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Maja podbiła świat,
jej książka podbija Polskę

Najsłynniejsza sądecka podróżniczka Maja Sontag samotnie objechała świat. Kilka dni
temu ukazała się jej książka „Majubaju czyli żyrafy wychodzą z szafy”. Już mówi o niej
cała Polska. Czytaj L str. 20
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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
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A TO CIEKAWE

Królik uderza do miasta
Krynicki mistrz gry w zośkę Tomasz
Król rozpoczął pracę nad nowym
klipem. Ostatni kręcił z Liroyem,
a teraz do współpracy zaprosił swoich kolegów i koleżanki, mających
różne pasje. Są wśród nich grafficiarze, tancerki, jeżdżący na rolkach. Łączy ich hip–hop.
– Hip–hop to kultura, która łączy wiele pasji. Ten projekt to jedno wielkie drzewo, a my jesteśmy
tylko gałęzią – przekonuje Kacper
Stanek, który wraz z Tomaszem

WARTO WIEDZIEĆ

Wolne miejsca
na komendzie

– Jestem bardzo zaskoczona tym
wyróżnieniem. Bez żadnej kokieterii twierdzę, że są o wiele
lepsi – mówi Izabela Biskupska,
która została okrzyknięta najlepszą dyrygentką X Ogólnopolskiego Przeglądu Pieśni Pokutnej i Pasyjnej w Żorach.
Dyrygentka chóru Veraicon,
działającego przy sądeckiej bazylice, pokonała 18 rywali. Wyróżniona została nie tylko ona, ale
też wszyscy członkowie Veraicon,
zdobywając Grand Prix przeglądu. Statuetka jest wysoko cenioną nagrodą w środowisku chórzystów z całej Polski.
– Iza ma specyficzną wrażliwość muzyczną. Potrafi wydobyć
z nas piękne brzmienie i zwrócić uwagę na charakter utworu
i jego treść. Teksty obcojęzyczne
musimy przetłumaczyć i dobrze
przemyśleć. Nagroda dla naszej

W Komendzie Miejskiej Policji jest aż 60 wakatów. Kierownictwo jednostki zachęca
wszystkie osoby zainteresowane
służbą do wzięcia udziału w rekrutacji. Warto jednak wiedzieć,
że służbę w policji może pełnić
obywatel Polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem
sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych,
posiadający co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność
fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych,
podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować.
2 kwietnia w szeregi sądeckiej
policji przyjęto 15 młodych mężczyzn, którym udało się przejść
trudny okres rekrutacji.
(G)

FOT. KS. PAWEŁ ŁAZARSKI

Sądeczanka
najlepszą dyrygentką

dyrygentki jest jak najbardziej
zasłużona – uważa Małgorzata
Smajdor, która zasiada w zarządzie chóru. Izabela Biskupska dyryguje 25 chórzystami. To chór
mieszany, dość młody, bo zaledwie z czteroletnim doświadczeniem scenicznym. Veraicon trenuje dwa razy w tygodniu we
wtorki i czwartki o 19. Chór zamierza poszerzać swoje szeregi,
dlatego każdy, kto czuje się na siłach, może do niego dołączyć.
(PAS)
Więcej na 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

FOT. (MAT)

LUDZIE

Połeciem odpowiada za oprawę
muzyczną przedsięwzięcia.
Zdjęcia do klipu powstawały przy
garażach przy ul. I Brygady w Nowym Sączu. – To będzie produkcja
sądecka od A do Z – mówi Królik,
który chce zarażać swoją pasją innych. Ma więc już kolejny ambitny
cel. Chce stworzyć darmowe warsztaty i uczyć dzieciaki gry w zośkę.
– Na pewno uderzę z tym pomysłem do władz Nowego Sącza
– zapewnia.
(MAT)

DOBRA WIADOMOŚĆ

Zapowiada się miodowe lato
To może być wyjątkowo dobry sezon dla pszczelarzy. Na razie trudno szacować, jak duże będą zbiory,
ale pewne jest, że po tak łagodnej zimie, w porównaniu do ubiegłych lat,
miodu może być wyjątkowo dużo.
– Mamy sygnały z całej Polski, że pszczoły dobrze przezimowały. Na pewno nie będzie tak
jak dwa–trzy lata temu, że w jednym miejscu padło 80, a w drugim 50 procent szkół – mówi Janusz
Kasztelewicz, właściciel sądeckiego
Bartnika. Wiosna już na dobre zawitała w Polsce. Kwitną już: wierzby,
podbiał, kaczeńce i śliwy. To daje
świeży przypływ nektaru i pyłku

kwiatowego i powoduje, że pszczoły mają świetne warunki do rozwoju. Cała reszta zależy od pogody. – To ona jest reżyserem. Oby
w tych okresach, kiedy kwitną dobrze nektarujące rośliny, była poprawna – dodaje Kasztelewicz.
Sądecczyzna i południowa Polska słyną z miodów spadziowych.
Stanowią one ok. 90% zbiorów
pszczelarzy. Jest on niezwykle cenny, a świadczą o tym certyfikaty. Sądecki miód spadziowy został wpisany na listę produktów
tradycyjnych.
(MAT)
Więcej na dts24.pl
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Strefa uzdrowiskowo-turystyczna
G O S P O DA R K A . Gminy uzdrowiskowe wołają o pomoc. Peerelowski czas
prosperity sądeckich uzdrowisk zakończył się 25 lat temu. W nowych realiach
gospodarki zniknęły zakładowe domy
wczasowe, podupadły sanatoria a najbardziej „efektownym” obrazem tego
upadku jest stan, kiedyś uzdrowiska Żegiestów Zdrój.
Owszem w Krynicy Zdroju, Muszynie prywatni biznesmeni w ostatnich latach wybudowali hotele, domy
wczasowe, apartamentowce, ale
to wszystko jest zbyt słabym impulsem do rozwoju uzdrowisk. Bez pomocy państwa, unijnych pieniędzy,
zmiany przepisów prawa uzdrowiska
nie mają szans na rozwój gospodarczy
i przede wszystkim powstrzymania
bezrobocia, i odpływu zwłaszcza młodych ludzi z tych miejscowości.
***
Dotąd włodarze gmin Krynicy
Zdroju, Muszyny, Piwnicznej Zdroju, zabiegając o wsparcie finansowe
swoich inicjatyw, występowali samodzielnie. Nie można powiedzieć,
że konkurowali, bo każde z tych
uzdrowisk ma własną specyfikę. Ale
wreszcie doszli do wniosku, że jeśli będą trzymać się razem, to więcej wspólnymi siłami osiągną, gdyż
w walce o rządowe, unijne pieniądze
mają szansę pozyskać regiony, nie zaś
pojedyncze miejscowości.
Dlatego Jan Golba, burmistrz Muszyny, Dariusz Reśko, burmistrz Krynicy Zdroju i Edward Bogaczyk, burmistrz Piwnicznej Zdroju podpisali się
pod wnioskiem do marszałka województwa Marka Sowy, by ten do zadań kontraktu terytorialnego wpiął
utworzenie strefy uzdrowiskowo–
turystycznej pod nazwą Krynicko–
Popradzka Strefa Uzdrowiskowa
i Sportowo–Turystyczna.
– Przed laty i obecnie w naszym
kraju tworzone są ekonomiczne
strefy przemysłowe, mające na celu
ożywić biedniejsze regiony pod
względem gospodarczym – mówi
Jan Golba. – My uważamy, że podobny cel gospodarczy przyświecać będzie naszej strefie „przemysłu uzdrowiskowo–turystycznemu”.
Sygnatariusze wniosku do marszałka Sowy w swoim pomyśle

nawiązują do przedwojennych rozwiązań rządowych, kiedy to dzięki polityce ministra Aleksandra Bobkowskiego rozwinęła się Krynica
(budowa kolejki na Górę Parkową,
budowa skoczni, lodowiska, toru saneczkowego). Zakopane i Krynica
uzyskały szybkie połączenia kolejowe z Krakowem. Czas przejazdu tzw.
Lux–torpedy z Krakowa do Krynicy
wynosił 3 godziny.
***
Podczas niedawnej konferencji
prasowej w Muszynie pomysłodawcy strefy przypominali dobre wyniki rozwoju Sądecczyzny dzięki „Eksperymentowi sądeckiemu w latach
1958–1975”. Przypomniano także o nowej jakości rozwoju Krynicy Zdroju w wyniku uruchomienia
w 1997 r. kolejki gondolowej na Jaworzynę Krynicką.
– Przed nami są teraz inne oczywiście wyzwania, nowoczesne,
według europejskich standardów
– mówi Dariusz Reśko. – Nasze samorządy nie są w stanie sprostać finansowo oczekiwaniom kuracjuszy,
turystów. Dlatego potrzebne jest nam
wsparcie z zewnątrz. My ze swojej
strony mamy przygotowane plany
na przyszłość. Ustaliliśmy, że każda
z gmin będzie miała swoją specjalizację, odrębną propozycję dla pragnących odwiedzić nasz region. Dlatego obok samorządowych inwestycji
są nam koniecznie niezbędne inwestycje publiczne. Właśnie takich lub
podobnych inwestycji prorozwojowych teraz nam szczególnie potrzeba, aby uaktywnić gospodarczo Sądecczyznę i inne regiony turystyczne
i uzdrowiskowe – mówi burmistrz
Jan Golba.
– Drzemie w nich potężny potencjał rozwojowy, ale jest on skutecznie hamowany przez różnego
rodzaju ograniczenia administracyjno–prawne (ograniczenia wynikające z obszarów Natura 2000, parku
krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu) i brak inwestycji
publicznych wspierających sektor
turystyczny i uzdrowiskowy. To inwestycje publiczne w infrastrukturę
turystyczną, uzdrowiskową, sportową i rekreacyjną zawsze są motorem
napędowym tego typu gospodarki,

jaka może być prowadzona na obszarze naszego subregionu.
***
Sądecczyzna, Limanowszczyzna,
Ziemia Gorlicka, to regiony dotknięte
bardzo wysokim bezrobociem. To regiony pozbawione dostępności komunikacyjnej niezbędnej dla rozwoju turystyki, w które jeszcze trochę
inwestujemy, ale które ze względu
na istniejące ograniczenia w rozwoju, powoli stają się wyłącznie przyrodniczym skansenem, bo nie powstają
na ich obszarze inwestycje, którymi
można konkurować z Europą.
Owszem podnosimy standard tych
miejscowości i ich ogólny wizerunek
estetyczny, budujemy kanalizację,
wodociągi, oczyszczalnie ścieków,
ścieżki spacerowe, parki, chodniki,
a czasem i baseny lub tereny rekreacyjne, ale tak w istocie to brak jest
na ich obszarze takich inwestycji, które stanowiłyby przełom w ich rozwoju i dałyby miejsca pracy.
***
Jak wspomnieliśmy, gospodarze gmin po konsultacjach społecznych przygotowali plany inwestycyjne, wykorzystując specyficzne
warunki i możliwości gmin na najbliższe lata. Nie mówiąc o kosztach
tych inwestycji, które miałyby często charakter publiczno–prywatny.
Burmistrz Golba kwituje tę kwestię
krótko – chodzi o duże pieniądze! Jakie? Trudno to dzisiaj określić. – Gdybyśmy nie wierzyli w realność tych
przedsięwzięć, to byśmy nie zabierali się do tworzenia takiego planu
na najbliższe i dalsze lata. Co przygotowali w tym względzie włodarze
trzech gmin?

Oto plany inwestycyjne dla
poszczególnych gmin:
Krynica–Zdrój: Międzynarodowe
Centrum Sportów Zimowych i Turystyki Pieszej (tor saneczkowy, kryty
tor lodowy, stacje narciarskie, trasy narciarstwa biegowego, Nordic
Walking), Centrum Rekreacji Wodnej (kompleks basenów wraz z infrastrukturą typu SPA), Park Aktywizacji
Turystyczno–Rekreacyjnej na Górze
Parkowej i Jaworzynie, Centrum Kultury Łemkowskiej (południowy stok
Góry Parkowej), Zalew rekreacyjny

w Tyliczu i na Czarnym potoku, I odcinek kolejki gondolowej, Stadion
sportowy przy osiedlu Czarny Potok,
modernizacja istniejącej infrastruktury kortów tenisowych, pole golfowe Krynica–Zdrój, Międzynarodowe
Centrum Kongresowe (sale kongresowe, Centrum Kultury, Biblioteka,
Muzeum Regionalne wraz z galerią),
Instytut Balneologii i Biotechnologii
Medycznej.
Muszyna: Popradzkie Centrum Narciarstwa (kryty stok narciarski, połączenie kolejką Jaworzyny ze Złockiem
– Jastrzębikiem, trasy do narciarstwa
biegowego), Regionalne Centrum
Sportu i Rekreacji (wielofunkcyjna
hala do tenisa i siatkówki, boisko piłkarskie, Uzdrowiskowy Park Rekreacji Wodnej (kryte i otwarte baseny
na Zapopradziu, stawy rekreacyjne
na Zapopradziu), Państwo Muszyńskie – rekonstrukcja założeń administracyjno–urbanistycznych (odbudowa głównych założeń zamku
w Muszynie, rewitalizacja założeń
urbanistyczno–przestrzennych Rynku w Muszynie, odbudowa średniowiecznych piwnic w Rynku), zalew
rekreacyjny w Złockiem, Międzynarodowe Centrum Turystyki Rowerowej i Biegowej (trasy rowerowe nad
Popradem, w okresie zimowym wykorzystywane jako trasy do narciarstwa biegowego, a w okresie letnim
także do biegów terenowych).
Żegiestów: Strefa Aktywności
Uzdrowiskowej w Żegiestowie (przywrócenie założeń urbanistyczno–
przestrzennych uzdrowiska, kładka
panoramiczna nad Popradem), Międzynarodowe Centrum Turystyki Rowerowej i Biegowej (trasy rowerowe
nad Popradem, w okresie zimowym
wykorzystywane jako trasy do narciarstwa biegowego, a w okresie letnim także do biegów terenowych).
Piwniczna: Regionalne Centrum
Sportów Narciarskich „Kosarzyska–
Ski” i „Wierchomla–Ski”, „Kicarz–
Ski”, Międzynarodowe Centrum Turystyki Rowerowej i Biegowej (trasy
rowerowe nad Popradem, w okresie zimowym wykorzystywane jako
trasy do narciarstwa biegowego,
a w okresie letnim także do biegów
terenowych), Popradzkie Regionalne
Centrum Dziedzictwa Kulturowego,

Subregionalne Centrum Turystyki Wodnej (tratwy, rafting, kajaki),
wioski tematyczne.
Wspólne przedsięwzięcie wszystkich
gmin: wahadłowy pociąg panoramiczny Krynica–Muszyna–Żegiestów–Rytro–Piwniczna–Stary Sącz (pociąg lub
szynobus turystyczny z funkcją gastronomiczną i widokową), Międzynarodowe Centrum Turystyki Rowerowej i Biegowej (trasy rowerowe nad
Popradem, w okresie zimowym wykorzystywane jako trasy do narciarstwa biegowego, a w okresie letnim
także do biegów terenowych).
***
– Natura hojnie obdarzyła naszą ziemię bogactwami, które umiejętnie wykorzystane i zagospodarowane stanowić mogą doskonały
czynnik rozwoju całego naszego regionu, a i lokalnie wpływają na rozwój subregionów – mówi Jan Golba.
– Jeszcze kilkanaście lat temu dobrze funkcjonujące uzdrowiska takie jak: Krynica, Muszyna, Złockie, Żegiestów, Rabka, Szczawnica
czy Wysowa dawały tysiące miejsc
pracy dla okolicznych miejscowości i wpływały na ich rozwój. Wokół uzdrowisk formowały się satelitarne turystyczno–uzdrowiskowe
wioski i wiele osób utrzymywało się
z turystyki i lecznictwa uzdrowiskowego. To może w dalszej mierze
funkcjonować tak jak poprzednio.
Trzeba też pamiętać, że inwestowanie w uzdrowiskach daje daleko idący efekt kumulacyjny, niżby to mogło
mieć w innych miejscowościach, nie
mających wcześniej bazy hotelowej,
gastronomicznej i infrastruktury turystycznej. Inwestowanie w uzdrowiskach przynosi niewspółmierne
efekty do nakładów, bo jedno miejsce pracy utworzone w turystyce
daje aż trzy miejsca pracy w jego otoczeniu, a jedno miejsce pracy w lecznictwie uzdrowiskowym daje aż pięć
miejsc w jego otoczeniu.
Tyle ambitne plany. Czas pokaże,
w jaki sposób podejdą do nich władze
samorządowe Małopolski. Czy wesprą
je programy rządowe? Czy Sądecczyzna ożyje, czy też zostanie zdegradowana do poziomu galicyjskiej (austriackiej) prowincji?
JERZY WIDEŁ

REKLAMA

Ul. Nawojowska 160 Nowy Sącz
Kom. 510 510 119, Tel. 18 546 19 00
www.salon-beautyart.pl
SALON FRYZJERSKI
• Nowość – keratynowe prostowanie włosów
• Strzyżenie damskie i męskie
• Strzyżenie dziecięce
• Modelowanie, prostowanie włosów
• Fryzury okazjonalne, loki
• Koloryzacja farbami L`oreal INOA , Montibello
• Pasemka, Baleyage
• Trwała ondulacja
• Zabiegi regeneracyjne i wzmacniające włosy
zniszczone i farbowane

SALON KOSMETOLOGICZNY
• Nowość - Mezoterapia igłowa
• Fale Radiowe (RF)
• Mikrodermabrazja
• Kwasy AHA, BHA
• Zabiegi pielęgnacyjne
• Dermomasaż – masaż próżniowy ciała
• Makijaż, Henne, depilacja
• Pedicure, Manicure
• Drobna Kosmetyka

PROMOCJA!!! Mikrodermabrazja

STYLIZACJA PAZNOKCI
• Pielęgnacja dłoni i stóp
• Manicure, żele hybrydowe
• Przedłużanie paznokci
metoda żelowa
• Żelowanie płytki paznokciowej

• Kącik dla Maluszka

99 zł Ważna do 17.04.2014 r.
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Wołanie o pomoc, czy polityczne rozgrywki?
KO N T R OW E R S J E . Pracownicy MPK w Nowym Sączu chcą podwyżek. Swój apel o nie
skierowali w anonimowym jednak piśmie
do sądeckich parlamentarzystów. – Trwają właśnie wybory w związkach zawodowych
zakładu i raczej w tym upatrywałbym pojawienie się listu – mówi DTS Andrzej Górski.
Pod listem nie ma żadnych nazwisk, a jedynie podpis: „Grupa Kierowców MPK w Nowym Sączu”. W piśmie czytamy między
innymi: „Nasze płace są na poziomie minimalnej krajowej i gdyby nie marne dodatki za godziny nocne i świąteczne czy
sprzedaż biletów, wynosiłyby 1300 zł. Czyż
to nie kpina i szyderstwo, czyż to nie zamach na ludzką godność? Wynagrodzenia
kierowców w nowosądeckim MPK wynoszą, w zależności od miesiąca 1500– 1900 zł.
Są całkowicie sterowane przez firmę. Niektórzy spośród nas utrzymują z tej jałmużny czteroosobowe rodziny.” Anonimowi
pracownicy twierdzą również, że są ignorowani zarówno przez organizację związkową, działającą w MPK, jak i kierownictwo miejskiej spółki.
List wywołał natychmiastową reakcję posła Arkadiusza Mularczyka, który

P O D PA R AG R A F E M . Pieniądze znikają
z kont mieszkańców Mszany Dolnej. Już kilka osób straciło tysiące złotych. Jak ustaliła
policja, na jednym z bankomatów zamontowano urządzenie elektroniczne, które skanowało karty bankomatowe podczas
transakcji.
Dzięki temu przestępcy mieli dostęp do kodów PIN, a przez to bezpośrednio do kont
bankowych.
– Wygląda to tak, że przestępcy montują na czytniku kart urządzenie elektroniczne. Gdy wkładamy kartę do bankomatu, automatycznie skanuje ono zawarte
na niej informacje – wyjaśnia proceder Stanisław Piegza, rzecznik limanowskiej policji.
REKLAMA

wystosował z kolei pismo do prezydenta
Nowego Sącza. Wysłał je również do lokalnych mediów.
„Szanowny Panie Prezydencie, uwagi i zarzuty formułowane w liście otwartym skierowanym m.in. do wszystkich
parlamentarzystów z prośbą o interwencje są wysoce niepokojące i wymagają wyjaśnienia – pisze poseł Solidarnej Polski.
– Tonacja i charakter zwrotów w nim zawartych wskazuje na rozpacz, rozżalenie,
beznadziejność i przytłoczenie sytuacją kierowców w MPK sp. z o.o. w Nowym Sączu.
Niepokojące są także zarzuty o upolitycznienie sytuacji w tej firmie oraz stosowanie
praktyk niezgodnych lub mających na celu
ominięcie przepisów prawa”.
Upublicznienie pisma wyprzedziło jednak dostarczenie go do adresata. Służby prasowe prezydenta Nowego Sącza do momentu zamknięcia tego wydania nie otrzymały
listu i co za tym idzie – odmówiły komentarza. Andrzej Górski, prezes MPK w Nowym
Sączu podkreśla z kolei, że trudno mu odpowiadać na anonim. Odpowiada jedynie
na pytania związane z działalnością spółki.
– W każdej firmie jest jakaś polityka
płac. Kierowcy, którzy są na przyuczeniu,

dostają mniejsze stawki niż ci z dłuższym
stażem. Istnieje pewna ścieżka rozwoju
– wyjaśnia Górski. – Nikt nie zarabia u nas
najniższej krajowej. Wszyscy mają wyższe
pensje. Dochodzą do tego dodatki za sprzedaż biletów i ekonomiczną jazdę. Średnie
wynagrodzenie za ostatni rok to ponad
2800 złotych miesięcznie – wylicza.
Zdaniem prezesa, kwestia ewentualnych podwyżek zależy od wzrostu liczby
pasażerów i poprawy jakości usług przedsiębiorstwa. Anonimowe pismo nigdy nie
trafiło na jego biurko, więc nie zamierza się
bezpośrednio odnosić do jego treści. Przypuszcza jednak, że wiąże się ono z wyborami w związkach zawodowych i podkreśla,
że do tej pory pracownicy nie zgłaszali mu
problemu zbyt niskich zarobków.
– W tej chwili trwają wybory do organizacji związkowej. Rozstrzyga się druga
tura, a to ostateczna walka o to, kto ma
rządzić związkami. I w tym kontekście
postrzegam pojawianie się pisma. Każdy
chciałby zarabiać więcej, natomiast nasze płace są wyższe niż w innych sektorach gospodarki w Nowym Sączu czy okolicach – twierdzi Górski.
(PAS)
Więcej na ten temat czytaj na dts24.pl

Skanują karty i kradną pieniądze
– Przestępcy poszli nawet o krok dalej.
W bankomacie, w samym czytniku montują niewielki czip. Z zewnątrz niczym nie
różni się od bankomatu. Jest jego integralną częścią, bo znajduje się w jego wnętrzu.
Kopiuje on dane. Co więcej, taki czip jest
w stanie przesyłać informacje drogą radiową. Przestępcy, po jego zamontowaniu,
nie muszą się już nawet pokazywać w pobliżu bankomatu.
Prawdopodobnie taka sytuacja zdarzyła
się w Mszanie Dolnej. W ciągu kilku ostatnich dni pieniądze i to niemałe straciło sporo osób. Szukanie przestępców nie będzie

łatwe, bo jak dowiedziała się nasza reporterka, złodzieje wybrali gotówkę z ich kont
z bankomatów w krajach azjatyckich.
Policja apeluje o rozwagę i czujność
przy wybieraniu pieniędzy z bankomatów.
W czasie transakcji trzeba zwracać uwagę,
czy płyta czołowa bankomatu stanowi jedną
spójną całość. Zawsze przed czytnikiem kart
znajdują się dwie odwrócone litery V. Urządzenie montowane przez złodziei zazwyczaj
zakrywa te litery i wystaje nieznacznie poza
obręb bankomatu.
(MAT)
Więcej na dts24.pl

U–ZUS

Praca na emeryturze
CZYTELNIK PYTA: – Za miesiąc przejdę na wcześniejszą emeryturę. Czy po jej przyznaniu będę mogła dodatkowo zarabiać bez obawy o obniżenie lub zawieszenie wypłaty świadczenia?
ZUS ODPOWIADA: Prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku
pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je
bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego.
W przypadku podjęcia wypłaty emerytury w wyniku rozwiązania stosunku pracy prawo do emerytury osoby, która nie osiągnęła powszechnego wieku emerytalnego, ulega zawieszeniu lub świadczenie
to ulega zmniejszeniu na niżej opisanych zasadach.
W przypadku gdy przychód osiągany przez
świadczeniobiorcę przekroczy 70% przeciętnego wynagrodzenia, ale nie będzie wyższy niż 130%
przeciętnego wynagrodzenia – emerytura ulegnie
zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia (ustalaną przy kolejnych waloryzacjach), tj. od 1 marca
2014 r. o kwotę 557,91 zł.
Zawieszeniu ulegają emerytury świadczeniobiorców, którzy osiągnęli przychód przekraczający 130% przeciętnego wynagrodzenia. Graniczne
kwoty przychodu dla 2013 r. wynoszą odpowiednio: 30.661,20 zł – suma kwot przychodu odpowiadających 70% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w 2013 r.; 56.941,30 zł – suma kwot przychodu
odpowiadających 130% przeciętnych miesięcznych
wynagrodzeń w 2013 r. Wysokość miesięcznych kwot
przychodu powodujących zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytów i rencistów wynoszą
od 1 marca 2014 r.: 2676,40 zł – kwota równa 70%
przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego; 4970,40
zł – kwota równa 130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.
Oprac. ANNA MIECZKOWSKA,
rzecznik prasowy ZUS
O/Nowy Sącz

Masz pytanie do ZUS, zadaj je za naszym
pośrednictwem: redakcja@dts24.pl

 MIc

Tel./fax 18 449 11 55, kom. 512 748 974 e-mail: agdmis@o2.pl
ul. Kraszewskiego 11, 33-300 Nowy Sącz, czynne 9.30 - 17.30, sob. 9-13

WIOSNĄ PRZESIĄDŹ SIĘ NA ROWER!
PRODUCENT:
SKILLEDBIKE Sp. z o.o.
Olszanka 109
33-386 Podegrodzie
784 010 088
18 447 95 86
SKLEPY PATRONACKIE
JM BIKE SERVICE
ul. Cesarczyka 2
Stary Sącz
tel. 18 446 24 06
SKLEP „AGAT”
ul. Paderewskiego 40
33-300 Nowy Sącz
tel. 18 4414718
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W Nowym Sączu dyskryminuje się białych lokatorów?
I N T E R W E N C J A DT S . Zwyczajowo
wszyscy mamy okna na świat. A lokatorki budynku na Rurach 33 mają okna
na… młotek. 86–letnia Maria Wieczorek
i opiekująca się nią córka Czesława Klimek już od kilku lat proszą Urząd Miasta
o wymianę stolarki okiennej. Gdy jedno z okien przy myciu niemal wypadło
z ramy na ulicę, postanowiły poprosić
o interwencję naszą redakcję. Dariusz
Kmak, dyrektor Wydziału Inwestycji
i Remontów zapewnia, że w ciągu miesiąca sprawa zostanie rozwiązana.

informacje o koniecznych
bieżących naprawach.
Stolarka okienna została
nawet obfotografowana
przez Nadzór Budowlany.
Temat wymiany utknął
jednak w martwym
punkcie. Jeśli oczywiście
nie liczyć stałej odpowiedzi z Wydziału Inwestycji i Nieruchomości Urzędu Miasta, że pieniędzy
na ich wymianę nie ma.

Gdy odwiedzamy kobiety, pani Czesława łapie za obcęgi i prezentuje nam, w jaki sposób działają okna
w mieszkaniu jej mamy. W opłakanym stanie są wszystkie cztery.
Otwierać i zamykać można je tylko
młotkiem i właśnie obcęgami. Część
szyb jest już od tego popękana, a kobietom trudno zliczyć, ile już ich wymieniły u szklarza na własny koszt.
– Wymyć już ich nie mam jak.
Boję się, że komuś polecą na głowę. Malować przestałam je cztery
lata temu, bo to już jedno próchno.
Sama je kitowałam, sama uszczelniałam. Zimą musiałam wkładać
między okna koce, bo inaczej już
się nie da ich zabezpieczyć. Ratowałam te okna jak mogłam, ale teraz już basta – mówi z rozżaleniem
pani Czesława.
Co roku pojawia się u nich przedstawiciel administracji, który zbiera

Cygańska pula?

REKLAMA

Według kobiet budynek jest traktowany
przez miasto po macoszemu. Drzwi
zewnętrzne jakiś czas temu zdemontowano na kilka tygodni. Nowe założono dopiero po interwencji mediów.
Schody prowadzące do sieni proszą
się o wypadek. Sąsiadom z mieszkania obok okna wymieniono już kilka
lat temu. Gdy starsze kobiety zaczęły dociekać, skąd to uprzywilejowanie, usłyszały, że to z puli cygańskiej.
– Powiedzieli mi, że za okna zapłacił MOPS – twierdzi Klimek.
Kobiety nigdy nie zalegały z czynszem i zawsze starały się utrzymać
mieszkanie w jak najlepszej kondycji. Choć, zważywszy na wiek ponadstuletniego domostwa, to karkołomne wyzwanie.
– Sama malowałam, sama piec
naprawiłam, choć już takich części

nikt nie produkuje i musiałam je
dorabiać. Na co więc idzie nasz
czynsz? – pyta Klimek, która nie pamięta nawet, czy kiedykolwiek dostały z mamą do wglądu rozliczenie
kosztów administracji czy remontów.
Według niej wymiana wszystkich
czterech okien nie powinna kosztować więcej niż trzy, trzy i pół tysiąca złotych.
Dariusz Kmak, dyrektor Wydziału
Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta
widzi sprawę inaczej: – Czynsz, który płacą lokatorzy, zainwestowaliśmy na kilka lat do przodu. W budynku wyremontowaliśmy dach
i fundamenty.
Stąd i brak rozliczeń na co administrator go wydaje. Na okna po prostu już nie ma środków. Od siedmiu

lat w zasobach miejskich
systematycznie wymieniana jest stolarka okienna. Budynek na Rurach
jest oczywiście na liście,
tylko, że gdzieś na środku kolejki.
Sąsiedzi kobiet istotnie okna mają wymienione. – I rzeczywiście
z puli romskiej. Ze specjalnych, dodatkowych
środków z budżetu wojewody – wyjaśnia Kmak,
który dyplomatycznie nie
chce oceniać wprost takiego różnicowania lokatorów. – Ale nie dziwmy się potem,
że ludzie mają taki, a nie inny stosunek do Romów, którzy mają darmowe wyprawki do szkoły, darmowe
mieszkania i tak dalej… – zaznacza.
Czynsze Romów płaci zazwyczaj
MOPS, więc w miejskich zasobach
mieszkaniowych generują jedynie
sztuczny ruch pieniądza. Nie można
ich traktować jako zasilenia miejskiej
kasy, z której utrzymywane są m.in.
nieruchomości.

Pora na przeprowadzkę
Choć pani Maria Wieczorek twierdzi, że jest już za stara na przeprowadzki, to jej córka gotowa jest przeprowadzić się z mamą w inne miejsce.
– Są przecież puste mieszkania
w mieście. A ten dom przeznaczono

do rozbiórki już 30 lat temu – zaznacza. Jej mama tylko kręci głową. – Ja
już jestem za stara na poniewierkę.
Niech mi tylko okna wymienią i trochę elewację podremontują. Dach
jest zdrowy, ubikacje nam kilka lat
temu zrobili – mówi.
– Ten budynek stoi na atrakcyjnej, 33–arowej działce. Sama działka jest więcej warta niż cały ten
dom – przyznaje Kmak i zastrzega,
że Urząd Miasta już od dłuższego czasu zastanawia się nad tym, czy jest
sens dalej w niego inwestować.
I choć dyrektor zaznacza, że nie
wypada mu się wypowiadać w imieniu władz magistratu, to gwarantuje,
że w ciągu miesiąca sprawa powinna
zostać rozstrzygnięta. Jedno jest pewne. Przy ewentualnym przekwaterowaniu 86–letniej Marii Wieczorek,
trzeba bezwzględnie uwzględnić jej
przyzwyczajenia i potrzeby. Starsza
pani ma obecnie do dyspozycji ogródek, już niedługo nie będzie w stanie samodzielnie pokonywać większej ilości schodów i nawet zwykłe
czynności higieniczne mogą stanowić
problem. Pod dotychczasowym adresem mieszka na parterze, ale nie ma
łazienki, jedynie ubikację na klatce.
My ze swojej strony trzymamy
kciuki, że podczas rozmowy, na jaką
jesteśmy za miesiąc umówieni z Dariuszem Kmakiem, usłyszymy dobre
nowiny, które uwzględnią wszystkie
te potrzeby.
(TISS)
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Na co wydają pieniądze
nasi posłowie?
Prawie 1, 5 mln zł – tyle w 2013 roku
na funkcjonowanie swoich biur poselskich wydali posłowie z okręgu
nowosądeckiego. Najbardziej rozrzutni okazali się Wiesław Janczyk,
Andrzej Czerwiński i Barbara Bartuś.
Najczęściej złotówki podatnika oglądał, zanim je wydał, Piotr Naimski.

się posłowie Naimski, Czerwiński,
Romanek i Bartuś, a na końcu Arkadiusz Mularczyk (22 tys. zł).
Ten ostatni w ubiegłym roku
wydał jednak najwięcej na rozmowy telefoniczne. W sumie było
to 16,3 tys. zł (1350 zł na m–c),

Kancelaria Sejmu opublikowała zestawienia wydatków biur poselskich za 2013 rok. Co z nich wynika? Przede wszystkim to, że nasi
reprezentanci zasiadający na Wiejskiej w większości zmieścili się w limitach, narzuconych przez Sejm
(rocznie jest to 145,8 tys. zł – przyp.
red.). Tylko Wiesław Janczyk nieznacznie go przekroczył (wydał
w sumie 146, 7 tys. zł) i różnicę musiał pokryć z własnej pensji.
A na co dokładnie przeznaczali pieniądze podatników sądeccy

1,5…
…miliona złotych wydali parlamentarzyści okręgu nowosądeckiego na funkcjonowanie swoich biur
poselskich.

czyli o ponad 100 proc. więcej niż
na przykład Andrzej Czerwiński czy Piotr Naimski (po 8 tys.
zł). Najmniej „rozmowny” okazał

Siłownia pod
chmurką i basen

się poseł Marian Cycoń. Rachunki telefoniczne jego i jego biura nie przekroczyły w 2013 roku
3,5 tys. zł.
Z ciekawostek warto odnotować, że nasi reprezentanci w Sejmie coraz częściej idą z postępem technologicznym i posługują
się smartfonami. W zeszłym roku
do ich biur poselskich trafiły między innymi aparaty Apple Iphone
5 (Janczyk), HTC One czy Samsung Galaxy III (Romanek). Posłowie dbają także o inne udogodnienia dla swoich gości i wyborców.
Arkadiusz Mularczyk oferuje
w swoim biurze między innymi możliwość pooglądania kanałów dostępnych w telewizji cyfrowej „N”, a poseł Romanek pomoc
prawną w oparciu o portal prawny LEX.
(ROSS)

Wybrane wydatki biur poselskich sądeckich posłów w 2013 roku (w PLN)
Kategoria/Poseł

B. Bartuś

M. Cycoń A. Czerwiński

W. Jańczyk

P. Naimski

A. Mularczyk

A. Romanek

Wynagrodzenia (um. o prace
+ um. cywilno-prawne)

40 725

88 270

55 011

67 800

55 312

22 482

46 520

Przejazdy (paliwo)

33 432

15 295

35 103

34 345

32 475

29 181

33 430

Telefony

5576

3413

8630

6194

8271

16 348

4328

Najem biur

15 115

12 931

13 340

16 902

18 916

34 233

25 750

12 488

4986

1667

5834

9253

3785

5397

6897

480

5476

-

545

2500

1170

144 440

141 863

144 718

146 778

138 697

139 750

140 562

Korespondencja + ogłoszenia
Catering dla wyborców
Wszystkie wydatki (suma)

posłowie? Prezentujemy to w tabeli. Liderem pod względem przejazdów prywatnym samochodem
do Warszawy na posiedzenia Sejmu oraz na spotkania z wyborcami w 2013 roku okazał się Andrzej
Czerwiński, wydając na ten cel
ponad 35 tys. zł. Niewiele mniej
„wyjeździli” posłowie Janczyk,
Bartuś i Romanek. Posłanka z Gorlic wydała także najwięcej na catering dla wyborców. W sumie było
to niemal 7 tys. zł.
Najlepszym pracodawcą okazał
się Marian Cycoń, który na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (umowy o pracę + umowy zlecenia) wydał w 2013 roku ponad
88 tys. zł. Nieco mniej, bo 67 tys.
zł na ten cel przeznaczył Wiesław
Janczyk. W środku stawki znaleźli

I N W E S T YC J E . Chełmiec pozazdrościł Muszynie i też będzie miał siłownię na wolnym powietrzu. Ale to nie
jedyna sportowa inwestycja, która powstanie w gminie. Mieszkańcy
będą mieć jeszcze basen.
Pływalnia powstanie w pobliżu
Zespołu Szkół w Chełmcu. Będzie
to pełnowymiarowy basen, na którym będą się mogły odbywać zawody rangi ogólnopolskiej. Wiadomość ucieszy z pewnością tych,
którzy do tej pory jeździli na basen do Limanowej albo do Nowego
Sącza. Ci, którzy lubią się wygrzewać, do dyspozycji będą mieć saunę, a dla spragnionych ruchu powstanie klub fitness. W maju ma
być gotowy projekt, a w lipcu ruszy
postępowanie przetargowe.
– Ze względu na technologię, czas
budowy takiego obiektu jest długi.
Od momentu ogłoszenia przetargu,
będziemy potrzebować mniej więcej 1,5 roku. Optymistycznie zakładając, będzie on gotowy najwcześniej pod koniec 2015 roku – mówi
wójt Chełmca Bernard Stawiarski.
O kondycję mieszkańcy Chełmca będą mogli zadbać również na siłowni pod chmurką. Ta powstanie

dużo wcześniej niż basen i będzie
gotowa jeszcze w te wakacje. W jej
skład wejdzie 8 urządzeń takich jak:
twister, stepper, jeździec konny,
drążek do podciągania, wahadło czy
rower. Siłacze będą mogli powyciskać sztangę. Urządzenia są łatwe
w obsłudze i całkowicie bezpieczne.
– Siłownia to inicjatywa Klubu
Seniora w Chełmcu. Na zebraniu
ponad 40 mieszkańców opowiedziało się za tym, żeby ją wybudować. Chcemy, by powstała przy
lodowisku. To bardzo sensowna lokalizacja ze względu na to, że jest
tam cały kompleks sportowy – tłumaczy Bernard Stawiarski.
Budowa siłowni rozpocznie się
w maju. Ma być gotowa do sierpnia.
Gminie udało się pozyskać na ten
cel 25 tys. zł dofinansowania.
(MAT)
PS. O podobnym pomyśle – montażu zestawu do ćwiczeń pod chmurką – myślą także władze Nowego Sącza. Zastrzegają jednak, że mienie musi
być chronione przez sądeczan przed
chuligańskimi wybrykami. Tak, by inwestycja nie okazała się jednorazową.
Na razie nie jest znane miejsce, gdzie
siłownia miałaby stanąć.

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
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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

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”
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Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Nowym Sączu

ul. J. III Sobieskiego 16/2, 33-300 Nowy Sącz

Przekaż 1% podatku
KRS 0000 154454 koniecznie z dopiskiem ODDZIAŁ NOWY SĄCZ
numer konta: PKO BP 03 1020 3453 0000 8702 0060 9826

Dzięki TOBIE będziemy mogli pomagać.
dyżurujemy: poniedziałek 16.00-18.00, środa i piątek 10.00-12.00 telefon: 18 443 42 27, telefon interwencyjny całodobowy 600 04 31 31
napisz do nas: tozns@wp.pl, znajdź nas na FB www.facebook.com/TOZNS/
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Rozdajemy jaja na święta
O tym, czego nie może zabraknąć
na świątecznym stole, do jakich produktów przyzwyczajeni są sądeczanie i… potrzebie refleksji R O Z M AW I A M Y z ELŻBIETĄ I URSZULĄ LUSTOFIN. Matka z córką
i synem Mariuszem prowadzi sklep Intermarche w CH Europa II w Nowym Sączu.
– Świąteczny stół zapełniamy tradycyjnymi daniami, a jeśli ma być tradycyjnie
to produkty powinny być nasze, sądeckie.
Takie znajdziemy w Intermarche?

Elżbieta Lustofin: – Jak najbardziej.
Choć prowadzimy sklep sieciowy, zależy nam na współpracy z rodzimymi
przedsiębiorstwami. Obserwujemy,
że sądeczanie są patriotami i kupują swoje produkty. Dlatego na pewno nie może zabraknąć lokalnych dostawców mleka, jaj, a także pieczywa,
mięsa oraz wód i soków czy jabłek,
z których przecież słynie Sądecczyzna. Od lokalnych rolników skupujemy też mięso i w naszej wędzarni

oporządzamy. To naprawdę dobre,
sprawdzone produkty.
– Wchodząc do sklepu od razu chce się
widzieć na naszym świątecznym stole
te pysznie wyglądające wypieki. Cukiernicy też są lokalni?
EL:– Można powiedzieć, że prawie
wszyscy cukiernicy są stąd.
Urszula Lustofin: –Sądeczanie
są przywiązani do konkretnych produktów, a więc i wypieków konkretnych cukierników. Jedni uważają,

REKLAMA

Elżbieta, Urszula (na zdjęciu) i Mariusz Lustofin rodzinnie prowadzą
Intermarche przy CH Europa w Nowym Sączu
że najlepiej piecze Kasia, inni, że Fantazja, jeszcze inni wybierają Zankę czy
Raj. A u nas mają cały przekrój lokalnych cukierni i każdy może wybrać
to, co lubi najbardziej.
EL: – Trafiamy, mam nadzieję,
w każde gusta. Zarówno cukiernicy,
jak i piekarze prześcigają się w pomysłach, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów. Przed świętami
na pewno będzie więc można u nas
kupić specjalne bułeczki do żurku,
tradycyjne babki, słodkie baranki,
mazurki…
– Niektórzy żartobliwie mówią, że ze słodyczy to najbardziej lubią… schabowe.
Wiadomo, że mięsa i wędlin na świątecznym stole również zabraknąć nie
może. Intermarche ma swoją wędzarnię i specjalną ofertę. Można już składać
zamówienia?
UL: – Nie tylko przed świętami można u nas złożyć zamówienie na mięso i wędliny. Ta oferta jest
ważna cały rok i klienci już do niej
się przyzwyczaili, bo zamawiają nasze tradycyjne szynki, mięsa na różne okazję. A jeśli chodzi o świąteczną
propozycję, to przygotowaliśmy specjalną wędlinę do koszyczka. Odpowiedniej wielkości, żeby zmieściła się
do niego i przy tym ładnie wyglądała.
EL: – Z mięs natomiast w naszym
menu na święta znalazła się obok wieprzowiny, drobiu, królika, cielęciny
również kaczka i jagnięcina.

– Mamy już w koszyku pieczywo, babkę,
wędliny, nawet cukrowego baranka . Ale
przecież najważniejsze są jajka, z których
wykonamy tradycyjne pisanki.
UL: – Intermarche dla swoich
klientów przygotował specjalną niespodziankę i będzie rozdawał jaja.
Wystarczy do 13 kwietnia zrobić zakupy za co najmniej 75 zł, by otrzymać kupon, upoważniający do odbioru 30 jaj.
– Stając przed półkami sklepu pełnymi smakołyków, wybierając te dla siebie,
brakuje czasu na refleksję. Intermarche
znane jest na szczęście ze swoich charytatywnych akcji i nie pozwala zapomnieć
nam o bliźnich, których nie stać na świąteczne zakupy.
EL: – Co roku przed Świętami Wielkanocnymi współpracujemy z Caritas
przy parafii Matki Bożej Niepokalanej
w Nowym Sączu. W najbliższy weekend (11–13 kwietnia) będziemy przeprowadzać akcję zbiórki żywności.
Wystawimy specjalne kosze. Klienci będą mogli wkładać tam jedzenie,
którym chcą się podzielić z rodzinami w trudnej sytuacji materialnej, by
również na ich stole świątecznym niczego nie zabrakło…
UL: – Wszystkim sądeczanom i naszym klientom życzymy, by ich świąteczne stoły były suto zastawione i aby
zasiedli do nich w miłej, serdecznie atmosferze z bliskimi. Wesołych
Świąt!
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WYROBY REGIONALNE


KAMIONKA WIELKA

Sklepy ﬁrmowe:
Nowy Sącz,
ul. Klasztorna 26,
Kamionka
Wielka 501
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Żyjemy w różnych wspólnotach ekonomicznych. Najmniejszą w nich jest rodzina, następnie miasto/gmina, dalej kraj i Unia Europejska. Czy ktoś z nas zadawał sobie kiedyś
pytanie: Z której wspólnoty czerpiemy najwięcej korzyści finansowych? Jakie to ma dla
nas znaczenie.
Trwają przygotowania do wyborów do Europarlamentu. Będziemy wybierać osoby,
które mają reprezentować interesy Polski
w Brukseli. Czy jest to dla nas ważne?
Zapytaliśmy mieszkańców Nowego Sącza, jakie mamy korzyści z faktu, że od 10

Państwa

Polska

2008

9500

2012

Zmiana w %
między 2008
a 2012 rokiem

9900

4,21%

Niemcy

30 100 32 600

8,31%

Szwecja

36 100 43 000

19,11%

Szwajcaria

46 400

61 900

33,41%

lat jesteśmy w Unii Europejskiej? Czy może
są z tego tytułu jakieś straty? Czy potrafimy
korzystać z nowej rzeczywistości gospodarczej? Dlaczego jedne kraje UE dobrze się rozwijają, a inne nie?
W dodatku tym znajdą Państwo również
wywiad z prof. Boguszem Mikułą, pracownikiem Instytutu Ekonomii PWSZ w Nowy Sączu oraz prodziekanem Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
specjalistą od zarządzania wiedzą. Rozmowa dotyczy zmian na rynku pracy oraz wartości, jakich poszukują obecni pracodawcy.

Szersze spojrzenie
na Unię Europejską
Unia Europejska miała stać się gwarantem
jednolitego rozwoju poszczególnych państw
europejskich, lecz nigdy tak naprawdę nie
udało się stworzyć mechanizmu równych
szans.
Na „likwidacji granic” skorzystały przede
wszystkim bogate państwa i koncerny z krajów „starej Unii”. Dla dużych zagranicznych
firm otworzyły się nowe rynki zbytu krajów takich jak Polska. Konkurencji z wielkimi potentatami nie wytrzymały małe, rodzące się dopiero, firmy z Europy Wschodniej.
Dziś, po 20 latach wyraźnie widać, że Europa
Wschodnia gospodarczo oddala się od najbogatszych krajów Europy Zachodniej.
Dlaczego tak się stało? Posiadając tzw.
efekt skali (a przez to niższe jednostkowe
koszty produkcji i prowadzenia działalności) i wypracowany przez lata skumulowany zysk, duże zagraniczne firmy szturmem
zdobywały nowe rynki. Oferując produkty,
nierzadko o zaniżonych cenach i wspierając sprzedaż potężnymi działaniami marketingowymi i promocjami na swoje produkty,
zagraniczne koncerny szybko zdobyły polski
rynek. Z taką konkurencją zderzyły się polskie firmy i nie wszystkim udało się przetrwać. Działanie to doprowadziło do upadku
wielu rodzimych, narodowych firm, które nie

Unia Europejska
jest bardziej wspólnotą
administracyjną,
natomiast gospodarczo
każdy kraj rozwija
się oddzielnie.
były w stanie konkurować z zachodnimi gigantami (Wedel, Polmosy – wódka Żubrówka, Wyborowa – cegielnie).
Wielkie korporacje i bogate kraje UE okazały się największymi beneficjentami integracji europejskiej. I wbrew pozorom nie
pomaga polskim przedsiębiorstwom fakt,
że produkują w Polsce, a więc w kraju o niższych kosztach pracy. Przewaga ekonomiczna
zachodnich firm jest tak duża, że wynikające
z tego korzyści są większe niż korzyści przedsiębiorstw pochodzących z krajów „nowej
Unii”, uzyskiwane dzięki niższym, krajowym
kosztom pracy. Podkreślić należy, że globalne koncerny bardzo szybko przeniosły swoje
zakłady produkcyjne do Europy Wschodniej
czy Chin, utrwalając tym samym swoją i tak
silną już pozycję.

W konsekwencji Polska, jak i inne kraje Europy Wschodniej stały się dostarczycielem taniej siły roboczej dla zachodnich koncernów, które ulokowały w tej części Europy
swoje zakłady produkcyjne. To dobrze, że jesteśmy krajem otwartym na zagraniczne inwestycje, ale nie powinniśmy zapominać,
że trwały rozwój gospodarczy i wzrost poziomu życia da nam rozwój naszych rodzimych firm. Dlaczego? Bo kupując produkt
zaprojektowany i wyprodukowany w Polsce,
przyczyniamy się w dużo większym stopniu
do rozwoju gospodarczego naszego kraju, niż
kupując produkt importowany, czy nawet
wyprodukowany w naszym kraju.
Jak wygląda ten mechanizm? Z każdego
skonsumowanego przez nas w Polsce produktu zagranicznego, część z wydanych przez
nas pieniędzy zostaje przekazana do wspólnoty ekonomicznej, z której pochodzi dany
produkt. W ten sposób finansujemy miejsca
pracy w krajach, skąd pochodzi właściciel
produktu, tj. w Niemczech, Danii, Francji itd.
Jest to zapłata za usługi korporacyjne dla zagranicznych koncernów, zaspokajających nasze potrzeby. Ów swoisty „podatek” wynosi
od 5 do 30 proc. wartości kupowanych przez
nas produktów, nawet jeśli zostały one wyprodukowane w Polsce. Prowadzi to do długofalowego efektu. Rozwinięte państwa nadal

się bogacą, ponieważ ich rynki zasilają kolejne środki pochodzące z krajów mniej rozwiniętych. W konsekwencji cierpi na tym gospodarka tych ostatnich.
Ktoś powie: Przecież dostają unijne dotacje. Pytanie jednak, lepiej dostać wędkę czy
rybę? Jaki jest bilans korzyści i strat?
Jako ciekawostkę można przytoczyć takie
oto zestawienie: według danych NBP dotacje unijne dla Polski w 2009r. wyniosły netto 6 mld euro. W tym samym 2009r. dochody
zagranicznych właścicieli polskich przedsiębiorstw wyniosły 13,8 mld euro.
To, że Polska jest członkiem Unii jest naszą narodową szansą, lecz z tej szansy musimy umieć skorzystać. Do tej pory na naszym
wejściu do Unii Europejskiej bardziej korzystały bogate kraje Unii, aniżeli sama Polska.
Nie dość, że prawo unijne sprzyja globalnym
koncernom, pochodzącym przede wszystkim
z krajów takich jak Niemcy, Dania, Francja, Holandia, Szwecja, to jeszcze mentalność i niewystarczająca wiedza polskiego społeczeństwa nie
pozwalają na to, aby Polska bardziej umiejętnie
korzystała z dobrodziejstw Unii.
Unia przeznacza ogromne środki na promowanie obecnych mechanizmów unijnych, służących głównie bogatym

Dokończenie na str. 10
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Szersze spojrzenie na Unię Europejską
Dokończenie ze str. 9

PKB, a wydatki budżetu Polski oraz wydatki budżetu gmin i dotacji dla Polski z UE w 2012 r. (w tys. PLN)

zachodnioeuropejskim koncernom. Na każdej, nawet najmniejszej inwestycji współfinansowanej ze środków UE, na każdym długopisie, kartce papieru itd. obowiązkowo
musi być umieszczona tabliczka informująca o tym, że przedsięwzięcie „zostało sfinansowane ze środków Unii Europejskiej”.
Samo wykonanie takich tabliczek jest kosztowne i nie daje wartości dodanej dla użytkowników, a czasem nawet psuje estetykę
danej inwestycji. Na tabliczkach tych w wielu przypadkach nie znajdziemy informacji
o tym, że otrzymanie unijnej dotacji wiązało
się z koniecznością korzystania z zagranicznych materiałów i usług, że na wymagany
udział własny należało zadłużyć się w zagranicznych bankach, i że wiele pokoleń będzie
musiało spłacać odsetki, odsetki od odsetek,
nie mówiąc już o samym kredycie.
W prasie można przeczytać, że 80% dotacji unijnych wraca z powrotem do bogatych
krajów Unii. Dlaczego z całości środków unijnych nie można budować dróg czy autostrad,
co byłoby dobrą inwestycją w rozwój konkurencyjności polskiej wspólnoty gospodarczej?
„Unijny marketing” powoduje, że przeciętny Polak może mieć wrażenie, że więcej
korzyści otrzymuje z budżetu unijnego niż
od własnej wspólnoty ekonomicznej (budżetu swojego kraju). Jeżeli podzielić kwotę
rocznych dotacji unijnych przeznaczonych
dla Polski na jednego polskiego obywatela,
to okazuje się, że uzyskana kwota jest 60 razy
mniejsza niż suma korzyści, jakie Polacy uzyskują z budżetu państwa i gminy w postaci
bezpłatnej edukacji, służby zdrowia, dopłat
do leków, dróg itd. (wykres poniżej). Wydatki publiczne w Polsce w 2012 roku wyniosły 18 261 zł/os. W tym samym czasie wartość
przyznanych Polsce dotacji z UE w przeliczeniu na jedną osobę wyniosła 308 zł.
Mało mówi się o tym, że Unia Europejska jest bardziej wspólnotą administracyjną, natomiast gospodarczo każdy kraj

[tys. PLN]
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Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów oraz GUS

Wydatki publiczne w Polsce
w 2012 roku wyniosły
18 261 zł/os. W tym
samym czasie wartość
przyznanych Polsce dotacji
z UE w przeliczeniu na jedną
osobę wyniosła 308 zł.
rozwija się oddzielnie. Musimy więc myśleć
przede wszystkim o efektywnych działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego własnej wspólnoty ekonomicznej i tworzeniu nowych miejsc zatrudnienia w Polsce. Obecnie
brak pracy w naszym kraju powoduje, że polski kapitał i polska młodzież dostrzegają swoją

szansę nie w Polsce lecz za granicą. Dane statystyczne wskazują, że jeżeli nie stworzymy
Polakom możliwości na rozwój własnego kraju to z szansy, jaką dało nam wejście do Unii
Europejskiej, patrząc długofalowo, możemy
niewiele skorzystać (patrz wykres).
Jedną z przyczyn, dla której w Polsce mało
osób pracuje w gospodarce, jest po prostu
brak miejsc pracy, zwłaszcza w firmach z biznesu podstawowego. Polacy w wieku produkcyjnym, nie znajdując w naszym kraju możliwości zatrudnienia, dostrzegają swoją szansę
w innych wspólnotach ekonomicznych.
W ostatnich pięciu latach z Polski wyjechało
ponad 1,7 mln ludzi, zwiększając tym samym
liczbę pracujących za granicą Polaków do 2,3
mln. Według prognoz, polscy emigranci tylko w latach 2014–2020 wytworzą 172 mld euro
dochodu dla krajów, do których wyjechali .
Gdyby osoby te znalazły zatrudnienie
w kraju, polski PKB wzrósłby o około 6%,

a tym samym nasze wynagrodzenia wzrosłyby o co najmniej 6%. A tymczasem, przebywający na emigracji Polacy w wieku produkcyjnym, dzięki swojej pracy przyczyniają
się niestety do wzrostu zamożności innych
wspólnot ekonomicznych.
Emigracja zarobkowa wpływa również negatywnie na budżet naszego państwa. Na wykresie pokazujemy konsekwencje tejże emigracji. Porównaliśmy w nim:
(1) wartość dotacji, jakie w latach 2014–2020
nasz kraj otrzyma z Unii Europejskiej
(2) oraz świadczenia i podatki, jakie 1,7 mln
pracujących Polaków mogłoby wpłacić
do polskiego budżetu w ciągu 40 lat swojej produktywności.
Jak widać, utracone wpływy do naszego budżetu kilkukrotnie przewyższają uzyskane dotacje. Należałoby sobie zadać pytanie, ile czasu i uwagi poświęcamy dzieleniu
pieniędzy otrzymanych z Unii Europejskiej,

Bilans wejścia Polski Do Unii Europejskiej
Zyski

Straty

Jednolite
prawodawstwo

Szybkie wprowadzenie w Polsce wielu przepisów prawnych,
które ułatwiają działalność gospodarczą i wprowadzają ład
do naszego państwa.

Konieczność implementacji norm prawnych, które nie zawsze
są dla Polski najlepsze.

Brak ceł

Teoretycznie łatwiejsze szanse na zagraniczną ekspansję dla
polskich firm.

Nieograniczone możliwości zdobywania rynku polskiego dla
zachodnich koncernów.

Otwarcie rynku
Możliwość zatrudnienia i lepszego życia dla tych, którzy
pracy dla Polaków w Polsce nie mieli szans na zatrudnienie.

Nieodwracalne straty dla polskiego budżetu wynikające
z trwałej emigracji członków naszej wspólnoty.

Dotacje unijne

Krótkotrwały wzrost gospodarczy i mniejsze bezrobocie.

Wiele dotacji zostało skonsumowanych i nie przyczyniły się
do wzrostu gospodarczego.
Promocja UE związana z dotacjami spowodowała, że Polakom
wydaje się, że ważniejsza jest dla nich wspólnota europejska
niż polska.
Z każdego otrzymanego euro aż 85 eurocentów wraca
do bogatych krajów europejskich poprzez zakup ich technologii, półfabrykatów itp.

Możliwość nauki
za granicą

Pojawiała się możliwość poszerzenia przez młodzież horyzontów i efektywna nauka języków obcych.

Tracimy zdolną młodzież, która mogłaby pracować na rzecz
rozwoju gospodarczego Polski. Duże zagraniczne koncerny zachęcają programami stażowymi i przeciągają najzdolniejszych,
i najbardziej aktywnych polskich studentów, których wykształcenie przez 20 lat finansowane było z naszych podatków.
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Porównanie wielkości dotacji z UE ze stratami w Polsce
wynikającymi z emigracji zarobkowej Polaków
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Wartość dotacji
z UE dla Polski
w latach 2014-2020

Świadczenia i podatki, jakie 1,7 mln
pracujących Polaków mogłoby wpłacić
do polskiego budżetu w ciągu 40 lat
swojej produktywności (strata dla
budżetu państwa)

Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów oraz GUS
a ile czasu poświęcamy tworzeniu bogactwa
i trwałych miejsc pracy dla Polaków w naszym kraju.
Oprócz utraty wpłat do budżetu państwa,
wynikających z emigracji młodych Polaków,
problem stanowią również zmienione proporcje w wydawaniu pieniędzy z budżetu
państwa na świadczenia emerytalne, służbę
zdrowia czy też edukację.
Polski system emerytalny oparty jest
na umowie międzypokoleniowej, co oznacza, że młodzi ludzie pracują na emerytury rodziców. Emigracja zarobkowa zaburza
ten proces. Rośnie bowiem różnica pomiędzy liczbą emerytów – osób pobierających,
a liczbą pracujących na te świadczenia. Przebywający na emigracji Polacy nie dokładają się do tych świadczeń, nie płacą w Polsce
składek ZUS ani podatków.
Podobnie jest z edukacją i wychowaniem
młodych Polaków. Obecnie osoby pracujące

i płacące podatki w Polsce, finansują szkoły, opiekę zdrowotną i inne świadczenia
na rzecz przyszłego pokolenia. Polacy, pracujący za granicą, płacą podatki w innych
krajach i zasilają budżety innych wspólnot
ekonomicznych. Rządy bogatych krajów europejskich chętnie korzystają z naszych rąk
do pracy przy tworzeniu bogactwa we własnych krajach, natomiast nie chcą partycypować w kosztach wykształcenia tych pracowników, jak i wychowania, i kształcenia
ich dzieci oraz wypłacania emerytur dla ich
rodziców w Polsce.
Decyzja o emigracji nie jest łatwa,
zwłaszcza dla osób, które zostawiają w Polsce swoją najbliższą rodzinę. Wiele osób
chciałoby powrócić do kraju i funkcjonować w polskiej wspólnocie ekonomicznej.
Możemy liczyć na ten powrót, jeśli w Polsce będą trwałe miejsca pracy oraz dobre
warunki dla życia.

SONDA

Co sądeczanie myślą
i wiedzą o Unii Europejskiej?
Podczas naszej kolejnej wędrówki z kamerą ulicami Nowego Sącza, zapytaliśmy
mieszkańców o korzyści, jakie odczuwają
w związku z obecnością Polski w UE. A oto
co usłyszeliśmy:
Były głosy optymistyczne:
„Jest pełno nowych mostów i ulic”.

Zadowolone:
„Chyba tak, bo na przykład na studiach bierzemy udział w takim projekcie ,,Kawiarenka Obywatelska’’, który nie jest finansowany
stricte z Unii Europejskiej, ale także z Funduszu Szwajcarskiego, który współpracuje z Unią
Europejską i dzięki temu studenci biorą udział
w różnych ciekawych spotkaniach”.

Pełne wątpliwości:
„Korzyści czerpiemy, ale czy dobrze
– to nie bardzo. Dlaczego? Dlatego, że Unia
Europejska zakazuje nam rzeczy, z których Polacy słyną np. wędzenie, robienie
oscypków”.

I te zupełnie nieprzekonane:
„My się nie nadawaliśmy do żadnej Unii,
bo jesteśmy krajem biednym. I teraz mamy
cięższe życie”.

Zapytaliśmy też o to, czy fundusze unijne
są dobrze wykorzystywane. Oto czego się
dowiedzieliśmy:
„Myślę, że to zależy od celu, na jakie są wykorzystywane. Wiele się słyszy, że Polska będzie musiała zwracać niektóre fundusze, jak
są źle wykorzystane. Ale myślę, że w większości są one dobrze wykorzystywane”.
„Myślę, że tak. Coraz więcej dróg jest remontowanych. Pojawiają się nowe inwestycje,
więc myślę że dobrze je wykorzystujemy.”
To tylko niektóre wypowiedzi. Jeśli mają Państwo ochotę zobaczyć i usłyszeć, co sądeczanie
myślą o Unii, dowiedzieć się z którego budżetu Polska czerpie więcej korzyści: unijnego czy
budżetu Polski i gmin, zapraszamy na Facebook’a Fundacji oraz dts24.pl. Znajdą tam Państwo
nie tylko ten sondaż, ale także dwa wcześniejsze.

R O Z M OWA z prof. BOGUSZEM MIKUŁĄ, pracownikiem
Instytutu Ekonomii PWSZ w Nowy Sączu, prodziekanem
Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie, specjalistą od zarządzania wiedzą.
– Kiedyś się mówiło „wiedza to potęgi klucz”,
a dziś możemy powiedzieć na przykład, kto nie
ma wiedzy ten będzie miał w najbliższym czasie kłopoty na rynku pracy.
– Ogólnie rzecz biorąc, nasza gospodarka światowa w ostatnich kilkudziesięciu latach zmieniła się. Dawniej, mówiliśmy, że gospodarka opiera się na trzech
podstawowych czynnikach wytwórczych,
to jest: praca, kapitał, ziemia. Dzisiaj mamy
do czynienia z tak zwaną „gospodarką
opartą na wiedzy”, w której wiedza jest
uznawana jako kluczowy czynnik wytwórczy. Czynnik, który umożliwia nam rozwój
i tworzenie innowacji. To nasza wiedza decyduje w dużej mierze, jak wykorzystamy
pozostałe zasoby, które mamy w dyspozycji, czyli zasoby ludzkie, zasoby rzeczowe,
zasoby finansowe, czy zasoby informacji.
– Czyli tamta stara definicja, którą się Pan
posłużył: praca, kapitał, ziemia odchodzi
do lamusa?
– Może nie całkowicie do lamusa,
bo to są też bardzo ważne czynniki. Dzięki
nim możemy w ogóle funkcjonować w sferze gospodarki. Ale one mają już stopniowo drugorzędne znaczenie.
– Jest 1989 rok, w Polsce powstają nowe
przedsiębiorstwa, pracujące w otoczeniu wolnego rynku. To działo się 25 lat temu. Założenie
firmy i rozpoczynanie działalności w tamtym
okresie , a dziś to dwa różne światy.
– Oczywiście. Wcześniej żyliśmy w epoce gospodarki socjalistycznej, kiedy rządziła
tzw. ekonomia polityczna socjalizmu i właściwie cała gospodarka była podporządkowana polityce. To urzędnicy partyjni decydowali, co będzie w Polsce produkowane,
a co nie. Patrząc z perspektywy na rozwój
gospodarki naszego kraju, można powiedzieć, że dość skrótowo przechodzimy przez
wszystkie fazy rozwoju, przez które gospodarka zachodnia przechodziła przez ostatnie
200 lat. W latach 90. zostaliśmy zmuszeni
do myślenia w innych kategoriach: że musimy być konkurencyjni, musimy działać
w gospodarce rynkowej. Już nie mamy rynku producenta tylko rynek konsumenta.
– Ale zrobiliśmy tutaj postęp pod względem
etycznym jako przedsiębiorcy?
– Na pewno. Rozwinęliśmy cały szereg przepisów, zabezpieczeń. Funkcjonują na przykład organizacje, które dbają
o to, żeby przedsiębiorcy mogli odzyskiwać niezapłacone przez klientów należności. Mamy, co prawda, jeszcze bardzo
dużo do zrobienia chociażby w dziedzinie

sądownictwa. Nie jest tajemnicą, że sądy
działają zbyt wolno i nawet sprawy dotyczące ochrony praw pracowniczych niejednokrotnie trwają kilka lat.
– Zmieniły się przepisy, ale czy zmieniła się też
świadomość, nasza mentalność?
– Nie do końca, bo zmiana mentalności to długotrwały proces. Ale może wrócę
jeszcze do przełomu lat 90. Mieliśmy wtedy orientację przedsiębiorczą, orientację
produkcyjną. Nasze przedsiębiorstwa za-

Zostaliśmy zmuszeni
do myślenia w innych
kategoriach: że musimy
być konkurencyjni,
musimy działać
w gospodarce rynkowej.
Już nie mamy rynku
producenta tylko rynek
konsumenta.

obserwowały, że polski rynek pod względem popytu jest bardzo chłonny, jeśli chodzi zwłaszcza o standardowe produkty. Nie
można było kupić telewizora, nie można
było kupić pralki itd.
– Mówiąc w prosty sposób – wszystko, co zostanie wyprodukowane, zostanie wchłonięte?
– Tak. Wiele działających wówczas, czy
tworzących się polskich przedsiębiorstw
mogło rozwinąć swoją działalność. Produkty zachodnie nie były konkurencyjne
cenowo w stosunku do naszych. Dodatkowo ówczesne relacje w kursach walutowych powodowały, że Polaków nie było stać
na to, aby sobie zakupić zachodnią pralkę,
czy to zachodni telewizor.
– Ale ten model gospodarczy, biznesowy to już
prehistoria?
– Ta korzystna dla naszych rodzimych
firm sytuacja nie trwała długo. Jeszcze w latach 90. nasz krajowy rynek nasycił się

Dokończenie na str. 12
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Gospodarka oparta na wiedzy
Dokończenie ze str. 11
standardowymi produktami. Polskie przedsiębiorstwa musiały pójść w nowych kierunkach, poszukiwać nowych metod konkurowania już z przedsiębiorstwami zachodnimi.
Wtedy pojawił się wielki bum na marketing.
Nasze przedsiębiorstwa zaczęły poszukiwać
marketingowców, a uczelnie tworzyć marketingowe kierunki. Wszyscy chcieli studiować zarządzanie i marketing, bo upatrywali
w tym swoją szansę zawodową.
– Poświęcił Pan jedną ze swoich prac tematowi „Zarządzanie przedsiębiorstwem w XXI wieku”, czy to znaczy, że jeśli ktoś sprawnie zarządzał swoim przedsiębiorstwem jeszcze 15 lat
temu, to dziś niekoniecznie może być dobrym
menagerem?
– To weryfikuje rynek, bowiem te przedsiębiorstwa, które nie zaobserwowały zmian
w gospodarce światowej, nie dostrzegły
tych nowych warunków, nie wprowadzały nowych koncepcji zarządzania i nowych
metod pracy, właściwie dziś są blisko bankructwa, albo już upadły.
– Obserwuje Pan to na dużą skalę w Polsce?
– Czy to jest jakaś wielka skala? Nie,
to jest skala podobna do tego, co dzieje się na Zachodzie. Ta ilość tworzonych
przedsiębiorstw i ilość upadających przedsiębiorstw jest zbliżona nawet w Stanach
Zjednoczonych. To jest oczywiście wyższy poziom. Tam ludzie mają większą odwagę do podejmowania ryzyka, są bardziej
skłonni to ryzyko podejmować i nawet jeśli nie uzyskają sukcesu, odniosą porażkę,
to traktują to jako kolejny bagaż doświadczeń, a nie jak u nas – ktoś, podejmując się
działalności gospodarczej, jeśli poniesie porażkę niejednokrotnie rezygnuje z dalszych
prób podejmowania takiej działalności.
– A nie powinien? To skutecznie zniechęca?
– W Polsce na pewno.
– Współczesna gospodarka to gospodarka
oparta na wiedzy. Dotyczy to tylko gigantów,
dużych przedsiębiorstw wyspecjalizowanych
w branżach wymagających tej wiedzy, czy małych i średnich też?
– Dzisiaj to dotyczy wszystkich. Pionierami były te przedsiębiorstwa, które dzisiaj
są wielkimi gigantami, bo poprzez zmiany, jakich dokonały, potrafiły się rozwinąć
i są przedsiębiorstwami najczęściej międzynarodowymi i działają w skali globalnej.
Natomiast te zmiany w gospodarce, jakie
się pojawiły, dzisiaj wymuszają właściwie
zmiany sposobu myślenia o działalności gospodarczej nawet od tych mikroprzedsiębiorstw, które dalej są przedsiębiorstwami jednoosobowymi. Tu mamy do czynienia
z całym szeregiem nowych warunków,
mamy m.in. zmianę sposobu patrzenia
na zasoby organizacji, gdzie wiedza właśnie
uzyskuje priorytetowe znaczenie. Mamy
do czynienia z procesami globalizacyjnymi. Tu trzeba sobie uświadomić, że zarówno te procesy są dla nas ogromną szansą,
bo możemy uzyskiwać na przykład surowce, materiały czy produkty, które pochodzą od producentów z całego świata, ale
jednocześnie trzeba pamiętać, że również
oni trafiają na nasz rynek i stają się kolejnymi podmiotami konkurującymi na naszym
rynku. Kolejnym elementem jest na pewno
sieciowość, która doprowadziła do rozwoju

W największym
stopniu będą wypierani
ludzie pracujący
na stanowiskach
produkcyjnych.

układów kooperacyjnych o bardzo potężnym kapitale finansowym. Wejście teraz dużego gracza nawet na taki rynek jak
nasz kraj, może oznaczać wielkie zagrożenie dla wielu średnich i małych podmiotów
gospodarczych.
– Mówimy o handlu na przykład?
– Na przykład. I to obserwujemy chyba wszyscy na tych małych rynkach lokalnych, nawet w Nowym Sączu.
– W tych osiedlowych małych sklepach?
– Tak. Wejście kolejnego sklepu Biedronka, wejście kolejnego sklepu Lidl czy nawet
kolejnego sklepu Żabka, może powodować,
że kilka mniejszych podmiotów, ma trudności z prowadzeniem swojej działalności i ulega likwidacji, a to oznacza utracone miejsca pracy.
– Gospodarka oparta na wiedzy nie jest obojętna dla kształtowania się rynku pracy?
– Nie jest obojętna, bo zmienia się struktura zatrudnienia w przedsiębiorstwach,
które funkcjonują na zasadach tej gospodarki. W organizacjach opartych na wiedzy
mamy właściwie dzisiaj do czynienia z trzema grupami pracowników. Są to z jednej
strony tzw. pracownicy wiedzy, to są kluczowi pracownicy, jak specjaliści wysokiej
klasy: informatycy, technolodzy, specjaliści
od marketingu, specjaliści od zarządzania.

– Jednocześnie najlepiej płatni.
– Jednocześnie najlepiej płatni, ponieważ
ich na rynku pracy jest niewielu i niejednokrotnie, aby pozyskać takiego pracownika
wysokiej klasy, trzeba go – powiem otwarcie – podkupić z innego przedsiębiorstwa.
– I ci pracownicy są w najlepszej sytuacji?
– Ci pracownicy są w najlepszej sytuacji,
bowiem ich grupa będzie się dalej rozwijać. Natomiast mamy grupę pracowników,
których można określić jako personel pomocniczy. Oni wykonują cały szereg różnego rodzaju czynności wspomagających
w przedsiębiorstwie, typu wystawianie
faktur, wprowadzenie danych do baz danych, czy też wspomaganie pracy pracowników wiedzy. I to są osoby , które
posiadają mniejsze zasoby wiedzy, w mniejszym zakresie są one wyspecjalizowane,
choć też niezbędne dla funkcjonowania
przedsiębiorstwa.
– Ale w dalszej perspektywie przedsiębiorstwa
poradzą sobie bez takich pracowników.
– Nie, ci pracownicy będą musieli pracować w przedsiębiorstwach, będą wykonywać cały szereg różnego typu czynności,
bowiem tak się rozwija gospodarka. Niejednokrotnie państwo wymusza od przedsiębiorstwa realizowanie pewnych zadań,
na przykład związanych z przetwarzaniem danych, z przetwarzaniem informacji, przekazywaniem tych informacji przeróżnym instytucjom typu GUS, WUS, ZUS,
dokonywania rozliczeń finansowych.
– Oni ocaleją, a co ze stanowiskami
robotniczymi?
– Personel pomocniczy ocaleje, choć
też będzie częściowo wypierany i na pewno zmniejszy się w stosunku do dzisiejszej
ilości . Natomiast w największym stopniu
będą wypierani ludzie pracujący na stanowiskach produkcyjnych. Postęp organizacyjno–techniczny jest tak potężny,

że praca czysto fizyczna jest w coraz szerszym zakresie zastępowana pracą maszyn,
urządzeń. Pojawia się pełna automatyzacja. Niejednokrotnie na halach produkcyjnych, w których dawniej pracowało kilkadziesiąt czy kilkaset osób, dzisiaj jest jedno
centrum komputerowego sterowania całym
procesem produkcyjnym. Kilku inżynierów
siedzi i patrzy na różnego typu wskaźniki,
urządzenia, monitory i analizuje, jak przebiega proces produkcyjny. Nawet wywóz
towarów z hali jest w pełni zautomatyzowany. Później ewentualnie pojawia się jakiś pracownik na wózku widłowym, który na paletach te produkty ładuje do tira.
– Chce Pan powiedzieć, że dzisiejsze kilkunastoprocentowe, w przypadku Sądecczyzny
około 19–procentowe, bezrobocie to jest sytuacja, z której powinniśmy się cieszyć? Lepiej już
nie będzie.
– Będą oczywiście wahania sezonowe.
Nie przypuszczam, żeby nagle wszedł jakiś
wielki, globalny producent, który spowoduje, że to bezrobocie mogłoby radykalnie
spaść. Poza tym, ten region jest specyficzny i możliwe, że w takiej sytuacji pojawiłyby się pewne opory na przykład ze strony
organizacji ekologicznych, które by dbały
o to, żeby tutaj dużego przemysłu nie było,
żeby ten poziom zanieczyszczenia środowiska naturalnego nie wzrósł.
– Zrobiło się pesymistycznie. Czy będziemy
kiedyś wszyscy pracowali w korporacjach?
– Myślę, że nie wszyscy, bo oczywiście
małe i średnie podmioty będą funkcjonować. Może pojawią się jakieś nowe grupy usług, nowe grupy produktów, które
będą przez nich wytwarzane i tutaj pojawi
się ze strony społeczeństwa również popyt
na te usługi.
Rozmawiał WOJCIECH MOLENDOWICZ
Wykorzystano fragmenty wywiadu dla
Regionalnej Telewizji Kablowej
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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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W górach jestem 70 dni w roku
R O Z M O WA z MACIEJEM ZAREMBĄ

– Dlaczego chodzisz po górach?
– W Nepalu usłyszałem tamtejsze
powiedzenie: „Idąc w góry, idziesz
do swojej matki”. Góry dają mi odpoczynek psychiczny, pozwalają
oderwać się od codziennych problemów. Pozwalają na kontakt z naturą i estetyczne przeżycia. Wędrując po górach ciągle poznaje się coś
nowego, a osiągnięcie planowanego
celu czy przezwyciężenie trudności
daje radość. Także dzięki zdrowemu zmęczeniu zwiększa się wydolność organizmu, tak potrzebna człowiekowi w codziennym życiu. Choć
lubię chodzić po górach samotnie,
to wędrując w małych grupach czy
prowadząc wycieczki, wielokrotnie
przekonuję się, że najlepiej poznaje
się ludzi właśnie w górach.
– Jak to się dzieje, że ciągle jesteś w doskonałej formie?
– Całe życie jestem aktywny fizycznie (zawodniczo trenowałem
biegi średnie, a w zimie narciarstwo

MACIEJ ZAREMBA – przewodnik i długoletni prezes Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego Oddział „Beskid” w Nowym Sączu. Założyciel najzasobniejszej w Nowym Sączu biblioteki górskiej. Organizator kursu przewodnickiego. Przez 3 kadencje wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa
Tatrzańskiego. Działacz TKKF, propagator rekreacji fizycznej. Publikuje m.in.
w „Almanachu Sądeckim”, „Roczniku Sądeckim”, roczniku „Pamiętnik PTT”.
M.in. odznaczony przez Prezydenta RP – Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Od 2004 Członek Honorowy PTT i Honorowy Prezes Oddziału
PTT „Beskid” w Nowym Sączu.

REKLAMA

Uluru–Australia
biegowe). Dużo jeździłem na rowerze, pływałem i oczywiście często grałem w piłkę nożną. W szkole podstawowej chodziliśmy grać
na „Wenecję”, czyli późniejsze boisko „Startu”, tam, gdzie obecnie
jest Instytut Kultury Fizycznej Wyższej Szkoły Zawodowej. Na wuefie
w szkole nie wolno było grać w piłkę
nożną, więc graliśmy w piłkę ręczną, siatkówkę i koszykówkę. A jeszcze wcześniej zafascynowała mnie
turystyka górska, gdy jako niespełna czterolatek „zdobyłem” piwniczański Kicarz.
Natomiast szczególnie intensywnie zacząłem chodzić po górach 30
lat temu, gdy założyłem własne biuro
turystyczne. Od tego czasu spędzam
w nich po 50, 60, a nawet ponad 70
dni w roku. Staram się jak najczęściej jeździć w góry wysokie. W Alpach byłem już dwadzieścia kilka
razy. Poznałem też Pireneje, Kaukaz
i góry marzeń każdego turysty wysokogórskiego, czyli Himalaje, gdzie
pojechałem samotnie, i gdzie doświadczałem przez ponad miesiąc
niesamowitych wrażeń. Myślę więc,
REKLAMA

Andy–Argentyna–Chile
ZDJĘCIA Z ARCH. MACIEJA ZAREMBY

– Dlaczego podróżujesz?
– Podobno kto podróżuje, żyje
dwa razy. W szkole podstawowej
geografia była moim ulubionym
przedmiotem. Czytałem wszystkie dostępne książki podróżnicze,
w myślach wcielałem się w role
głównych bohaterów, przeżywałem ich przygody. Gdy już dorosłem,
mogłem podróżować jedynie palcem po mapie. Na realizację marzeń
nie pozwalała „żelazna kurtyna” i finanse. Gdy w 1978 r. otrzymałem
pierwszy paszport, pojechałem maluchem na pięć dni do Wiednia. Spałem w samochodzie, bo moje prawie
miesięczne apanaże wystarczyłaby
na jeden, najtańszy nocleg.
Po kilku latach udało mi się wyjechać na wycieczkę do Kopenhagi, a następnie do Turcji. W 1987 r.
odbyłem, jak mi się wówczas wydawało, podróż życia – pielgrzymkę
do Lourdes, Rzymu i Syrakuz na Sycylii. Dopiero po upadku komuny
otworzyła się możliwość wyjazdów.
Po raz pierwszy w wymarzonych
wysokich górach, czyli Alpach, byłem w 1991 r. Miałem wówczas już 47
lat, więc byłem w wieku, gdy powoli
powinno się myśleć o kończeniu kariery górskiej. Ja zaczynałem.
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Patan–Nepal
że ta kondycja jest wynikiem moich
górskich zainteresowań.
– Gdzie najwyżej zawędrowałeś?
– Najwyższe zdobyte przeze mnie
szczyty to Kilimandżaro (5895 m
n.p.m.) w Afryce oraz dwa nieco
niższe w Himalajach – Chukhung

(5559 m n.p.m.) i Kalla Pattar (5545
m n.p.m.). W 2005 r. byłem na kilkutygodniowym trekkingu u stóp
Mount Everestu, a potem w rejonie
Annapurny. Himalaje to naprawdę góry marzeń. Za wysiłek, często
maksymalny, wynagradzają oszałamiającym pięknem ośmiotysięczników, huczącymi rzekami, potokami czy wodospadami, jeziorami,
w których przeglądają się ośnieżone olbrzymy. Na himalajskich łąkach
spotyka się nadspodziewanie barwne kwiaty, a na szlaku tysiące życzliwych, kulturalnych ludzi.
– Odwiedzasz nie tylko góry.
– Byłem już na wszystkich kontynentach. Tylko na Antarktydę się nie
wybieram. Ostatnio byłem w Afryce,
w sześciu krajach na południu tego
kontynentu, a wcześniej w Australii
i Nowej Zelandii. Fascynuje mnie Petra w Jordanii, ciągle wspominam nie
tylko Tadż Mahal, ale też francuskie
gotyckie katedry. Lubię odwiedzać
kraje alpejskie i Wybrzeże Dalmatyńskie. Nie policzyłem dokładnie,
ale byłem w ponad 90 krajach.
– Jak zdobywasz fundusze na swoje wyprawy?
– Po przejściu na emeryturę zacząłem w końcu wykorzystywać uprawnienia pilota wycieczek. Oprowadzam więc klientów
po Europie. Na tyle intensywnie,
że zdarzało mi się budzić w hotelowym łóżku i zastanawiać, czy jestem
w Rzymie, Wiedniu czy Pradze.
– Gdzie wybierzesz się w tym roku?
– Myślę o Peru i Boliwii. Ameryka Południowa to też fascynujący kontynent.
– A gdzie chciałbyś mieszkać?
– Pewnie cię zdziwi moja odpowiedź, ale nie mam zamiaru opuszczać Nowego Sącza.
Rozmawiała BARBARA GIEROŃ
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Animatorką tego kulturalnego przedsięwzięcia była prezes
Towarzystwa Jadwiga Jastrzębska, przyodziana na tę okoliczność w ludowy łącki strój gaździny z wielką chustą na głowie.
Do udziału w imprezie zapraszał
folder przedstawiający ponętne,
młode damskie udo z kolorową
parzenicą wychylającą się spod
spódnicy, przygotowany przez
miejscowych grafików.
Na rynku, na zabytkowej studni pod św. Florianem zawisł wielki banner happeningu, obok flaga
gminy. Na stole stały, parafrazujące temat imprezy, „Łącka”, baba
i jaja opatrzone hasłem: „Kultura
jest kobietą”. Pod stołem w wielkim
koszyku czekały ziemniaki. Organizatorzy nie zapomnieli też o stojącej nieopodal choince, którą przyozdobili m.in. hasłami: „Kultura
jest kobietą”, „Nauka jest kobietą”,
„Sztuka jest kobietą”, „Odwaga jest
kobietą”. Z boku, oparty o studnię,
stał samotny i smętny mop z napisem „Mop jest mężczyzną”.
Zagrały werble z rondli i łyżek
na znak rozpoczęcia happeningu. Naprędce utworzony chór odśpiewał „Hymn Globalnej Baby”.
I znów zagrały werble, tym razem

Łącka Baba

wręczane zebranym kobietom przez
jednego z panów. A potem wszyscy uczestnicy happeningu na znak
swej obecności złożyli autografy
na łąckiej fladze, która pozostanie
w archiwach Towarzystwa.
Było ludowo i kolorowo, wesoło i kulturalnie. Gaździna nie zapomniała też o dzieciach i przygotowała dla nich michę czekoladowych
cukierków i drobne gadżety. Na zakończenie, przy wtórze werbli „łąckie baby” częstowały wszystkich
smacznymi babkami i rozdawały
upominki ufundowane przez miejscowych sponsorów.
ROZALIA KULASIK

zapraszające do artystycznego obierania ziemniaków. Do konkursu przystąpili trzej odważni panowie przystrojeni w wielkie, ludowe
chusty. Spisali się na medal i ex
aequo zajęli pierwsze miejsce. Nagrodą były jaja wręczane przez młodziutkie „łąckie baby”, które przy
akompaniamencie kuchennych
werbli obdarowywały nimi wszystkich zebranych na placu mężczyzn.
Z życzeniami wystąpił wójt Janusz Klag, dziękując za organizację imprezy, za wspólne śpiewanie,
świętowanie i za promocję gminy.
Miłym i niespodziewanym akcentem okazały się kolorowe tulipany

Rękodzieło wycisza
FOT. MAREK WINIARSKI

ROZMOWA z ELŻBIETĄ WINIARSKĄ
– Przy okazji jubileuszu 10–lecia SUTW
mogliśmy podziwiać rękodzieło artystyczne wykonane przez słuchaczki Uniwersytetu w ramach warsztatów, które
Pani prowadzi. Jak to się zaczęło?
– Po przejściu na emeryturę,
a przez wiele lat byłam nauczycielką
zawodu, zapisałam się na SUTW. Postanowiłam także tutaj odnaleźć własną formę aktywności. Nie lubię bezczynności, a pomoc innym zawsze
była moją codziennością. W 2010 r.
zaproponowałam więc prowadzenie
warsztatów rękodzieła, co spotkało
się z dużym zainteresowaniem. Odtąd dwie grupy mają co tydzień trzygodzinne zajęcia.
– Jakich technik uczy Pani swoje
koleżanki?
– Bardzo wielu. Poznajemy te tradycyjne takie jak haft, szydełko, druty, ale i origami, decoupage, haft
matematyczny. Do wykonania prac
wykorzystujemy wstążki, bibułkę, papier czy koraliki. Teraz dużo
ozdób wykonywanych jest z surowców wtórnych, zwłaszcza z papieru.
Robimy ozdoby choinkowe, a z okazji Świąt Wielkanocnych różne koszyczki, zdobne jajka i kartki świąteczne. Niektóre techniki pozwalają
tworzyć niepowtarzalną biżuterię.
Każda z nas ma swoją ulubioną technikę, ale wszystkie lubimy nowości
i chętnie się uczymy.
– Zna Pani tak wiele technik, a co chciałaby Pani jeszcze poznać?

Przeczytaj i daj do przeczytania
dorosłym dzieciom
Książkę „StarsiRodzice.pl. Recepty
na dobrą starość”Macieja Zdziarskiego
obowiązkowo powinni przeczytać ludzie starsi i ich dorośli krewni.

FOT. Z ARCH. TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI ŁĄCKIEJ

„Kultura jest kobietą” to hasło akcji „Globalna baba 2014” zorganizowanej 8 marca niemal w całym kraju.
Na apel odpowiedziało m.in. Towarzystwo Miłośników Ziemi Łąckiej organizując w tym dniu happening
„Łącka Baba z Jajami”.
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– Mam nadzieję, że nauczę się jeszcze robienia koronek klockowych
i frywolitek.
– Co, poza tworzeniem pięknych przedmiotów, dają takie zajęcia?
– Uczą cierpliwości i dokładności. Pozwalają na wyciszenie. Trzeba
przy okazji pomyśleć o sobie, zarezerwować czas dla realizowania własnych zainteresowań. Prace ręczne
mają także działanie terapeutyczne,
usprawniają ruchomość rąk. To jest
bardzo ważne w starszym wieku.
Efekty tego widzą zwłaszcza osoby,
które miały wylew. Poza tym jesteśmy już zintegrowaną grupą, uczymy
się i inspirujemy wzajemnie. Po prostu lubimy nasze spotkania. A swoje
prace możemy ofiarować tym, którzy
cenią przedmioty wykonane ręcznie. W naszą pracę wkładamy przecież nie tylko umiejętność dziergania,
czy klejenia, ale także serce.
– Zajęcia na Uniwersytecie prowadzi Pani
w ramach wolontariatu, ale są też inne

miejsca, w których przekazuje Pani swoje umiejętności.
– W ubiegłym roku zaczęłam prowadzić zajęcia w żłobku w Chełmcu.
Raz w tygodniu dzieci w dwu i trzyosobowych grupach wykonują różne,
czasem zaskakujące kreatywnością
i pięknem, prace plastyczne. Wymagało to dostosowania zajęć do możliwości tak małych dzieci. Można
z nimi zrobić bardzo wiele, ale musiałam się najpierw także sama tego
nauczyć, w czym znów pomocny
był internet.
– To zdaje się jeszcze nie wszystko…
– Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin poszukiwał wolontariuszy, zgłosiłam się tam, a następnie zostałam
skierowana do Rodzinnego Domu
Dziecka. Uczę tu przez dwie godziny w tygodniu różnych technik
prac ręcznych. Moimi podopiecznymi są dwie dziewczyny, gimnazjalistki. To nie tylko nauka szydełkowania, ale także rozmowa, wspólne
spędzanie czasu. Odciążam w ten
sposób opiekunów i staram w moich podopiecznych rozbudzić nowe
zainteresowania.
– Jak Pani znajduje na to wszystko czas
i co to Pani daje?
– Jakoś udaje mi się to wszystko pogodzić. Wspiera mnie w tych
działaniach mój mąż. A zapłatą jest
radość podopiecznych, ich wdzięczność – od maluchów po seniorów.
To ogromna satysfakcja!

Rozmawiały: MARIA HALINA STARZYK
I BARBARA GIEROŃ

Ten zbiór szesnastu wywiadów
z ekspertami z różnych dziedzin nauki, zaangażowanymi w działalność
na rzecz osób starszych, to kompendium wiedzy o starzeniu się i starości oraz przypadłościach tego okresu życia.
– Starość nie jest chorobą, ale
okresem gdy pojawiają się nowe
choroby, a stare mają inny przebieg
– mówi w otwierającym książkę wywiadzie prof. Tomasz Grodzicki, krajowy konsultant geriatrii i ordynator
Kliniki Chorób Wewnętrznych UJ.
Z mitami na temat starości rozprawia
się stanowczo prof. Piotr Błędowski, gerontolog, dyrektor Instytutu
Gospodarstwa Społecznego Szkoły
Głównej Handlowej w Warszawie.
Andrzej Milewicz – kierownik Kliniki
Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu – charakteryzuje w swojej wypowiedzi choroby

Dorosłe dzieci
zjadą tu sugestię,
że najważniejsze
jest potwierdzanie
zachowaniem
miłość i troski
o rodzica – seniora.
tarczycy, otyłość brzuszną i spadek
stężenia witaminy D w organizmie
seniora. Zwraca uwagę na przyczyny i skutki tych dolegliwości. Tomasz
Zdrojewski z Katedry Nadciśnienia
Tętniczego i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego mówi
o ryzyku chorób serca, udarze mózgu i cukrzycy, doradzając działania
profilaktyczne. Psycholodzy Maria
Lehman, dr Małgorzata Mossakowska i prof. Barbara Szatur–Jaworska radzą, jak reagować na utyskiwanie, niezadowolenie, drażliwość,

depresje i inne psychiczne przypadłości ludzi starych. Podpowiadają,
jak z nimi rozmawiać, jak nie dać się
zwieść pozorom, że wszystko jest dobrze, chronić przed chorobami, zachęcać do aktywności. Ks. prof. Norbert Pikuła odnosi się do wzmożonej
religijności osób starszych i wyjaśnia
jej znaczenie.
Najcenniejszą, według mnie, częścią książki są sugestie skierowane do dorosłych dzieci seniorów.
Znajdą je we wszystkich prawie wywiadach. Dotyczą przystosowania
mieszkania do rosnącej z wiekiem
niepełnosprawności rodzica, zapewnienia niezbędnych badań profilaktycznych i opieki w chorobie.
Także rozpoznawania objawów załamania i początków otępienia, umiejętności rozmawiania i proponowania jakichś zajęć, a przede wszystkim
potwierdzania zachowaniem własnej miłości i troski. Cała książkowa
wiedza pomoże też dorosłym dzieciom zrozumieć zachowania ich starych rodziców.
Na koniec wspomnę o jeszcze jednym przewijającym się przez całą
książkę wątku – apelu o przygotowanie się do okresu starości. Niezależnie od wskazań i rad zawartych
w wypowiedziach rozmówców Macieja Zdziarskiego piękny przykład
takiego postępowania podaje w swoim wywiadzie artysta Piwnicy pod
Baranami – Leszek Długosz.
IRENA CEPIELIK

KUCHNIA I ZDROWIE

JAJKO
Wielkanoc tuż, tuż. Na naszych stołach nie może więc zabraknąć jajek.
Niektórzy mają jednak do rozstrzygnięcia hamletyczny problem: jeść
czy nie jeść? Czy są na pewno zdrowe? A co z cholesterolem?
Jajko – jedna z faz rozwoju nowego osobnika u wielu gatunków
zwierząt – jest dla ludzi bardzo cennym pożywieniem. Jajka zawierają
w sobie wszystkie aminokwasy egzogenne, tzn. takie, których ludzki
organizm nie wytwarza, a musi pozyskiwać z zewnątrz. Jest to więc
białko niezwykłe!
Jaja są źródłem witamin: A, E, D,
K, B2, B9, B12, a także ważnych pierwiastków – żelaza, cynku, miedzi

i innych. Zawierają luteinę niezbędną dla ochrony oczu. Zapobiega ona
zwyrodnieniu plamki żółtej, chroni
oczy przed szkodliwym promieniowaniem UVA i UVB, co jest szczególnie ważne przy długotrwałej pracy
przy komputerze.
Największe emocje budzi pytanie, czy spożywanie jajek powoduje zwiększenie złego cholesterolu. Nie ma badań potwierdzających
tę teorię, uważa się nawet ostatnio, że lecytyna – „pogromca tłuszczu” zawarta w żółtku zapobiega
odkładaniu cholesterolu na ściankach tętnic. Osoba, która nie ma
problemu z cholesterolem, może
zjeść 7–8 kurzych jajek tygodniowo, inni natomiast do 3 sztuk. Najzdrowsze są jajka na miękko, a także jajecznica z 1 jajka i 1 białka (
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Trwają intensywne prace nad „Nowosądecką Kartą Seniora”. To jedno z zadań, jakie postawiła przed sobą Sądecka
Rada Seniorów.
Przystąpienie przez Urząd Miasta
do prac nad kartą jest efektem pozytywnego stanowiska Ryszarda Nowaka Prezydenta Miasta Nowego Sącza
wobec zgłaszanych wniosków w zakresie poprawy warunków życia seniorów. W lutym prezydent powołał zespół do opracowania programu,
w którym określone będą ulgi i bonifikaty w opłatach za korzystanie
z usług i obiektów będących we władaniu samorządu terytorialnego oraz
firm prywatnych. W zespole, kiero-

Już teraz można
korzystać
z oferowanych przez
MOSiR ulgowych
biletów i karnetów
na basen.
wanym przez pełnomocnika prezydenta miasta ds. społecznych Martę
Mordarską, pracują dyrektorzy komórek organizacyjnych w Urzędzie
Miasta, którzy zajmują się poszczególnymi dziedzinami funkcjonowania
miasta (kulturą, zdrowiem, sportem,
komunikacją, współpracą z przedsiębiorcami). Do prac zespołu włączona została przewodnicząca Sądeckiej
Rady Seniorów.
Do tej pory odbyły się dwa posiedzenia zespołu. Przyjęto podstawowe założenia karty. Program Nowosądeckiej Karty Seniora ma być
adresowany do osób powyżej 65. roku
życia w celu wspomagania i promowania aktywnego trybu życia. Wprowadzenie ulg poprzedzone musi być
analizami i takie analizy są obecnie
dokonywane. Potem nastąpi postępowanie wymagane przez prawo – wiąże się to bowiem z pewnymi skutkami ekonomicznymi w budżecie
miasta lub budżetach danych jednostek np. Miejskiego Przedsiębiorstwa

nie przesadzać z tłuszczem!). Jajek na twardo nie należy gotować
zbyt długo, bo po 10 minutach tracą na wartości i pojawia się zielony
siarkowy nalot na żółtku.
Oprócz najbardziej popularnych
jaj kurzych, możemy jeść jajka kacze, gęsie, indycze, strusie i maleńkie przepiórcze. Te ostatnie zalecane są dzieciom uczulonym na białko
kurze, a także chorym na astmę , cukrzycę czy anemię. Są ponoć także
afrodyzjakiem.
Najsmaczniejsze są jajka od kur
zielononóżek, ale ta rasa została wyparta przez nioski z ferm przemysłowych. Ich jaja mają taką samą
wartość jak te od kur z wolnego wybiegu, czy reklamowanych ostatnio karmionych paszą bez GMO.
Tu pewnie nie wszyscy się ze mną

Komunikacyjnego, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Poszukując zewnętrznych partnerów karty Urząd Miasta wystąpił do kilkudziesięciu firm, z których
usług korzystają starsi mieszkańcy
Nowego Sącza, z prośbą o przystąpienie do programu. Są wśród nich: poradnie i gabinety lekarskie, kawiarnie,
przychodnie rehabilitacyjne, zakłady fryzjerskie, gabinety kosmetyczne. Prowadzone są także bezpośrednie
rozmowy mające na celu wyjaśnianie założeń całego programu, z podkreślaniem potencjalnych korzyści
dla firm, czyli pozyskiwania większej
liczby klientów oraz promocji usług
i działalności. Prezydent Miasta czyni też starania o udostępnienie przez
Państwową Wyższą Szkołę Zawodową obiektów sportowych tej uczelni
dla ogółu mieszkańców miasta.
Planuje się, że założenia programu „Nowosądeckiej Karty Seniora”
opracowane zostaną do 30 maja tego
roku. Jednak już teraz można korzystać z oferowanych przez MOSiR
ulgowych biletów i karnetów na basen. Szczególnie korzystne są ceny
karnetów ulgowych, np. karnet na 5
wejść to cena 38 zł (cena normalnego karnetu – 50 zł), 10 wejść – 72 zł
(przy normalnej cenie 96 zł). Przy korzystaniu z tych karnetów czas pobytu na pływalni nie jest ograniczony
do jednej godziny i karnet realizowany może być w okresie kilku miesięcy.
Sądecka Rada Seniorów zaprasza
do współpracy w tworzeniu karty
wszystkich, którzy chcieliby, aby ich
firma stała się miejscem przyjaznym
dla seniorów.
MARIA BARAN
Dyżury Rady odbywają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca w siedzibie MOPS przy ul.
Żywieckiej. Ponadto wszelkie wnioski, uwagi i propozycje związane z problemami ludzi starszych można kierować
do Zespołu Pełnomocnika Prezydenta Miasta Nowego Sącza ds.
Społecznych przy ul. Jagiellońskiej 14, tel. 18 449 06 87.

zgodzą, ale to kwestia bardziej wiary niż nauki.
Jajka możemy jeść w bardzo różnej formie – to przecież tak lubiany przez dzieci kogel–mogel, nieodzowny składnik makaronów
i klusek, ciast i kremów, sałatek,
lodów oraz wielu innych smakołyków. Bez nich nie można sobie wyobrazić prowadzenia kuchni.
Można pominąć jajka herbaciane, stuletnie, kukułcze, Fabergé czy
kawior – nie stykamy się z nimi
na co dzień, ale jakże ważne dla
nas jest jajko – pisanka! Występuje w wielu kulturach i musi zdobić świąteczny wielkanocny koszyczek. Poświęconym jajkiem dzielmy
się z bliskimi, więc w tych dniach ile
ich zjedliśmy – nie liczmy!
MARIA HALINA STARZYK

Aktywny senior

Odkrywanie ukrytych
skarbów umysłu
,,Masz wszystko co trzeba, aby zostać geniuszem” – twierdzi Tony Buzan, autor wielu publikacji i wykładów
o usprawnianiu umysłu.
Starość to nie choroba. To dojrzały
etap życia ludzi mogących poszczycić się bogactwem wiedzy i doświadczeń. Jak będziemy go przeżywać,
w dużej mierze zależy od nas samych.
Ciesząc się owocami życia, pomagając dzieciom, wnukom, często zapominamy o sobie i potrzebie nauki.
Przez całe życie wzbogacamy nasz
umysł o nowe pojęcia, uczymy się
nowych zachowań, powtarzamy już
zasłyszane. A po przejściu na zasłużony odpoczynek często zasiadamy
w wygodnym fotelu przed migocącym ekranem, poddajemy się błogiej
niemocy. Nic bardziej niewłaściwego! Mięśnie wiotczeją, kości ulegają zrzeszotnieniu, a pamięć... – zapomina podstawowych pojęć. W ten
sposób sami poddajemy się stereotypowi seniora – nieporadnego staruszka oczekującego pomocy otoczenia.
Programy edukacyjne, programy
zajęć warsztatowych Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku są ukierunkowane na kontynuację nauki
przez całe życie. Wykłady audytoryjne, wykłady specjalistyczne dla
sekcji: kulturoznawstwa, medycznej i profilaktyki zdrowia, przyrodniczo–geograficznej, psychologicznej
wzbogacają wiedzę słuchaczy i rozwijają nowe zainteresowania. Wielu seniorów rozpoczyna naukę języków obcych, poznaje zawiłe systemy
i działanie komputerów. Bierze udział
w naradach, konferencjach, angażuje się w nowe dziedziny, mimo obaw,
czy aby podoła. Warto zaryzykować!
Przecież jak twierdził Albert Einstein: ,,Osoba, która nigdy nie popełniła błędu, nigdy nie spróbowała niczego nowego”.
W ramach warsztatów językoznawstwa prowadzonych przez dr
Katarzynę Godek, uczestnicy zajęć
tworzą dzieła, o których wcześniej nie
śniło się wielu. Wypracowania domowe na zadane tematy podlegają ostrej
krytyce współuczestników zajęć. Powstają eseje, opowiadania, reportaże, scenariusze. Czytane są wiersze, omawiane nowości wydawnicze.
Odkurzamy własne zbiory, zaglądamy do bibliotek, aby uzupełnić

FOT. Z ARCH. SUTW

Prace nad Nowosądecką
Kartą Seniora

Zajęcia z językoznawstwa mogą być bardzo przyjemne

Mięśnie wiotczeją,
kości ulegają
zrzeszotnieniu,
a pamięć...
– zapomina
podstawowych
pojęć. W ten sposób
sami poddajemy
się stereotypowi
seniora
– nieporadnego
staruszka
oczekującego
pomocy otoczenia.
wiadomości lub też polecić innym,
co warto przeczytać.
W ramach projektu: ,,Szanujmy
wspomnienia” w 2009 roku została
wydana książka pt: ,,Moja Sądecczyzna”. Jest to praca zbiorowa dziesięciu słuchaczek SUTW. Przedstawione wspomnienia stanowią pamiątkę
dla młodszego pokolenia z wieloma ciekawymi informacjami z przeszłości Sądecczyzny. Warto sięgnąć
po to wydanie. Książka dostępna jest
w bibliotekach i na stronie internetowej. Można ją także wypożyczyć
od słuchaczy SUTW, którzy dostali
to wydanie w prezencie.

Uczestniczki warsztatów językoznawstwa piszą też wiele artykułów do Biuletynu SUTW. Biuletyny
są dziełem wolontariuszy. Nad całością czuwa i prace koordynuje Jadwiga Banach, wiceprezes SUTW. Publikacje zawierają relacje z wykładów,
zajęć warsztatowych, z życia braci
studenckiej SUTW, spotkań, wycieczek. Szata graficzna ubogacona licznymi zdjęciami, to również zasługa
studentów SUTW. Prym wiedzie pasjonat fotografii Antoni Łopuch. Jest
też wiele cennych informacji, nie tylko dla seniorów. To ciekawa lektura, a zarazem dokument historyczny, dostępny również w internecie.
Ostatnio z okazji 10–lecia Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku została wydana publikacja ,,Uniwersytet Ludzi Niezwykłych”. Ludzie
nauki w rozdziale ,,Słowo na Jubileusz” podkreślają ważną rolę Uniwersytetu w kształtowaniu postaw
osób starszych. ,,Tak jak u dzieci mogłem podziwiać wśród Słuchaczy cud
wzrastania i rozwoju” – pisze prof.
dr hab. Julian Dybiec z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wiele
stron zajmują teksty i fotografie studentów i uczestniczek warsztatów
językoznawstwa.
To wszystko to przykłady dowodzące, jak bogate skarby swoich umysłów odkrywają słuchacze
SUTW, przy okazji, zostawiając cenne pamiątki przyszłym pokoleniom.
KRYSTYNA SŁABY

W TYM WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ
 18 kwietnia w Wielki Piątek PTT
Oddział „Beskid” w Nowym Sączu zaprasza na XV Wielkopiątkową Drogę Krzyżową na Mogielicę.
 3 maja PTT Oddział „Beskid”
w Nowym Sączu organizuje pieszo–rowerową wycieczkę
na trasie Dąbrowa – Dąbrowska Góra – Góra Kuminowiecka
– Librantowa.
 19 maja Stowarzyszenie „Akademia Złotego Wieku” – Uniwer-

sytet Trzeciego Wieku w Wejherowie organizuje II Marsz Nordic
Walking Studentów UTW. Marsz
ruszy o godz. 11.
 1 czerwca na zakończenie roku
akademickiego PTT Oddział „Beskid” w Nowym Sączu proponuje
wycieczkę trasą Dąbrówka Polska
– Majdan, z ogniskiem na trasie.
 20 lipca planowana jest wycieczka na Słowację do Tatrzańskiej Łomnicy z wyjazdem kolejką

na Łomnicki Szczyt. Zapisy do 1
czerwca.
Szczegóły na stronach: www.sutw.pl,
www.pttns.pl i na afiszach.
(J)

DTS Senior

Redaktor prowadząca: Jolanta Bugajska
Zespół redakcyjny: studenci Sądeckiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
adres e–mail: dts.senior@op.pl
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10–lecie Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

W piątek nastąpiło otwar- Posiedzenie Rady Programowo–Naukowej w
cie dwóch wystaw prac ar- Ratuszu
tystycznych wykonywanych przez słuchaczy SUTW.
W sobotę miały miejsce oficjalne, a zarazem bardzo
sympatyczne uroczystości.
Rano w sali obrad im. Stanisława Małachowskiego
w Ratuszu odbyło się posiedzenie Rady Programowo–
Naukowej, Zarządu, Komisji
Rewizyjnej i starostów sekcji. Gości przywitała Wiesła- Nadanie Odznaki Honorowej „Za zasługi dla
wa Borczyk – prezes Zarzą- Ochrony Praw Człowieka”
du, posiedzenie prowadziła
Szczególnym wydarzeniem
prof. Zdzisława Zacłona – przewodnicząca Rady. Historię „10–latka” w czasie uroczystości jubileuszoprzedstawiła wiceprezes Zarządu Ma- wych było wręczenie Stowarzyszeniu Sądecki Uniwersytet Trzecieriola Pękala–Piekarska.
Następnie w budynku MCK „So- go Wieku Odznaki Honorowej „Za
kół”, w jego największej sali, zgroma- Zasługi dla Ochrony Praw Człowiedzili się zaproszeni goście oraz słucha- ka”, nadanej przez Rzecznik Praw
cze SUTW. W formie multimedialnej Obywatelskich prof. Irenę Lipowicz.
przedstawiono informacje o 10–let- Z wnioskiem o nadanie Odznaki
Honorowej wystąpili Starostowie
niej działalności Uniwersytetu.

W kontekście przyznawanego Stowarzyszeniu odznaczenia, na szczególne podkreślenie zasługuje
jednak fakt, iż organizacja
ta nie ogranicza działalności wyłącznie do swoich członków, ale sukcesywnie inicjuje i rozwija
działania mające na celu
pomoc i wsparcie prawno–obywatelskie ogółowi społeczności lokalnej.
Uroczystości w MCK „Sokół”
Mam tutaj w szczególności na myśli opracowanie i wdrożenie systemu
bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla mieszkańców
Sądecczyzny (od 2009 r.)
oraz Ziemi Limanowskiej
(od 2011 r.).
Wyróżnieniem dla stowarzyszenia było przyznanie przez Radę Miasta
Koncert Sądeckiej Orkiestry Symfonicznej, w której Nowego Sącza na wniosek
Prezydenta Miasta Ryszargra słuchaczka SUTW Zofia Pychyrek (w środku)
da Nowaka Tarczy Herbo– Nowosądecki Jan Golonka i Lima- wej „Zasłużony dla Miasta Nowego
nowski Jan Puchała
Sącza”. Wręczyli ją Jerzy Wituszyński
W laudacji wygłoszonej podczas Przewodniczący Rady oraz Stefan Howręczania Odznaki Starosta Jan Go- moncik Wiceprzewodniczący Rady.
lonka podkreślił:
Starosta Nowosądecki Jan Golonka
– Jest to cenne i rzadko przy- uhonorował stowarzyszenie dużym
znawane odznaczenie podkreślają- Złotym Jabłkiem Sądeckim w podzięce szczególne zasługi wyróżnianej kowaniu za promocję i rozwój spoorganizacji w zakresie upowszech- łeczeństwa obywatelskiego na Zieniania i ochrony praw człowieka. mi Sądeckiej. Wyrożnienie dla SUTW
FOT. ANTONI ŁOPUCH (3), TADEUSZ LEGUTKO(1)

28 i 29 marca działo się wiele dla seniorów i z ich aktywnym uczestnictwem.
Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku obchodziło uroczystości rocznicowe, których głównym
punktem było spotkanie jubileuszowe w Małopolskim
Centrum Kultury „Sokół”
w Nowym Sączu.

REKLAMA

FOT. MAREK WINIARSKI

Jubileusz 10–lecia Sądeckiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku to dobra okazja zaprezentowania szerszej publiczności prac powstałych
podczas warsztatów
artystycznych.
Zorganizowano dwie
wystawy, które potrwają do 11 kwietnia.
Pierwszą z nich otwar- Wernisaż w Centrum Informacji Turystycznej
to w Centrum Informacji Turystycznej przy ul.
Jagiellońskiej. To rękodzieło artystyczne wykonane pod kierunkiem
słuchaczki Uniwersytetu Elżbiety Winiarskiej
oraz prace malarskie
z warsztatów prowadzonych w Miejskim Ośrodku Kultury przez Mirę
Wąchałę. Autorki prac
ręcznych prezentują Wystawa w kawiarni „Art Cafe” w „Sokole”
przedmioty wykonane
kilkunastoma technikami, o du- na poszukiwanie przez autorów
żej wartości artystycznej. Zadzi- własnej drogi artystycznej, skupiewia precyzja i fantazja w tworze- nia się na materii malarskiej i odwaniu tych małych cudeniek. Obrazy gi wyrażenia siebie. Widoczna jest
na tej wystawie to przede wszyst- tu radość tworzenia i wyraźne inkim kwiaty i pejzaże. Są radosne, dywidualne cechy poszczególnych
kolorowe, widoczne jest dobre opa- autorów.
Interesujące jest porównanie
nowanie malarskiego warsztatu.
Grupa prowadzona przez Je- tych dwóch wystaw, sposobu porzego Franciszka Michalaka urzą- dejścia do malarstwa. Obie jeddziła swoją wystawę w kawiarni nak pokazują, że nawet w dojrza„Art. Cafe” w „Sokole”. Są to ob- łym wieku można odnaleźć własną
razy wykonane różnymi techni- formę twórczości i dzielić się nią
kami oraz instalacje artystyczne. z innymi.
Prowadzący tę grupę kładł nacisk
MARIA HALINA STARZYK

FOT. ANTONI ŁOPUCH

DWIE WYSTAWY

przekazał także Starosta Limanowski
Jan Puchała.
Ale nie tylko SUTW był nagradzany. Także Zarząd Stowarzyszenia nadał wielu osobom „Odznakę
Honorową za zasługi dla Stowarzyszenia Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku”. Otrzymali ją członkowie
Rady Naukowo–Programowej, szefowie jednostek i instytucji wspierających działalność SUTW, wolontariusze
działający na rzecz Stowarzyszenia,
wieloletni członkowie samorządu studenckiego i inni.
Później kolejne gratulacje za osiągnięcia w mijającym 10–leciu i życzenia na dalsze lata składali przedstawiciele władz parlamentarnych,
samorządowych i wiele innych osób
reprezentujących różne instytucje.
Sympatycznym akcentem było wręczenie na ręce prezes Wiesławy Borczyk odznaki „Zasłużony dla Sądeckiego Wodnego Pogotowia Ratunkowego”
przez reprezentanta tej organizacji pozarządowej za pomoc prawną i doradczą świadczoną przez SUTW.
Podsumowaniem uroczystości była
wspaniała uczta muzyczna w Miejskim Ośrodku Kultury. Tam Sądecka
Orkiestra Symfoniczna pod dyrekcją
Leszka Mieczkowskiego przez godzinę raczyła słuchaczy piękną muzyką.
Różnorodne, znane seniorom piosenki wykonywali soliści: Natalia Zabrzeska–Nieć i Wacław Wacławiak.
Do śpiewu włączała się widownia.
MARIA BARAN
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Jerzy Wideł
Z kapelusza

Cmentarna
historia
i współczesność

C

mentarze to otwarta księga zmarłych. Czytając ją
uczymy się historii, tradycji, kultury, religii. Uczymy się poszanowania naszych przodków, a także tolerancji, wyzbywając
się choćby nienawiści do innych narodów, kiedyś nawet naszych wrogów. Cmentarze to również swoista
więź między dawnymi i młodszymi
laty. Posiadając taką wiedzę, możemy
inaczej patrzyć na współcześnie ogarniający nasz świat, wiedząc, że prochem jesteśmy w dziejach świata,
że przemijanie wpisane jest w naszą egzystencję i pomni tego tworzymy lepiej lub gorzej historię dla przyszłych pokoleń.
W tym roku Cmentarz Komunalny w Nowym Sączu obchodzi swoje
125–lecie istnienia. Nie był to główny
powód, który sprawił, że na półkach
księgarskich pojawi się wkrótce znakomity album autorstwa Bogusława
Kołcza i Piotra Droździka pt. „Nowy
Sącz – jeśli zapomnę o nich...”

Album poświęcony właśnie temu
cmentarzowi i zmarłym, którzy tam
spoczywają.
Wspominając wyżej, że jubileusz
nekropolii sądeckiej nie był głównym
motywem sprawczym tej publikacji, mam tu na myśli przesłanie, jakie
kierowało prof. Kołczem, kiedy zabierał się za to dzieło. Otóż będąc nauczycielem języka polskiego w Akademickim Gimnazjum i Liceum im.
Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu od 20 lat jeździ z młodzieżą na Kresy Wschodnie, gdzie nie
brakuje polskich cmentarzy. Na nich
to przeprowadza z uczniami lekcje
historii, literatury. Przy grobach zasłużonych dla tych dziedzin nauki.
Prof. Kołcz, czy to cmentarze kresowe, czy inne w Polsce i za granicą,
traktuje, jako miejsce kultury. Kiedy przed laty zastanawiał się, w jaki
sposób prowadzić edukację regionalną wśród młodzieży, ale także
dorosłych sądeczan zamieszkałych
w różnych zakątkach świata, wpadł
na pomysł przewodnika po sądeckim największym cmentarzu. Warto przypomnieć, że próby opisania
grobów co znamienitszych sądeczan podjął się w 1984 r. Jerzy Giza.
Jednakże prof. Kołcz poszedł znacznie dalej. Przez blisko dwa lata niemal codziennie zapisywał w notatniku nazwiska nagrobne wyryte,
odlane w brązie, odnotowane na metalowych tabliczkach. Spisywał nagrobne inskrypcje. Obfotografował
niemal każdy grobowiec. To był tylko
wstęp do dalszej jego benedyktyńskiej wręcz pracy.

Następnie, wykorzystując dostępne źródła historyczne i współczesne,
przeprowadzając setki rozmów, wybrał ponad trzy tysiące nazwisk osób
z różnych środowisk, które miasto Nowy Sącz tworzyli na przestrzeni tych 125 lat trwania cmentarza.
Wśród ludzi wymienionych w biogramach albumu są żołnierze i powstańcy przelewający krew za ojczyznę, zasłużeni dla miasta i Polski politycy,
społecznicy, pedagodzy, duchowni,
urzędnicy, rzemieślnicy, ludzie kultury i sztuki.
Biorąc pod uwagę, że na tym
cmentarzu jest około 10 tysięcy grobów, położonych na ponad sześciu hektarach, łatwo sobie uświadomić ogrom pracy, jakiej się podjął
prof. Kołcz. Dodajmy do tego także i to, że w albumie „Nowy Sącz
– jeśli zapomnę...” są także opisane inne sądeckie cmentarze z wymienieniem nazwisk i zasług ludzi tam
pochowanych.
Cenną zawartością albumu są fotografie archiwalne i współczesne artystycznie wykonanych pomników
z podaniem nie tylko nazwisk autorów rzeźb, ale także ich wykonawców
(kamieniarzy). Zdjęcia współczesne
wykonał znany fotografik Piotr Droździk. Z autorami albumu współpracował regionalista red. Jerzy Leśniak.
Powstało dzieło bardzo interesujące, wzbogacone dokładnym, aktualnym planem nekropolii i wyszczególnieniem kwater, gdzie dane grobowce
się znajdują.
Przedmowę do albumu napisał prof. dr hab. Stanisław Sławomir

Nicieja, rektor Uniwersytetu Opolskiego. Historyk, autor licznych publikacji poświęconych polskim
cmentarzom na Kresach Wschodnich na czele z epokowym wręcz albumem „Cmentarz Łyczakowski we
Lwowie”. Wydawcą „Nowego Sącza – jeśli zapomnę o nich...” jest
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Goldruk Wojciecha Golachowskiego, który zapewnił albumowi bardzo
wysoki poziom edytorski.
Promocja książki odbędzie
się jutro, w piątek (11 kwietnia)
o godz. 18 w sali ratuszowej im.
Stanisława Małachowskiego w Nowym Sączu.

REKLAMA

INNOWACYJNA
GOSPODARKA

UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
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Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu mieszkańców
Gminy Nawojowa”
Projekt jest realizowany do 30 września 2015 r.
Wartość projektu: 1 155 220,00 zł
Udział Unii Europejskiej: 981 937,00 zł

www.CyfrowaNawojowa.pl
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„Dotacje na Innowacje”
„Inwestujemy w Waszą przyszłość”

REKLAMA

Jarosław Gowin
– lider nowo utworzonej partii

Polska Razem
zaprasza sądeckich przedsiębiorców
na wspólną dyskusję poświęconą
zagadnieniom gospodarczym
naszego kraju.
Organizatorem debaty jest
Sądecka Izba Gospodarcza.
Spotkanie odbędzie się w poniedziałek
14 kwietnia o godz. 13 w sali 126 budynku C
Wyższej Szkoły Biznesu – NLU w Nowym Sączu.
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OGŁOSZENIA DROBNE

O G Ł O S Z E N I E

POTRZEBUJESZ PIENIĘDZY?!
WEJDŹ: www.daiglob.pl;

Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu
ogłasza, przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego:

Zakładka daiglob a–count.
SZYBKA POŻYCZKA do 1500zł od
ręki. Zadzwoń 18 334 80 37.
SPRZEDAM działkę budowlaną
62a, uzbrojona, Królowa Górna.
795 637 437.
SPRZEDAM DZIAŁKĘ 18 ar.
Żeleźnikowa tel. 694 793 498.
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Nowy Sącz ul. Tuwima 3/16 IIp, - lokal wolny
do remontu, pow. 36,80 m2, 2 pokoje, kuchnia, p. pokój, łazienka,
cena wywoławcza 95.200,- zł, wadium 4.800,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 80.000,- zł, wadium 4.000,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 80.000,- zł, wadium 4.000,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 65.000,- zł, wadium 3.500,Przetarg odbędzie się w dniu 14 kwietnia 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

Skład kamienia w Rytrze
www.erakamienia.pl, biuro@erakamienia.pl
Tel. 18 44 69 201, 509 469 948
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Tor saneczkarski jak bumerang Maja podbiła świat, jej
S P O R T. Saneczkarstwo to w Polsce
sport tak niszowy, że ci, którzy go uprawiają i chcą nawiązywać walkę z czołówką, mogą być posądzani o naiwność albo nieszkodliwy heroizm. Mimo
to na igrzyskach olimpijskich w Soczi
wystartowało dwóch kryniczan Patryk
Poręba i Karol Mikrut, osiągając obiektywnie, jak na standardy polskiego saneczkarstwa, czyli brak toru i nie najlepszy sprzęt – niezły wynik.
We wtorek (8 kwietnia) na uroczystej sesji Rady Miasta w Krynicy nagrodzono ten wysiłek i znów
jak bumerang powrócił temat budowy toru saneczkarskiego nie tylko w kontekście ostatniej olimpiady.
W poniedziałek zaś w Muzeum Regionalnym w Muszynie burmistrzowie Krynicy, Piwnicznej i Muszyny
zaprezentowali koncepcję Krynicko–Popradzkiej Strefy Uzdrowiskowej i Sportowo–Turystycznej” [czytaj str.3]. Burmistrz Dariusz Reśko
mówił między innymi o krytym torze

do łyżwiarstwa szybkiego oraz torze saneczkowym. Pieniądze miałyby pochodzić z rządowego kontraktu
terytorialnego dla Małopolski, czyli w lwiej części z funduszy unijnych.
Problem w tym, że chętnych do budowy toru jest w tym momencie
trzech, a wiadomo, że tor, o ile w ogóle powstanie, to tylko jeden. Za Krynicą przemawia: tradycja, zaplecze
(czyli zawodnicy, sędziowie i trenerzy), niewielka odległość od Krakowa.
Ponadto prezesem Polskiego Związku
Saneczkowego jest kryniczanin Michał Jasnosz. Krynica próbowała nawiązać do swoich najlepszych tradycji i stworzyć u siebie profesjonalny

REKLAMA

W związku z dynamicznym rozwojem
poszukujemy specjalisty ds. reklamy
Specjalista ds. Marketingu
Miejsce pracy: Nowy Sącz
Opis stanowiska:
wtworzenie spójnego wizerunku ﬁrmy i dbałość o jego utrzymanie
wopracowywanie koncepcji promocji produktów
wkonsekwentna realizacja promocji ﬁrmy i produktów
wścisła współpraca z działem sprzedaży
wprojektowanie i prowadzenie akcji informacyjnych i marketingowych
wprowadzenie stron www ﬁrmy -w tym pisanie tekstów o wydarzeniach i produktach
wprzygotowanie materiałów marketingowych (BTL/POS) i nadzór nad ich produkcją
ww
spółpraca z naszymi podwykonawcami w zakresie swoich zadań -graﬁcy, drukarnie, agencje reklamowe.
w... inne w zależności od inwencji kandydata
Wymagania:
Umiejętności -najbardziej ze wszystkiego cenimy samodzielność!
Oczekujemy:
wsamodzielnego organizowania pracy i realizacji zadań
wsamodzielnego uczenia się (naszej specyﬁki i naszych Klientów)
wnieszablonowego myślenia o metodach promocji
wpisania tekstów -czyli tzw. lekkiej ręki :)
wradości tworzenia -poszukujemy kogoś, kto po prostu lubi to co robi

tor saneczkowo–bobslejowy, ale plany budowy obiektu na Górze Parkowej torpedowali ekolodzy, a ostatecznie przekreślił je wyrok Najwyższego
Sądu Administracyjnego. Zwolennicy
toru krynickiego stwierdzają, że Góra
Parkowa to przecież nie jedyne miejsce, gdzie taki tor mógłby powstać.
– Zresztą nie ważne, gdzie taki
tor powstanie – mówi prezes Jasnosz. – Ważne, by w ogóle powstał.
Decydująca może być odległość
od Krakowa.
Kolejnym kandydatem są Myślenice, wskazane przez przewodniczącą komitetu organizacyjnego krakowskiej olimpiady posłankę Jagnę
Marczułajtis–Walczak jako potencjalne miejsce powstania takiego toru.
Kolejny chętny to prywatny inwestor,
właściciel kompleksu wypoczynkowego w Arłamowie. Koszt budowy
takiego obiektu to co najmniej 100
mln zł. Na taki wydatek nie stać samorządów, a w grę wchodzi potem
jeszcze utrzymanie obiektu. Dlatego,
jeśli taki tor nie powstanie w Polsce
w tej unijnej perspektywie finansowej i przy okazji igrzysk, to raczej nie
powstanie nigdy.
– Z saneczkarstwa w Polsce nie
da się utrzymać – nie ukrywa Karol Mikrut. – Dlatego walczyliśmy
o to punktowane miejsce, które daje
nam gwarancję stypendium, i w Soczi to się udało. Ósme miejsce w sztafecie uważamy za sukces. To nasz
najlepszy sezon w karierze. Startujemy dopiero drugi sezon w kadrze
jako seniorzy i rywalizujemy z dwójkami, które startują razem nawet kilkanaście lat. Igrzyska w Krakowie?
Jak najbardziej. To przede wszystkim nowe obiekty sportowe, które
na pewno przyczyniłyby się do rozwoju dyscyplin i nie myślę tylko o saneczkarstwie. Ale tor w kraju to nasze marzenie.
(BOG)
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Doświadczenie na tym stanowisku na pewno jest niezbędne:
wogólnie rzecz biorąc w temacie ubezpieczeń -pożądane aczkolwiek
wumiejętności skutecznej komunikacji z dużą grupą osób -agentów ubezpieczeniowych
wznajomość Wordpress / innych CMS
w z
najomość internetowych narzędzi marketingowych ( GoogleAnl / GoogleAdw /
Facebook Ads/ emailing / sms / itp.)
wmile widziana znajomość programów graﬁcznych
Oferujemy:
wpracę w ﬁrmie o dobrej pozycji rynkowej
wbardzo stabilne zatrudnienie
wgodziwe i stabilne wynagrodzenie
wmożliwość rozwijania własnych umiejętności
wswobodną i przyjacielską atmosferę w pracy
Wybranym Kandydatom zapewniamy ciekawą pracę, możliwość zdobycia doświadczenia oraz rozwoju w renomowanej, stale rozwijającej się ﬁrmie oraz atrakcyjne
wynagrodzenie adekwatne do poziomu realizacji zadań.
CV i list motywacyjny wraz z numerem referencyjnym prosimy nadesłać

na adres: centrala@alwis.pl
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami
a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie
danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb procesów rekrutacyjnych w Alwis&Secura Sp. z o.o. (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. Nr 133
poz. 883 z późniejszymi zmianami).

NOWY SĄCZ

ul. Sobieskiego
14a/3

książka podbija Polskę
N OWO Ś C I W Y DAW N I C Z E . Najsłynniejsza sądecka podróżniczka Maja
Sontag samotnie objechała świat. Kilka
dni temu ukazała się jej książka „Majubaju czyli żyrafy wychodzą z szafy”. Już
mówi o niej cała Polska.
W środowisku podróżniczym zapanowała swoista Majomania. O talentach narracyjnych i literackich Sontag
(nazwisko zobowiązuje, choć słynna Susan, to nie rodzina) od dawna mogli przekonać się czytelnicy
jej podróżniczego bloga majubaju.
pl, który przez wiele miesięcy prowadziła podczas swojej podróży dookoła świata. Tamta podróż skończyła się już dawno (relacjonowaliśmy ją
obszernie w DTS i dts24.pl), ale Maja
najwyraźniej uzależniona jest od podróży i w jednym miejscu usiedzieć
nie potrafi. Właśnie wróciła z kolejnej – do Senegalu – wprost na premierę swojej książki, wydanej przez
wydawnictwo Pascal. Na razie o jej
książce mówią i piszą ogólnopolskie
media. Oczywiście te, w których jest
miejsce na to, by zauważać, że ukazują się książki, ale niebawem również
spotka się z sądeckimi czytelnikami. W wydaniu „Dobrego Tygodnika Sądeckiego” na długi weekend (24
kwietnia) zamieścimy obszerny wywiad z sądecką podróżniczką. Na razie musimy zadowolić się recenzjami
innych na temat jej książki. A co pisze o tym wydarzeniu Maja Sontag?
– I oto stało się. W kwietniu Majubaju ukaże się jako książka nakładem wydawnictwa Pascal. Jest
to relacja z mojej przeszło półtorarocznej podróży dookoła świata,
którą na bieżąco tutaj na majubaju
opisywałam. O samej książce najlepiej, najmilej i najpiękniej mówią jej
recenzenci: Szymon Majewski, Krystyna Czubówna, Michał Nogaś i Joanna Składanek.
„Mam sto dziewięćdziesiąt centymetrów i wiem, co znaczy podróżować z takim wzrostem po Boliwii czy
Peru. Biegną za tobą dzieci, wytykając palcami, a w lesie jesteś łatwym
celem dla tygrysa. Dlatego jestem pełen podziwu dla Mai Sontag, która, mając sto dziewięćdziesiąt cztery centymetry wzrostu, wybrała się
w wymarzoną podróż dookoła świata.
Taka dziewczyna, odwiedzając kraje,
gdzie najwyższy mężczyzna sięga jej
do pępka, musi być obdarzona odwagą i poczuciem humoru. Trzecia rzecz
to zmysł obserwacji. Z takiej wysokości widzi się świat lepiej i ciekawiej.
Jest się takim podróżującym bocianim gniazdem. Szybciej wiesz, gdzie

ZADZWOŃ 525 225 525
www.kredytok.pl
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Majubaju
czyli żyrafy wychodzą z szafy
Maja Sontag

Otwierasz książkę i zwiedzasz świat na plecach
Mai. Jest dowcipnie i mądrze. Daj się wziąć Mai
na barana!
Szymon Majewski

ląd i z której strony atakują. Ta książka to świetna zabawa dla tych, którzy podróżują na kanapie. Otwierasz
książkę i zwiedzasz świat na plecach
Mai. Jest dowcipnie i mądrze. Daj się
wziąć Mai na barana!”
Szymon Majewski
„Czytam zapiski z podróży Mai
i już po kilku zdaniach przemierzam odważnie świat razem z nią.
Uwiedziona lekkim stylem, celnością obserwacji i wyrafinowanym poczuciem humoru autorki
odbywam podróż życia. Nieważne,
co czai się za rogiem, przecież Ziemia jest okrągła, więc nie ma kantów. Żaden „przeczytany” film nie
zbliżył mnie do opisywanych miejsc
tak jak wędrówka z Mają po kartkach jej książki. Ta podróż mogłaby
się dla mnie nie kończyć.”
Krystyna Czubówna
„Po przeczytaniu tej książki będą
mieli Państwo tylko jedno marzenie: być jak Maja Sontag. Człowiekiem odważnym, inteligentnym,
ale także szalonym, pokręconym
i szybkim jak strzała. Taka też jest jej
książka o wyprawie dookoła świata. Podobno Mike Patton zamierza
napisać o tym wszystkim piosenkę. Oczywiście, że miłosną.”
Michał Nogaś,
Program Trzeci Polskiego Radia
„Czyta się jednym tchem. Świetny język, dystans do siebie i idealna
dawka humoru sprawią, że czytelnik będzie marzył, aby ta fantastyczna podróż dookoła świata nigdy się nie skończyła.”
Joanna Składanek,
redaktor naczelna portalu
podróżniczego Monoloco
(ICZ)

