garażowych i przemysłowych.

190 710 569,19 zł

1080

176 583,86 zł

56 417 364,93 zł

379

148 858,48 zł

34 642 709,93 zł

198

174 963,18 zł

Polska firma transportowa o zasięgu międzynarodowym, która przewozi produkty głównie na rynku
europejskim.

Spedycja i transport międzynaroLITWIŃSKI TRANSPORT dowy paliw i sieć Okręgowych Stacji
SPRZĘT BUDOWNICTWO Kontroli Pojazdów, do firmy należy
także Hotel „Litwiński”w Tęgoborze.

GORAN SP Z O O

Polski producent stolarki
otworowej.

60 033 408,47 zł

450

133 407,57 zł

FABRYKA OKIEN DAKO
SP Z O O

Polski producent okien PCV, drzwi
i konstrukcji aluminiowych.

45 680 731,02 zł

400

114 201,83 zł

Poziomo
1. Środki przeznaczone z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej.
2. Przeciwieństwo podaży.
3. Skrót od „koszty badań i rozwoju”
7. Nieodpłatne i bezzwrotne środki z budżetu państwa przeznaczone
na realizację zadań własnych gminy.
10. Podatek od czynności...
14. Połączenie dwóch podmiotów lub przejęcie jednego przez drugi.
15. Firma komputerowa założona 25 lat temu w Nowym Sączu
16. Niewidzialna...rynku

1

2

3

5

8
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Liczba
Koszt stworzenia
zatrudnionych miejsca pracy

NEWAG S A

BATIM TRANSPORT
MIĘDZYNARODOWY
I SPEDYCJA SJ

Na temat kosztów utworzenia miejsca
pracy czytaj więcej w raporcie Fundacji
„Dlaczego w Polsce zarabiamy cztery
razy mniej niż w bogatych krajach Europy
Zachodniej i przestaliśmy się do nich
zbliżać?”, podyskutujmy również na ten temat
na Facebooku Fundacji Pomyśl o Przyszłości.
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Pionowo
1. Spadek wartości waluty krajowej względem waluty zagranicznej
w systemie płynnych kursów walut.
3. Gałąź produkcji lub handlu.
4. Sądownie ogłoszona upadłość przedsiębiorstwa.
5. Inaczej wpływy.
6. M.in. drogi i kolej.
8. Dochody stanowiące główne wpływy budżetu gminy, pochodzące
w największej mierze z podatków i opłat lokalnych.
9. Przedsiębiorstwo w Nowym Sączu, specjalizujące się w modernizacji oraz produkcji nowego taboru szynowego.
11. Zahamowanie tempa wzrostu gospodarczego przejawiające się
spadkiem PKB.
12. Uprawnienie jednostki do otrzymania świadczenia pieniężnego
od dłużnika, np. za świadczone usługi.
13. Know–...
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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 biznesu podstawowego (prorozwojowego)?
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 e–mailem: biuro@pomysloprzyszlosci.org lub pocztą
na adres „Pomyśl o Przyszłości” ul. Węgierska 146c, 33–300 Nowy
Sącz z 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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Wszystko się kręci wokół pieroga
A TO C I E K AW E . Najpierw były
te z ciasta i ziemniaków nadziewane
bryndzą, później tańczące i śpiewające, a teraz mieszkańcy Łomnicy chcą
po nich jeździć.
Łomnica–Zdrój to zagłębie Czarnych Górali, słynące z niezapomnianych smaków, jakie niesie
ze sobą tradycja gotowania… pierogów łomniczańskich – dania
składającego się głównie z ciasta
z ziemniaków i nadzienia z bryndzy. Gospodynie przyrządzają je
już od ponad stu lat i jak twierdzą,
nie mają sobie równych. Potrawa
nie tylko syci, ale też inspiruje. Jej
nazwę nosi już regionalna kapela z tej miejscowości. Mieszkańcy chcą także, by tradycyjne danie patronowało... rondu.

Nazwę tradycyjnej potrawy przyjęła też kapela, która od czterech lat
rozsławia Łomnicę grą i śpiewem
w tym celu wysłać stosowne pismo
do GDDKiA, zarządcy drogi.

Rozśpiewane pierogi
Rondo imienia pieroga
Gdy tylko mieszkańcy Łomnicy dowiedzieli się, że przy wjeździe
do miejscowości powstanie rondo,
nie mieli wątpliwości. Powinno nosić imię pieroga łomniczańskiego.
– Rondo jest okrągłe i piyróg
jest okrągły – mówią żartobliwie
mieszkańcy Łomnicy, ale sprawę
traktują jak najbardziej poważnie.
– Pasuje jak nic, to musi być rondo
piyroga! – podkreślają. Zamierzają

Nazwę tradycyjnej potrawy
przyjęła też kapela, która od czterech lat rozsławia Łomnicę grą
i śpiewem. Tworzy ją piętnaście
Piyrogów Łomnicońskich. Śpiewają gwarą, ubrani w tradycyjne stroje górali nadpopradzkich. Mocny filar zespołu tworzą Agnieszka Fiedor
i jej dzieci. Ich śpiew potrafi postawić na równe nogi, bo donośny głos
to u nich cecha dziedziczna. Służył kiedyś paniom do zwoływania

baców z hal. Gazdynie wołały oczywiście na pierogi, które dawniej
miały kolosalne rozmiary.
– Mówiło się, że piyróg łomnicoński był tak duzy, ze gdyby spadł,
mógłby zabić kwokę z kurcentomi
– mówi Agnieszka Fiedor. – Jadały
je chłopy by mieć siłę – podkreśla.

Serce pasterstwa
Łomnica kryje w sobie nieodkryte zakątki emanujące ciszą i spokojem. To kraina hal i leczniczych
źródeł. W okolicy znajdują się bacówki, będące miejscem wytwarzania bryndzy, bez której mieszkańcy

Agnieszka Fiedor

REKLAMA

Witam,
Mam na imię Piotrek, mam 28 lat i w głowie pełno planów i marzeń na przyszłość. Nagle moje spokojne życie, pracę, którą lubię, szkołę i normalne funkcjonowanie przerwała informacja, że choruję na ostrą białaczkę. Musiałem się poddać trudnemu leczeniu. Czasem jest ciężko, ale moim
celem jest powrót do normalnego życia. Jest duże prawdopodobieństwo, że ratunkiem dla mnie
jest przeszczep szpiku kostnego. Niestety moje rodzeństwo i bliscy znajomi, są niezgodni genetycznie. Trwają poszukiwania dawcy niespokrewnionego. Niestety zauważam, że pieniądze w tym
leczeniu też są potrzebne żeby dbać o siebie należycie. Wszyscy, którzy mnie znają i do których
adresuję ten tekst wiedzą, że trudno jest prosić mi o pomoc, ale chce by moja rodzina i bliscy
mogli funkcjonować normalnie. Stąd prośba o 1 % podatku. Z góry serdecznie dziękuję.
Piotr Fryda

Fundacja Urszuli Smok „Podaruj Życie” KRS 00000 47638
Nr konta fundacji 07 1750 0012 0000 0000 2316 1346
(bardzo ważny jest dopisek „dla Piotr Fryda”

nie wyobrażają sobie pierogów.
Do dziś wypasa się tu owce. Stada
liczą łącznie kilkaset owiec matek.
– Mamy trzech baców – mówi
Agnieszka Fiedor. – Mało kto
wie, że pasterstwo było niegdyś
podstawą egzystencji łomnican
– podkreśla.

Skarby z archiwum
Wielką entuzjastką Łomnicy
i jej folkloru jest Monika Florek.
Nie pochodzi z tych stron, a mimo
to uznała je za swoją małą ojczyznę
i od tamtej pory robi wszystko, by
zarazić innych miłością do Łomnicy. W Muzeum Etnograficznym
w Krakowie udało jej się odszukać

zaginione nuty. Pochodzą one z początków XX wieku, z czasów gdy
na terenie Monarchii Austrowęgierskiej prowadzone były badania
folkloru. W archiwach znajdowało
się 90 zapisów nutowych i tyle samo
przyśpiewek z okolic Piwnicznej.
– To ogromny materiał do pracy – przyznaje Monika Florek.
– Te utwory dają całkiem nowy
obraz kultury górali nadpopradzkich. Co najdziwniejsze, nikt o nich
nie wiedział.
Odnalezione nuty trafią na nową
płytę Piyrogów Łomnicońskich.
Dawne melodie ożyją już pod koniec kwietnia.
KRYSTYNA PASEK

OGŁOSZENIA DROBNE
PRACA DLA KOBIETY W NIEMCZECH
(sprzątanie mieszkań).
tel.609 769 639

PRZEDSZKOLE OJCA PIO
– zapisy tel. 18/442-23-95,
www.przedszkoleojcapio.pl

POTRZEBUJESZ PIENIĘDZY?! WEJDŹ:
www.daiglob.pl; Zakładka
daiglob a–count.

ZATRUDNIĘ KELNERA-KĘ, N. Sącz
tel. 503-080-192.

SZYBKA POŻYCZKA do 1500zł
od ręki. Zadzwoń 18 334 80 37.
REKLAMA

NOWY SĄCZ

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

LOKAL UŻYTKOWY do wynajęcia. N.Sącz
ul. Jagiellońska tel. 603 644 560.
SPRZEDAM DZIAŁKĘ 18 ar. Żeleźnikowa
tel. 694 793 498.
N.SĄCZ: 132m2 róg ul. Kościuszki
i Jagiellońskiej, pod sklepem
nasienniczym. Woda, energia elektr.,
c. ogrzewanie. Lokal po firmie
reklamowej. Zapytania:
tel. 18-443-83-07 (7.30 - 14.30)
e-mail: administracja@sozs.pl
NOWY I STARY SĄCZ, KRYNICA:
lokale biurowe, gastronomiczne,
magazynowe do wynajęcia.
18-443-83-07,
administracja@sozs.pl

NOWY SĄCZ DO WYNAJĘCIA
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Rowerem z Krakowa do Nowego Sącza
I N W E S T YC J E . Według optymistycznych prognoz w naszym regionie znacząco przybędzie tras
rowerowych. Na niektóre trzeba będzie zaczekać nawet kilka lat, z części korzystać jeszcze
tego lata.

Lokalnie
Planowana jest budowa kompleksowego szlaku rowerowego, łączącego uzdrowiska Łomnicę, Muszynę, Żegiestów, Krynicę
i miejscowości w obszarze subregionu sądeckiego. Obecnie trwają prace nad uzgodnieniem przebiegu szlaku w poszczególnych
gminach.
– Kiedy będą opracowane
wersje tras, zrobimy powiatowe konsultacje społeczne na ten
temat – wyjaśnia Maria Olszowska, rzecznik Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.
Środki na realizację przedsięwzięcia Starostwo chce pozyskać
z Małopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego, z funduszy dla subregionów na lata
2014–2020.
O wiele szybciej będzie można
korzystać z trasy, która powstanie na bazie obecnego połączenia
między Polską a Słowacją w Piwnicznej. Gdy zakończone zostaną prace związane z partnerskim
projektem budowy nowego połączenia, obecna, mocno już przewężona nitka drogi krajowej nr
89 zostanie zamknięta dla ruchu samochodowego i przekazana na własność gminie, a ta chce
ją przeznaczyć dla rowerzystów.
Gratką dla prawdziwych koneserów wypoczynku na rowerze jest już Trasa Rowerowa
REKLAMA

Proponowany przebieg tras rowerowych, które chce wybudować województwo
Turystyczna Pętla Muszyńska
(TPM), która wiedzie zarówno
przez trakty, m.in. przez pasma
Zimnego i Dubnego zaliczanego
do Beskidu Sądeckiego, jak i drogi
asfaltowe. Wzdłuż trasy leżą najważniejsze zabytki Muszyny i jej
okolic. Jest nawet odnoga zaprojektowana specjalnie dla amatorów ekstremalnych przygód prowadząca na Jaworzynę Krynicką.
Szczegółowe informacje na temat poszczególnych przystanków
znaleźć można na stronie www.
muszyna.pl. Ale to nie wszystko.
– W Muszynie przygotowywany jest właśnie wniosek pod
hasłem „Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym Trasy Biegowo

– Rowerowe”. Zakres planowanej inwestycji to dwie trasy:
na Zapopradziu i w miejscowości Złockie o łącznej długości 11
kilometrów oraz obiekt Centrum
Biegacza – informuje Marta Poremba z Urzędu Miasta i Gminy
Uzdrowiskowej Muszyna.
Jeszcze w tym roku w Starym Sączu zostaną utworzone
ścieżki rowerowe wzdłuż drogi gminnej na odcinku Stary Sącz
Rondo – Gołkowice Dolne. Łączna długość to prawie dwa i pół
kilometra.
Gmina chce też wytyczyć dwa
szlaki, z których obok rowerzystów będą mogli korzystać i piesi. – Szlak numer 1 to „Trasa nad
Popradem” o długości 8 kilometrów. Szlak numer 2 o nazwie
„Przez Miejską Górę” będzie miał
długość 16,5 kilometra – tłumaczy Michał Kociołek z Urzędu
Miejskiego w Starym Sączu.

Wojewódzko
Na etapie wytyczania tras
jest projekt wojewódzki, którego ideą jest połączenie Krakowa
REKLAMA

z najważniejszymi i najatrakcyjniejszymi turystycznie miejscowościami województwa małopolskiego. W powiecie sądeckim
trasa połączy kolejno: Rożnów,
Gródek nad Dunajcem, Tęgoborze, Łososinę, Nowy Sącz, Stary Sącz, Rytro, Piwniczną, Wierchomlę, Żegiestów, Muszynę
i Krynicę. W Starym Sączu trasa będzie miała rozgałęzienie
na Podegrodzie, aby stamtąd
przez Łącko doprowadzić do m.
in. Szczawnicy. Przygotowaniem
map i opracowaniem technicznym przedsięwzięcia zajmuje się
firma Neuteno Jacek Ziebura.
Trasa wytyczana jest również
po stronie słowackiej – według propozycji biec będzie od miejscowości
Ćirć do Mniszka nad Popradem poprzez miejscowości Legnava, Starina, Malý Lipnik, Sulin. Projekt tras
można prześledzić na stronie internetowej http://neuteno.pl/mapy–
tras/. W założeniach trasy prowadzone są drogami asfaltowymi,
umożliwiającymi jazdę rowerem
szosowym, poziomym, ciągnącym
przyczepkę do przewozu dzieci
itp. oraz dojazd do i od ważniejszych stacji kolejowych, ważniejszych ośrodków miejskich i wszystkich pozostałych tras rowerowych.
Dla tras głównych zostały wybrane przebiegi o jak najmniejszym
pochyleniu terenu. Docelowo pochylenie nie powinno przekraczać 6 procent. Dlatego przebieg
tras głównych wykorzystuje doliny rzeczne oraz korytarze linii kolejowych. Uwzględnia także przebiegające przez teren województwa
rowerowe trasy międzynarodowe
i krajowe typu: EuroVelo, Wiślana
Trasa Rowerowa.

Po sąsiedzku
Z kolei już w najbliższych
dniach ogłoszony zostanie przetarg na budowę ścieżek rowerowych w Gorlicach. W przyszłości
dzięki ich połączeniu ze ścieżkami wybudowanymi w gminach ościennych powstanie jedna
z najciekawszych atrakcji turystycznych regionu.

– Powstaną ścieżki rowerowo – piesze o długości ponad 5
kilometrów oraz dodatkowo kilka kilometrów wyznaczonych
szlaków w miejscach, w których
ścieżek nie uda się zrobić – informuje rzecznik prasowy UM Jakub Krzyszycha. – Przygotowania były niezwykle żmudne, gdyż
trzeba było uzyskać zgody poszczególnych właścicieli działek.
Ścieżki będą zasadniczo biegły
wzdłuż gorlickich rzek – Sękówki i Ropy. Są to naturalne trakty
spacerowe i idea ich wytyczenia
właśnie tam sama się narzucała. W tej chwili w tych miejscach
są najczęściej „dzikie”, wydeptane ścieżki.
Projekt jest prowadzony
w partnerstwie z ościennymi
gminami. Partnerem jest również województwo małopolskie.
– Dlaczego tak dużo partnerów? Bo wszyscy realizujemy
unijny projekt upamiętniający, poprzez tworzenie różnych
obiektów, bitwę pod Gorlicami
z 1915 roku. A ścieżki pieszo–rowerowe także w jakiś sposób się
tu wpisują. Przy ścieżkach będą
tablice informujące o znaczeniu
bitwy – wyjaśnia Krzyszycha.
Pieniądze na realizację przedsięwzięcia pochodzą przede
wszystkim z funduszy unijnych.
Z pozyskanych 6,7 mln zł najwięcej – bo 2 miliony – pochłoną
właśnie gorlickie ścieżki.
– Dofinansowanie unijne wynosi około 70 procent, więc nasz
miejski budżet nie jest stosunkowo mocno tym projektem obciążony. Oczywiście niezbędne do wydania kwoty zostały
uwzględnione zarówno w budżecie, jak i w planach finansowych.
Chcemy zakończyć ten projekt
jeszcze w tym roku, z tym że nie
będzie łatwo, bo przedsięwzięcie na pewno jest bardzo rozległe i skomplikowane – zastrzega
Krzyszycha.
(TISS)

Więcej informacji znajdziesz też
na dts24.pl
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Lelek jest niedobrym
burmistrzem

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

P

owtórzyć? Proszę bardzo:
Jacek Lelek jest niedobrym
burmistrzem! Lelek jest za
dobrym człowiekiem, by być dobrym burmistrzem. Dobry burmistrz potrafi skutecznie manipulować; sprawnie prowadzić intrygę;
schlebiać tym, którzy pochlebstw
oczekują i powiedzieć coś przykrego tym, których chce trzymać
na dystans. Dobry burmistrz buduje swoje otoczenie z ludzi ślepo mu
oddanych, wiernych i dbających,
by wola szefa była dobrem nadrzędnym. Dobry burmistrz nie miewa
skrupułów, idzie mocno do przodu, a jak trup po drodze ściele się
gęsto, to tylko skutek uboczny
sprawowania władzy. Władza jest
najważniejsza.
Tak więc w tym kontekście Jacek
Lelek jest burmistrzem złym. Kompletnie nie wiadomo, dlaczego Lelek musi każdego wysłuchać bez
względu na wagą sprawy i poświęcić mu swój czas; dlaczego Lelek ma
skrupuły; dlaczego martwi się, kiedy musi komuś powiedzieć „nie”;
dlaczego Lelek kieruje się przepisami i prawem; właściwym sposobem
wydawania publicznych pieniędzy i innymi samorządowymi „detalami”. Jacek Lelek jest za delikatny, martwi się czy słusznie postąpił,
a przecież powinien na czas sprawowania urzędu wdziać skórę krokodyla. Wtedy byłby dobrym burmistrzem, bo od takiego pancerza
wszystko by się odbijało jak od ściany. Ale Lelek chciał inaczej.
Chciał inaczej i opozycja (albo
tylko drobni krętacze) próbuje to wykorzystać. Z prozaicznej
sprawy ustalenia warunków umowy dla nowego kapelmistrza miejscowej orkiestry zrobiła się polityczna awantura na cały powiat,
a w rozgrywkę perfidnie wciągnięto młodzież. Kto? Nie bardzo wiadomo kto, bo nikt się do tego nie
przyznaje, a przecież, że w Internecie anonimowo można zrobić niemal wszystko. Tak więc Jacek Lelek jest niedobrym burmistrzem,
bo powierzył kierowanie Gminnym Centrum Kultury Wojciechowi

Knapikowi, dzięki czemu starosądeckie GCK stało najprężniejszą
tego typu placówką w regionie. Teraz w starosądeckiej kulturze dzieje
się dwa razy więcej niż we wszystkich innych tego typu placówkach
razem wziętych i to kolejny argument na tezę, że Lelek złym burmistrzem jest. Byłby dobrym, gdyby
posadził w „Sokole” miernotę dającą sobie chodzić po głowie wszystkim lokalnym specom od zawsze
robiącym w kulturze. Knapik też
jest zły, bo zamiast ogłosić „róbta co chceta ja będę pilnował, żeby
wam na ciepłych posadkach ptasiego mleczka nie brakowało” – okazał się facetem konkretnym, samodzielnych, zaradnym i próbującym
szukać kompromisów. To z gruntu zły model zarządzania delikatną materią kulturalną, czyli najlepszym miejscem, gdzie na całe lata
wielu potrafi uwić sobie wygodne gniazdka. Gdyby ogłosić gminny przegląd kulturalnych dekowników naszego regionu, konkurencja
byłaby silniejsza niż na przeglądzie
grup kolędniczych, a jury miałoby niezły ból głowy, komu przyznać
główną nagrodę w kulturalnym
nicnierobieniu.
Czasy są ciężkie i wie o tym
już każde dziecko, które choć raz
dmuchnęło w trąbkę gminnej orkiestry. Wiedzą o tym dobrze również samorządowcy, oceniani m.in.
w plebiscytach podobnych do konkursu na kulturalnego dekownika roku. Niedawno jedna z gazet codziennych ogłosiła smsowy plebiscyt
oceniający wójtów i burmistrzów
w zbliżającej się do końca kadencji.
Z grubsza rzecz biorąc, większość
samorządowców w regionie miała
albo sto procent akceptacji, albo sto
procent ocen negatywnych. Kto zadbał o wysyłanie smsów, ten wypadł
dobrze. Kto nie wysyłał, ten wyszedł na nieudacznika. Fajna i mądra zabawa, prawda? Dzięki temu
postawionemu na głowie rankingowi niebawem wybuchnie kilka afer,
w których potrzebne będzie prokuratorskie dochodzenie, z ilu służbowych komórek, ile smsów wysłano, by szefowi zrobić dobry wynik.
W przedwyborczej dociekliwości
znajdą się skrupulatni, którzy wyliczą, ile publicznych pieniędzy zostało wydanych na telefoniczne rachunki za plebiscytowe smsy. Tym
sposobem w wielu gminach nie zabraknie nowych igrzysk, które
są przecież potrzebne, bo jakoś ten
cyrk musi się kręcić.

Widmo demagogii krąży
nad Chełmcem

Jerzy Wideł
Z kapelusza

„S

przeciwiamy się, by
najmłodsze i najbardziej bezbronne wobec świata dorosłych dzieci narażone zostały na ryzyko
socjologicznego eksperymentu w imię współczesnych, budzących kontrowersje i społeczny
opór dogmatów spod znaku ideologii gender. Wprowadzenie takiego przedmiotu będzie miało
w przyszłości negatywne skutki zdrowotne, psychologiczne,
społeczne”.
To jeden z punktów rezolucji
przyjętej jednogłośnie przez radnych gminy Chełmiec. Drugi zaś
brzmi „sprzeciwiamy się wprowadzenia do coraz młodszych klas
edukacji seksualnej dzieci”.
Na kilka dni przed przyjęciem
przez Senat RP uchwały o zmianach w edukacji najmłodszych,
obudzili się z zimowego snu chełmieccy radni. Teraz, jak wiadomo,
pod uchwałami najpierw Sejmu
RP i obecnie Senatu RP swój podpis ma złożyć prezydent RP.
Należy zapytać elity Chełmca, dlaczego tak późno. Dlaczego nie protestowali, kiedy milion
osób podpisało się pod protestem

przeciw posyłaniu sześciolatków do szkół. A przecież protesty
i to nawet podczas obrad Sejmu
RP odbyły się w... zeszłym roku.
Odpowiedź jest prosta. Trójca demagogów chełmieckich:
Paweł Bogdanowicz, Jarosław
Rola, Łukasz Kluska kilka miesięcy pracowała nad rozmiękczeniem radnych. Najpierw wywiesili baner w stolicy gminy
ze swoimi podobiznami w ramach akcji „Ojcowie w obronie
rodziny”. Dodajmy, że bojownik
w walce z gender i posyłaniem
sześciolatków do szkoły, wspomniany Paweł Bogdanowicz, jest
– traf chce – nie tylko ojcem,
głową rodziny, ale także wiceprzewodniczącym Rady Gminy
Chełmiec.
Na nic wypowiedzi ekspertów oświatowych, psychologów
dziecięcych, Bogdanowicz i jego
towarzystwo wie lepiej, co jest
dobre i właściwe dla maluchów.
Modna jest walka z gender, więc
w tej walce z podtekstem politycznym, w imię słusznych haseł
używa jako argumentów właśnie
tych najmłodszych, bezbronnych. Dlaczego w tak fundamentalnych sprawach wydawałoby się nie zabierają głosu kobiety
– matki, a trójka facetów w sile
wieku. Zabierają głos politykierzy – demagodzy, a nie eksperci.
Przecież w ustawie jest wyraźnie
zapisane, że o tym, czy posłać 6–
letnie dziecko do szkoły decydują
rodzice i przy swoich wątpliwościach mogą skorzystać z poradni

psychologiczno–pedagogicznej
w Nowym Sączu.
Znamienna w tym wszystkim jest wypowiedź wójta Bernarda Stawiarskiego, który wręcz
mówi, że gmina dopiero teraz zacznie przystosowywać budynki
szkolne dla potrzeb najmłodszych
uczniów.
Zatem woli demagogów poddali się radni, zaś wcześniej 70 procent ankietowanych gminnych
nauczycieli, i wysmażyli wspomnianą rezolucję. Śmieszności
sprawie dodaje fakt, że chełmiecka rezolucja niczym Uniwersał Połaniecki ma trafić na kilka biurek – premiera rządu, marszałków
Sejmu i Senatu RP, szefa MEN,
Rzecznika Praw Dziecka, związków zawodowych, Małopolskiego
Kuratora Oświaty. W jednej z wypowiedzi publicznych Paweł Bogdanowicz, wiceprzewodniczący
Rady Gminy Chełmiec stwierdził – „rozpoczęcie nauki w szkole powinno być uwarunkowane
osiągnięciem dojrzałości szkolnej
przez dziecko, a nie ustawą, czy
rozporządzeniem”.
Po akcji trzech demagogów
„Ojcowie w obronie rodziny” i rezolucji radnych widać, że wielu dorosłych w Chełmcu nie osiągnęło wspomnianej dojrzałości
szkolnej. Ilu z nich wystartuje teraz w różnego rodzaju wyborach
samorządowych i parlamentarnych, czas pokaże. Z pewnością
będzie to oznaczało i warunkowało osiągnięciem dojrzałości. Może
być szkolnej.

Urzędnicze schody
Ś L A D E M N A S Z YC H P U B L I K AC J I .
Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Sączu w ślad za naszą
interwencją „40 metrów do szczęścia”, opublikowaną w DTS 27 lutego, wysłała sprostowanie. Prezes Jarosław Iwaniec informuje w nim, że:
„[…] nieprawdą jest, że Nadzór Budowlany nakazał Grodzkiej Spółdzielni
Mieszkaniowej przebudowę schodów
prowadzonych do klatek i budowę
podjazdów dla wózków i osób niepełnosprawnych. Również nieprawdą
jest, że Miejski Zarząd Dróg nie może
przystąpić do swojej części prac – jak
to zostało napisane w artykule”.

Od autora:
Dyrektor MZD Grzegorz Mirek rzeczywiście swoją wypowiedź
przekoloryzował – Grodzka nakazu
przebudowy schodów nie dostała.
Ale według zebranych przez nas
informacji bezpośrednio w Nadzorze Budowlanym wynika, że i prezes Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej Jarosław Iwaniec wyszedł
przed orkiestrę – MZD żadnego pisemnego nakazu remontu chodnika jeszcze nie dostało, bo postępowanie w tej sprawie dopiero
się toczy. I wcale niewykluczone,
że sporne schody również będą

miały w nim swój udział, jeśli tylko
Grzegorz Mirek pisemnie zawnioskuje o sprawdzenie ich bezpieczeństwa. Ale – co bardzo ważne
– musi pamiętać o tym, że obecnych, aktualnie obowiązujących
norm budowlanych nie można stosować wstecz. Z naszej strony możemy tylko życzyć mieszkańcom
bloku przy ul. Sienkiewicza 24–
26, by zarówno prezes, jak i dyrektor zrezygnowali z niepotrzebnego
udowadniania swoich racji, a skupili się na tym, by mieszkańcom
żyło się bezpieczniej.
(TISS)
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Zaserwowałam znajomym niezłą rozrywkę
ROZMOWA . – W fotelu przed telewizorem, oglądając
pierwszą edycję,
czułam się dobrze. Ma się wtedy 150 pomysłów. W praktyce
jednak nie mogłam opanować nerwów, a kiedy trzeba było coś wymyślić, to w głowie… pustka – o swojej
przygodzie w telewizyjnym programie
TOP CHEF Polsatu, opowiada
PATRYCJA STEFANÓW – KOT, szefowa
i właścicielka restauracji Koncertowa
w Krynicy Zdroju.
– Jak wyglądają eliminacje do takiego programu?
– Należy wysłać zgłoszenie, CV,
zdjęcia swoje, swoich dań oraz filmik
z autoprezentacją. Kolejnym etapem
jest zaproszenie na casting… Byłam
na dwóch, gdyż startowałam również do pierwszej edycji TOP CHEF.
– Udział w programie był Pani własnym
pomysłem?
– Namawiał mnie mąż, ale sama
również bardzo chciałam to zrobić. Trochę się bałam. Do końca
nie wierzyłam, że moje uczestnictwo w TOP CHEF może stać się realne. Gdyby nie Darek, mój mąż,

Była kiedyś jednym z najsłabszych
punktów miasta, stąd wielka fosa
i wysoki wał w pobliżu. Jej okolice służyły za ogromny zamrażalnik
dla producentów lodów, a sama ulica pamięta jeszcze czasy Kazimierza Wielkiego.
To tylko kilka faktów z długiej
i ciekawej historii ulicy Wałowej
w Nowym Sączu. Niewiele osób
o nich dziś pamięta, a mogłoby,
dzięki paru promocyjnym ruchom.
– Jednym z nich może być tablica informacyjna, która kiedyś tam
wisiała, ale w pewnym momencie
ktoś ją usunął. Jej brak odczuwają teraz szczególnie przewodnicy
– twierdzi trudniący się tym zawodem Wojciech Lippa.
Sądeczanin próbuje zachęcić także do ożywienia krótkiej

to sama z pewnością bym się nie
zgłosiła.
– Z czym najtrudniej było się Pani
uporać?
– Ze stresem. Myślałam, że będzie łatwiej. W fotelu przed telewizorem, oglądając pierwszą edycję,
czułam się dobrze. Ma się wtedy 150
pomysłów. W praktyce jednak nie

Największy w Polsce pomnik loda stanie w Nowym Sączu?
miejskiej uliczki za pomocą dorożek. Kiedyś stacjonowały tam zaprzęgi i turyści mogli się nimi poruszać po mieście.
– Marzyłbym o tym, żeby w sezonie turystycznym stała tam
przynajmniej jedna dorożka. Mogłaby wozić turystów chociażby
do Miasteczka Galicyjskiego.
Sądeczanie zapytani o dorożki
w centrum miasta przywołują z pamięci zapomniane obrazy.
– Rzeczywiście, dorożki były
najpierw w rynku, a potem na ulicy Wałowej. Zimą w rynku jeździły sanie. To dobry pomysł, żeby

Bezpieczeństwo rodziny spoczywa
na Twoich barkach?
Zapewnij ochronę bliskim przed
wypadkami losowymi z ubezpieczeniem
„Grupa otwarta Alwis&Secura”
Już za 25 zł miesięcznie!
• szeroki zekres świadczeń - 9 wariantów do wyboru
• wysokie sumy ubezpieczeń
• dostępne także dla osób bez stałego zatrudnienia
• i osób po 65 roku życia

tel. 18 262 00 60

www.alwis.pl

Oferta dostępna tylko u agentów Alwis&Secura
Zadzwoń i zapytaj o szczegóły
Szczawnica
Czesława Zachwieja
691-739-603
Stróże
Dariusz Krok
509-384-404

preferowałam kuchnię międzynarodową, później polską regionalną, a obecnie staram się nie wyznaczać sobie ograniczeń wynikających
z definiowania rodzaju kuchni. Tym
bardziej, że w restauracji Koncertowa gotujemy nie tylko dla turystów
spragnionych kuchni regionalnej, ale również dla mieszkańców
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Gródek nad Dunajcem
Jakub Tobiasz
698-641-381
Grybów
Bogdan Święs
601-150-203

mogłam opanować nerwów, a kiedy
trzeba było coś wymyślić, to w głowie… pustka (śmiech).
– Jak długo Pani gotuje?
– Wychowałam się w rodzinie
restauratorów, nie potrafię określić
jak długo gotuję... chyba od dziecka. Nie pamiętam, kiedy zrobiłam pierwszą jajecznicę. Kiedyś

Ropa
Jan Krzeszowski
508-154-429
Nowy Sącz - Gwardyjska
Lippa Wojciech
606-669-834

Nowy Sącz - Libartowa
Małgorzata Bomba
502-627-126
Nowy Sącz - Węgierska
Alfa
(18) 442-31-57

do tego wrócić – uważa zagadnięty przez nas na ulicy jeden z mieszkańców Nowego Sącza.
Władze miasta nie negują pomysłu. Jeśli tylko dorożkarze zwrócą
się w tej kwestii do urzędu, zdobędą zgodę na „parkowanie” na ul.
Wałowej.

***
Wojciech Lippa postanowił
wskrzesić także pomysł wybudowania lodom... pomnika. Nie może
przebić się z tą ideą od lat, choć
co jakiś czas temat wraca na łamy
sądeckich mediów. Powołując się

na stuletnią tradycję wyrobu smakołyków, kieruje swój apel m.in.
w kierunku ratusza.
– Bardzo często wycieczki autokarowe jadą do Krynicy i mogłyby zawitać do Nowego Sącza,
ale tego nie czynią. Przy wjeździe
do miasta mógłby więc pojawić
się zachęcający napis: „Największy w Polsce pomnik loda”. Ilekroć
jadę do Zamościa, skręcam z turystami do Szczebrzeszyna pod pomnik chrząszcza. W Nowym Sączu takim magnesem mógłby być
pomnik loda przy ulicy Wałowej
– przekonuje przewodnik.

Krynicy, Nowego Sącza i okolic,
którzy chętnie spróbowaliby czegoś innego niż to, co dla nich dostępne na co dzień. W swojej pracy chcę czuć się wolna, więc robię
po swojemu, eksperymentuję, łączę różne smaki... Często też wykorzystuję w swojej kuchni inne pomysły, które gdzieś podpatrzyłam
i przypadły mi do gustu.
[…]
– Pani sztandarowe danie?
– „Sztandarowe danie” brzmi
równie dziwnie jak „specjalność
zakładu”. To tak, jakby kucharz
potrafił dobrze zrobić tylko jedną
rzecz. […]
– Zdecydowała się Pani zrezygnować z dalszego udział w programie. Jak zareagowała na to rodzina
i współpracownicy?
– Całkiem normalnie, ze zrozumieniem. Od przyjaciół i znajomych
również usłyszałam same miłe słowa – jakby nie było, zaserwowałam im niezłą rozrywkę na środowy wieczór.
– Czy liczy Pani, a może już tak jest,
że Pani udział w programie przełoży się
na popularność Pani restauracji?
– Pewnie się przełoży, ale trudno
określić w jakim stopniu. […]
Rozmawiała ELIZA MĄDRZYŃSKA
Cały wywiad dostępny na dts24.pl

Lokalizacja pomnika nie jest
przypadkowa. To tam, w fosie, gdy
nie było jeszcze lodówek, przechowywano lodowe bloki przywiezione z Dunajca. Potem służyły do produkcji lodów.
Wiceprezydent Jerzy Gwiżdż
nie wyklucza udziału miasta
w przedsięwzięciu. Podkreśla jednak, że na razie nie planuje takich
wydatków.
– To nie wszystkim może się dobrze kojarzyć… – zastanawia się.
– Ale w mieście są znakomici wytwórcy lodów: Argasińscy i Lelito, a także wybitny twórca potęgi
lodziarskiej w Polsce, czyli firma
Koral – wylicza argumenty „za”.
– W tej chwili nie planujemy takiego wydatku. Niczego jednak nie
wykluczamy.
(PAS)

