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PALIKOT
wezwie posiłki,
by bronić

Maślanego Rynku
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Salon sprzedaży
ul. Zielona 45
33–300 Nowy Sącz
tel/fax 18 444 11 27
GORLICE ul. Biecka 40
tel/fax 18 354 69 11

A

33–300 Nowy Sącz
ul. Jagiellońska 57
tel/fax 18 444 11 01
LIMANOWA ul.Kopernika 14
tel/fax 18 330 11 67.

znajdź nas na

Nasze pyszne kiełbasy i wędliny
wyrabiamy i wędzimy w sklepie

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

Godziny otwarcia: pon.-piątek 7.30 - 21.00, sob. 7.30-20.30, niedz. 9.00 - 18.30

Z DRUGIEJ STRONY
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TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

W Y ŁOW I O N E Z S I E C I

Zamach na posła
Palikota
W niedzielę, prawie wszystkie ogólnopolskie portale informacyjne obiegła informacja, że przebywający
w Nowym Sączu poseł Janusz Palikot
został oblany – jak sam mówił dziennikarzom już w Krakowie – „jakimś
roztworem solnym”. „Nie jest to nic
groźnego, poza jakimiś drobnymi dolegliwościami i śladami na ubraniu.
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Nie chodzi jednak o to, czym tym razem dostałem, ale o to, że po raz kolejny miała miejsce próba fizycznej
formy przemocy” – czytamy trochę
z niedowierzaniem wypowiedź posła w tekście za PAP na Onet.pl [„Incydent z udziałem Janusza Palikota. Oblano mnie jakimś roztworem
soli"]. Palikot sprawę zgłosił na policję, a rzecznik prasowa Komendy Miejskiej w Nowym Sączu wysłała do mediów komunikat o treści:
„Dzisiaj, około godziny 15. przy ulicy Limanowskiego w Nowym Sączu,

16–letni mieszkaniec gminy Gródek
nad Dunajcem, przy użyciu zabawki do polewania wodą, oblał prawdopodobnie wodą posła na Sejm RP
– Janusza Palikota oraz członka Zarządu Okręgu partii Ruch Palikota w Nowym Sączu. 16–latek został
ujęty przez sądeckich policjantów”.
Artykuł nic o zabawce nie wspomina.
Pewnie nie był to pistolet na wodę,
bo wówczas przeczytalibyśmy w sieci
o próbie zamachu na posła i strzelaninie pod hotelem w Nowym Sączu.
(PEK)
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INNOWACYJNA
GOSPODARKA

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt „Przeciwdziaųanie wykluczeniu
cyfrowemu mieszkaŷców
Gminy Kamionka Wielka”
Gųównym celem projektu jest przeciwdziaųanie zjawisku
wykluczenia cyfrowego mieszkaŷców Gminy Kamionka
Wielka poprzez przekazanie sprzħtu komputerowego
dla 140 gospodarstw domowych oraz zapewnienie
bezpųatnego dostħpu do internetu.
www.wykluczeniekamionka.pl
Projekt jest realizowany do 30 wrzeƑnia 2015 r.
Projekt jest wspóųĮnansowany przez Uniħ EuropejskČ, ze Ƒrodków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
OƑ priorytetowa VIII Spoųeczeŷstwo informacyjne
– zwiħkszanie innowacyjnoƑci gospodarki,
Dziaųanie 8.3 Przeciwdziaųanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.
„Dotacje na Innowacje”
„Inwestujemy w WaszČ przyszųoƑđ”
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Burmistrz Krynicy-Zdroju ogųasza konkurs na kandydata na stanowisko
Dyrektora Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju
Formalne kryteria wyboru kandydata na stanowisko dyrektora, w tym wymagane kwaliĮkacje:
1) wyksztaųcenie wyǏsze,
2) udokumentowane doƑwiadczenie zawodowe - co najmniej 5-letni staǏ pracy zawodowej, w tym 3 lata
na stanowiskach zwiČzanych z prowadzeniem lub organizowaniem dziaųalnoƑci kulturalnej,
3) dobry stan zdrowia,
4) zųoǏenie peųnego kompletu wymaganych dokumentów w terminie okreƑlonym w warunkach
niniejszego konkursu.
Preferowani bħdČ uczestnicy konkursu, którzy wykaǏČ siħ:
1) znajomoƑciČ problematyki zagadnieŷ zwiČzanych z zarzČdzaniem i Įnansowaniem instytucji kultury,
2) osiČgniħciami w pozyskiwaniu Ƒrodków zewnħtrznych na realizacjħ projektów kulturalnych,
3) zdolnoƑciami organizatorskimi, menadǏerskimi
4) osiČgniħciami w kierowaniu zespoųami ludzkimi.
Wymagane dokumenty:
1) koncepcja programowa Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju - przy uwzglħdnieniu moǏliwoƑci
budǏetowych instytucji oraz Ƒrodków zewnħtrznych (do 10 stron),
2) pisemne oƑwiadczenie o zgųoszeniu do konkursu zawierajČce podstawowe dane osobowe tj. imiħ,
nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, telefon kontaktowy oraz klauzulħ o treƑci:
„wyraǏam zgodħ na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby niniejszego postħpowania
konkursowego zgodnie z ustawČ z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.),
3) Ǐyciorys zawodowy,
4) kopie dokumentów potwierdzajČcych staǏ pracy,
5) kopie dokumentów potwierdzajČcych wyksztaųcenie oraz kopie dokumentów ƑwiadczČcych
o dodatkowych kwaliĮkacjach,
6) dokumenty potwierdzajČce doƑwiadczenie zawodowe z uwzglħdnieniem osiČgniħđ w tym zakresie,
7) zaƑwiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazaŷ do pracy na stanowisku kierowniczym,
8) oƑwiadczenie uczestnika konkursu o korzystaniu z peųni praw publicznych
1. Oferty w zaklejonej kopercie z napisem „KONKURS NA DYREKTORA CENTRUM KULTURY W KRYNICYZDROJU” oraz podanym imieniem, nazwiskiem, adresem korespondencyjnym i numerem telefonu
kontaktowego naleǏy przesyųađ na adres:

UrzČd Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój

WA R TO W I E D Z I E Ć

Ósma bazylika w diecezji
tarnowskiej

FOT. RDNNS.PL

R

100–letni kościół św. Katarzyny
Aleksandryjskiej w Grybowie został podniesiony do rangi bazyliki
mniejszej. Na uroczystości z tym
związane przybyło w sobotę tysiące
wiernych. Przewodniczył im nuncjusz apostolski w Polsce abp. Celestino Migliore. Obecni byli również

biskup tarnowski Andrzej Jeż, biskupi Wiesław Lechowicz i Władysław Bobowski. Kościół w Grybowie jest już ósmą bazyliką mniejszą
w diecezji tarnowskiej, pozostałe
znajdują się w: Nowym Sączu, Limanowej, Tarnowie, Bochni, Szczepanowie, Mielcu i Tuchowie. (G)

lub dostarczyđ osobiƑcie do kancelarii Urzħdu Miejskiego w Krynicy-Zdroju
(ul. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój).
2. Nieprzekraczalny termin skųadania ofert – 6.05.2013 r. Podany termin dotyczy takǏe ofert nadsyųanych
pocztČ - decyduje data wpųywu do Kancelarii Urzħdu Miejskiego.
Szczegóųowe informacje dostħpne na www.krynica-zdroj.pl
i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzħdu Miejskiego w Krynicy-Zdroju

SKORZYSTAJ Z DOTACJI UNIJNYCH !!! NIE CZEKAJ!
KOMPLETNE
KOTŁOWNIE
KONDENSACYJNE
Z MONTAŻEM

KOMPLETNE
ZESTAWY
SOLARNE
Z MONTAŻEM

OD 3000ZŁ*

OD 5000ZŁ*

*SZCZEGÓŁY W PLACÓWCE HANDLOWEJ

F.H.U. SOLTERM AH UL. KRAJEWSKIEGO 27 NOWY SĄCZ
TEL 18 442-08-36; MOBILE 507-067-903

Droga przez mękę
KO M U N I K AC J A . Słowacy nie chcą
już inwestować w łatanie dziur
w drodze, która dotychczas łączyła nasze kraje. Przejście graniczne Piwniczna – Mnišek zamiera. Ale
jest też miejsce na optymizm – GDDKiA już rozstrzygnęła przetarg na budowę polskiego odcinka nowej drogi
transgranicznej.
Dojechać na Słowację przez Piwniczną coraz trudniej. Tuż za granicą Polski, czyli wraz z końcem biegu
drogi krajowej nr 87 można z łatwością uszkodzić zawieszenie. Powód
jest prosty. W zeszłym roku na mocy
porozumienia podpisanego już kilka lat temu między Polską a Słowacją, nasi sąsiedzi zabrali się do budowy alternatywnej drogi, mającej
łączyć oba kraje. W pierwszej kolejności postawili wsporniki nowego mostu na Popradzie, a kilka miesięcy później pociągnęli nową nitkę
szosy. O zaawansowaniu prac najlepiej świadczy zainstalowane już
oświetlenie. Czekając na podjęcie
prac ze strony polskiej, nasi sąsiedzi zrezygnowali z naprawiania nawierzchni dotychczasowej drogi.
Po zimie, stary odcinek trasy od granicy kilkaset metrów w głąb Mniška
przywodzi na myśl krajobraz księżycowy. Głębokie na kilkadziesiąt centymetrów i równie rozległe ubytki
bezpiecznie przejechać można, jadąc maksymalnie 20 km na godz.
A długi majowy weekend tuż, tuż…

Lepiej późno niż później
Właściciele przydrożnych sklepików w Mnišku nie kryją sarkazmu. Liczyli, jak co roku, na zarobek na polskich turystach, którzy

goszcząc w Beskidzie Sądeckim
chętnie robią wypady na Słowację m.in. po popularne słowackie
trunki.
– Teraz wystarczy, że jeden,
drugi od was urwie koło, uszkodzi auto, to kolejni znajdą sobie
inne rozrywki. Z przejścia zaczną
bardzo szybko korzystać tylko ci,
którzy jadą gdzieś w głąb, w Tatry – komentuje nie bez goryczy
Słowaczka, która swój kram z potravinami prowadzi już od kilkudziesięciu lat i doskonale pamięta
czasy prosperity, gdy pobliska Sucha Dolina gościła rzesze turystów
z całej Polski, a ona sama w sezonie zimowych ferii i wakacji zarabiała krocie.
Burmistrz Piwnicznej Edward
Bogaczyk uspokaja: – Po zimie
wszystkie drogi wyglądają podobnie. Słowacy na pewno ten odcinek wyremontują, bo docelowo ma
on służyć jako szlak rowerowy alternatywny do nowej drogi.
W środę 24 kwietnia zaplanowane było spotkanie polskich samorządowców z wójtem Mniška.
Jednym z tematów rozmów była
wspomniana droga. Przed spotkaniem Bogaczyk spekulował, że zapewne pozna przy okazji terminarz
naprawy uszkodzonej nawierzchni.
Równie optymistyczne wieści ma rzecznik GDDKiA z Krakowa Iwona Mikrut. Już rozstrzygnięto przetarg na budowę nowej
drogi po polskiej stronie nowego przejścia. Most w całości wybudują Słowacy, polska strona ma
jedynie zwrócić połowę wartości
inwestycji.
EWA STACHURA
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TYDZIEŃ W SKRÓCIE
Marszałek popiera budowę
„zachodniej”
FOT. ARCHIWUM CHÓRU SCHERZO

Powiat nadal może liczyć na 13 mln
zł euro na budowę tzw. obwodnicy zachodniej – potwierdził Marek
Sowa, marszałek województwa małopolskiego, podczas spotkania ze starostą Janem Golonką. Był zdziwiony medialnymi doniesieniami, jakoby chciał
zmieniać przebieg trasy.

Z FAKRO promuje
budowlanki

Technicznych z Wodzisławia Śląskiego, drugie miejsce zajął Zespół Szkół
nr 1 z Limanowej trzecie Zespół Szkół
Budowlano–Informatycznych z Żor.
W Finale Centralnym brało udział 49
szkół. Gospodarze olimpijskich zmagań, Zespół Szkół Budowlanych w Nowym Sączu, uzyskali wysoką – szóstą lokatę.

Naukowiec przed
trzydziestką
Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej przyznała dr. Jackowi Kołaczowi z WSB–NLU nagrodę w Konkursie START, dla naukowców do 30. roku
życia. To wyróżnienie za całokształt
jego działalności naukowej. Dr Kołacz
ma w swoim dorobku trzy książkowe opracowania monograficzne, dwa
skrypty oraz około 50 publikacji w czasopismach i kilkadziesiąt w codziennej
prasie. W 2008 r. przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego przyznał
mu nagrodę za najlepszą pracę magisterską, w roku 2011 r. zaś – za najlepszą rozprawę doktorską, z zakresu nauk
prawnych i ekonomicznych dotyczącą problematyki rynków finansowych.

Pompy i pontony
dla strażaków
Strażacy z Sądecczyzny oraz Starej Lubovni wezmą udział w unijnym projekcie dotyczącym poprawy stanu bezpieczeństwa w zakresie
ochrony przeciwpowodziowej. Ma on
podnieść ich umiejętności w zakresie
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Włamywacz na Barbackiego
17–latek z Zabrza, który uciekł
z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, kilkakrotnie włamywał się
do altan na działkach znajdujących się
przy ulicy Barbackiego w Nowym Sączu. Policjanci zatrzymali go 17 kwietnia, a dzień później przedstawili mu
11 zarzutów. Nastolatek naraził właścicieli działek na straty w wysokości
4 tys. zł. Przyznał się do wszystkich
zarzucanych mu czynów i dobrowolnie poddał karze.

Chór Scherzo, działający przy I LO
w Nowym Sączu po raz pierwszy wziął
udział w XV Małopolskim Konkursie
Chórów w Niepołomicach, zdobywając „Złotą Strunę”. – To dla nas ważny sukces, ponieważ prawie 80 procent chóru to nowi jego członkowie.
Wstąpili do zespołu na początku roku
szkolnego – zauważa założyciel i dyrygent Scherzo Andrzej Citak. W konkursie wzięło udział 38 chórów z Małopolski oraz sąsiednich województw.

Poszukiwani świadkowie
wypadku
Komenda Miejska Policji w Nowym
Sączu poszukuje świadków wypadków
drogowych. Do jednego z nich doszło
15 kwietnia, ok. godz. 7.15, na skrzyżowaniu ulic Nadbrzeżnej i Prażmowskiego, gdzie pieszy wpadł pod koła
autobusu. Wcześniejszy wypadek,
miał miejsce ok. godz. 19., 10 kwietnia, na Rondzie Solidarności w Nowym Sączu – kierujący samochodem
BMW zderzył się z motorowerzystą.
– Wszystkie dodatkowe informacje
pozwolą dokładnie wyjaśnić okoliczności obu zdarzeń – apelują funkcjonariusze i na świadków czekają pod
nr telefonu: (18) 442 42 46 – Wydział
Kryminalny – lub 997.

Z Bajkoterapia w szkole
O wykorzystaniu bajki terapeutycznej w pracy z dziećmi mówiła dr
Lidia Ippoldt podczas konferencji zorganizowanej przez Sądeckie Koło Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego oraz Pedagogiczną Bibliotekę

Szkoła Chrobrego najlepsza
w powiecie

Wojewódzką w Nowym Sączu. To było
już trzecie spotkanie z cyklu „Biblioterapia w szkole”. Dr Ippoldt, z pochodzenia sądeczanka, jest nauczycielem
bibliotekarzem oraz pełni funkcję wiceprezesa Zarządu Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego z siedzibą

Akademickie LO im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu uplasowało się na 5. miejscu w rankingu
liceów ogólnokształcących w Małopolsce „Gazety Wyborczej”. W wynikach matury z języka polskiego oraz
z biologii zajęło natomiast 1. miejsce.
Wśród sądeckich szkół Akademickie
LO uplasowało się na najwyższej pozycji, na 18. znalazło się I LO w Nowym Sączu, na 19. – Akademickie
LO Jezuitów w Nowym Sączu, na 26.
– II LO w Nowym Sączu.

A

EKSPRESOWA PO¯YCZKA
na Pierwsz¹ Komuniê
525 225 525

E

we Wrocławiu. W części artystycznej
spotkania wystąpił teatrzyk dziecięcy
z Zespołu Szkół w Paszynie w inscenizacji pt. „Smocze perypetie”. Opiekunem artystycznym uczniów są nauczycielki Ewa Zabrzeska i Katarzyna
Winiarska–Janur.

Y Odmłodzone Scherzo

Zadzwoñ!

R

kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz działań przeciwpowodziowych, a także doposażyć w niezbędny sprzęt – motopompy, agregaty
prądotwórcze, pilarki, zestawy ratownictwa medycznego, ponton i deskę lodową – który stanowić będzie
wyposażenie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego i udostępniany będzie nieodpłatnie ochotnikom
zarówno do akacji ratowniczych, jak
też do celów szkoleniowych. Wartość
projektu wynosi 53 623,00 euro w tym
kwota wkładu własnego powiatu nowosądeckiego – 2 681,15 euro. Okres
realizacji projektu styczeń – sierpień.

FOT. ARCH.

FOT. ARCH.

Adam Barteczko i Ewelina Langrzyk z Zespołu Szkół Technicznych
w Wodzisławiu Śląskim oraz Tomasz
Sołtys z Zespołu Szkół Budowlanych Nr
1 w Krakowie to laureaci współorganizowanej i sponsorowanej przez FAKRO
XXVI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, zorganizowanej w Nowym Sączu. W klasyfikacji zespołowej zwyciężył Zespól Szkól
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szybka decyzja
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sam ustalasz termin sp³aty
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doje¿d¿amy do Klienta
3
do 1500 z³
Po¿yczka bez ryzykaa

NOWY S¥CZ , ul.Sobieskiego 14A/3, tel. 183 348 037

POŻYCZKI 30’tki

Chcesz pomóc innym?
PRZEKAŻ

1% PODATKU
STOWARZYSZENIU
NOWOSĄDECKA WSPÓLNOTA
W NOWYM SĄCZU

PRZEDWYPŁATOWE
· pozabankowe bez bik
· wypłata natychmiast!!!
· najniższe koszty pożyczek w Polsce
· możliwość prolongowania terminu płatności
· emeryci, renciści - bez ograniczenia wiekowego
· równiaż z zajęciami komorniczymi
· dogodne warunki spłat

Stowarzyszenie Nowosądecka Wspólnota zajmuje się pełnieniem bezinteresownej służby
społecznej realizowanej w każdym środowisku. Do jego głównych celów należy przede wszystkim
niesienie pomocy ludziom niepełnosprawnym i odrzuconym społecznie, ludziom starszym, samotnym
i biednym a także wspieranie dzieci i młodzieży. Stowarzyszenie pragnie działać w sposób
konkretny, podejmować wymierne i niezbędne zadania, możliwie szybko i efektywnie odpowiadać
na zapotrzebowanie społeczne a także zawsze służyć pomocną dłonią.

668 930 302

DZIĘKUJEMY!

www.daiglob-ﬁnance.pl

KRS: 0000313330
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Czas na
bankrutów…
- Nie ma dziś szkoły, która daje
nam kompetencje na całe życie. Kończąc studia należy się
ustawicznie kształcić – mówił
do studentów PWSZ w Nowym
Sączu Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister pracy i polityki
społecznej objął patronatem VI
Konkurs Wiedzy Ekonomicznej
PWSZ i przyjechał do Nowego
Sącza m.in. na jego rozstrzygnięcie, dając wykład młodym
ludziom na temat rynku pracy. 31-letni minister stwierdził,
że z „odpowiedzialności pokoleniowej” zwraca szczególną
uwagę na problemy młodych
ludzi. By byli od razu aktywni
na rynku pracy, proponuje im
kredyt na preferencyjnych warunkach na założenie własnej
działalności gospodarczej, z
którego mogliby skorzystać do
dwóch lat po ukończeniu nauki. Student, który dodatkowo
wziął kredyt, by móc w ogóle się uczyć, wkroczy w dorosłe
życie z kolejnym długiem. Oby
się nie okazało, że po okresie
produkowania bezrobotnych,
przyjdzie czas na produkcję…
bankrutów.
(PEK)

Reaktywacja sądeckiej kolejówki
E D U K AC J A . Po ośmiu latach
przerwy wznawia się Technikum
Kolejowe w Nowym Sączu. Szkoła
będzie się mieścić w Zespole Szkół
numer 4. W maju rusza nabór
do trzech klas kolejowych, które
mają kształcić w zawodach: technik transportu kolejowego, technik dróg i mostów kolejowych oraz
technik automatyk sterowania ruchem kolejowym.
– Planujemy przyjąć do każdej
z tych klas po 30 osób – mówi Zenon Ćwik, dyrektor ZS nr 4. – Program nauczania obejmuje ponad
700 godzin kształcenia z zakresu
przedmiotów zawodowych.

Klasy technikum kolejowego są otwierane w ścisłym porozumieniu z sądeckim zakładem
PKP, który udostępni zaplecze
do praktycznych zajęć. Ponadto pracownie zawodowe zostaną doposażone w nowoczesny
sprzęt. Zachętą dla kandydatów
do klas kolejowych mają być stypendia w wysokości 300–500 zł
dla uczniów, którzy osiągną średnią ocen co najmniej 3,5.
– Absolwenci będą mieć również duże szanse na zatrudnienie
na kolei – mówi Włodzimierz Zembol, dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Nowym Sączu. – W nowosądeckim oddziale pracuje

ponad tysiąc osób, część z nich
będzie niedługo przechodzić
na emeryturę. Powoli zaczyna
brakować specjalistów w branży
kolejowej, głównie z zakresu automatyki, drogownictwa kolejowego, mostów kolejowych.
Technika kolejowe były masowo zamykane w latach 90. ub.
wieku. Przekształcały się w szkoły techniczne i przestały kształcić absolwentów w zawodach kolejowych. Technikum Kolejowe
w Nowym Sączu będzie 12 placówką tego typu w kraju. Funkcjonują
one już m.in. w Warszawie, Szczecinie, Sosnowcu czy Łodzi.
MONIKA CHROBAK

Sąd przerwał układ zamknięty ekoterroryzmu
N A WO K A N D Z I E . Ryszard Florek, prezes firmy FAKRO, zrealizował swoje inwestycje w Szczawniku zgodnie z prawem. Sąd Rejonowy
w Muszynie uniewinnił przedsiębiorcę z zarzutu dokonania zniszczeń
w świecie roślinnym i zwierzęcym
na dużą skalę.
Zawiadomienie przeciwko sądeckiemu biznesmenowi, w sprawie
zniszczenia przyrody w trakcie wycinki pięciu hektarów lasu pod budowę toru saneczkowego na stoku

Jaworzyna Krynicka, złożył były już
regionalny dyrektor ochrony środowiska w Krakowie, Jerzy Wertz.
Prokurator żądał dla sądeckiego
biznesmana 1,5 roku pozbawienia
wolności w zawieszeniu na dwa
lata. Sędzia uznał, że na wycinkę
drzew były stosowne pozwolenia
i w trakcie prac nie doszło do zniszczenia siedlisk wilka, rysia czy sów.
– W uzasadnieniu zaznaczył,
że oskarżonemu można jedynie
zarzucić wykonanie robót budowlanych na wylesionym terenie bez

stosownych zezwoleń. Postępowanie karne w tej sprawie zostało warunkowo umorzone na okres
jednego roku próby. Oskarżony
musi zapłacić trzy tysiące złotych
na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Penitencjarnej – mówi sędzia Bogdan Kijak, rzecznik prasowy Sądu
Okręgowego w Nowym Sączu.
Ryszard Florek na razie jednym
zdaniem komentuje dla DTS wyrok:
– Sąd przerwał układ zamknięty
ekoterroryzmu.
(MCH, G)

Zamydlone oczy
staruszka
P O D PA R AG R A F E M . Najpierw
wzbudzili litość, a później bezwzględnie okradli. Policja szuka pary oszustów, którzy zabrali 77–letniemu sądeczaninowi 6,5 tys. zł.
Zaczepili go na ulicy Wyszyńskiego
w Nowym Sączu, prosząc o wskazanie drogi do szpitala. Staruszek wsiadł
do samochodu i pojechał z nimi. Gdy
byli na miejscu, oszuści poprosili go,
by przechował im telewizor, który
przewożą w aucie. Pod takim pretekstem znaleźli się w domu sądeczanina.
Do jednego z nich zadzwonił telefon.
Po rozmowie złodziej przekonał 77–
latka, by pożyczył mu 1,5 tys. zł – miały
być niezbędne na operację przebywającego w szpitalu znajomego. Staruszek wyciągnął pieniądze, wskazując
jednocześnie parze oszustów miejsce
przechowywania gotówki. Nowo poznani znajomi w zastaw zostawili torbę, w której oświadczyli, że są dolary. Jak się później okazało, były w niej
jedynie dwie kostki mydła. Ponadto
w czasie, gdy gospodarz robił im herbatę, ukradli mu ze skrytki 5 tys. zł.
– Oszuści poruszali się samochodem osobowym koloru czarnego. Kobieta była w wieku około 50 lat, szczupłej budowy ciała, krótko obcięta,
natomiast mężczyzna miał około 60–
70 lat, okrągłą twarz, krepą budowę
ciała i krótkie, siwiejące włosy – opisuje sprawców rzecznik sądeckiej policji Iwona Grzebyk–Dulak.
(G)

Toyota - auto na twoją kieszeń
Z uwagi na coraz droższe paliwo, wkrótce
na rynku motoryzacyjnym w Polsce nastąpi wzrost sprzedaży samochodów hybrydowych. Szacuję się, że w 2013 roku Polacy
zakupią 2000 tych aut. Po drogach całego
świata jeździ już około sześciu milionów
hybryd. Póki co absolutnym liderem w całym segmencie jest Toyota, która zagarnęła dla siebie niemal 80 proc. rynku. Ma jednak coraz więcej konkurentów, bo w końcu
do hybryd przekonały się także inne japońskie, a także europejskie koncerny: Peugeot, Volkswagen, Audi, Mercedes, BMW a także Volvo czy Infiniti.
Samochody hybrydowe są obecnie najtańszym w eksploatacji typem pojazdów, zwłaszcza w jeździe miejskiej. Daje się zauważyć tendencję w kierunku obniżenia cen samochodów
hybrydowych do cen samochodów o napędzie
spalinowym. To sprawia, że rośnie zainteresowanie autami hybrydowymi w Polsce. Pokazuje to przykład Toyoty Yaris. Kiedy producent w
ubiegłym roku wprowadził na rynek hybrydową wersję tego modelu, co czwarty sprzedawany Yaris był właśnie hybrydą. Samochodów
hybrydowych jest coraz więcej na rynku, więc
ich oferta jest coraz bardziej atrakcyjna cenowo.
W związku z tym ten czas, kiedy zwraca się zakup samochodu hybrydowego wynikający z nieco wyższych kosztów przy zakupie, będzie się
systematycznie skracał. A korzyści wynikające
z tego, że mamy samochód hybrydowy to, poza
oczywistymi korzyściami związanymi z ekologią,
bardzo konkretne korzyści ekonomiczne. Podstawową oszczędnością z posiadania hybrydy
jest zmniejszone zużycie paliwa. W przypadku

hybrydowej Toyoty Auris, średnie spalanie paliwa wynosi niecałe 3,7 l/100km. Niższe są też
koszty związane z eksploatacją samochodu. Pojazdy hybrydowe nie mają na przykład sprzęgła, czyli części, której wymiana po zużyciu jest
bardzo kosztowna. Silniki elektryczne w hybrydach są podczas jazdy wykorzystywane w coraz większym stopniu, co pozwala na mniejsze
zużycie jednostek spalinowych. Dzięki odzyskiwaniu energii podczas hamowania wolniej zużywają się też klocki i tarcze hamulcowe. Oszczędności są największe w jeździe miejskiej, bo przy
niskiej prędkości silniki spalinowe mają niską
wydajność i zużywają dużo paliwa. Kiedy się
poruszamy głównie po mieście, w żółwim tempie, stoimy w korkach, to zużycie paliwa takiego
samochodu jest niższe niż samochodu konwencjonalnego. Choć w trasie większy udział ma silnik spalinowy, to po zdjęciu nogi z gazu pracuje
tylko jednostka elektryczna. Akumulatory w tradycyjnych hybrydach są ładowane przez silnik
spalinowy, więc w zasadzie niemożliwe jest ich
całkowite rozładowanie.
Proces wykorzystywania energii elektrycznej zmagazynowanej w akumulatorach i napędu
elektrycznego i napędu spalinowego cały czas
reguluje komputer. I to nie jest tylko tak, że jedziemy do wyczerpania baterii, dlatego że każde
zdjęcie nogi z gazu czy powolna jazda w mieście
powodują, że napędza nas silnik elektryczny.
Nie należy się obawiać krótkiej żywotności
akumulatorów.
Dowodem na ich żywotność i niezawodność
jest fakt pięcioletniej gwarancji udzielanej przez
Toyotę. Całkowity koszt użytkowania hybrydy
jest niższy od samochodu napędzanego LPG.

Kobos
Autoryzowany Dealer

TOYOTA KOBOS Nowy Sącz
ul. Tarnowska 130; 33-300 Nowy Sącz, T +48 18 441 50 50
E nowysacz@toyota-kobos.pl, www.toyota-kobos.pl
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Zaliczki za kwatery
w zamkniętym
pensjonacie

Palikot wezwie posiłki, by bronić Maślanego Rynku
S P R AW Y I L U D Z I E . Kupcy z Maślanego Rynku obawiają się, że ich
miejsce pracy – plac targowy – zostanie zlikwidowany. W ich obronie staje Ruch Palikota, którego szef
osobiście spotkał się z handlowcami
w niedzielę w Nowym Sączu. Na targowisku przywitała go też grupa kibiców Sandecji, skandująca: „Tylko
idiota głosuje na Palikota”.

P O D PA R AG R A F E M . Sądeccy
funkcjonariusze szukają właściciela pensjonatu w Krynicy Zdroju, który wyłudzał pieniądze od turystów.
W ramach rezerwacji noclegu pobierał zaliczki od 200 do nawet 1000 zł.
Po przyjeździe na miejsce goście zastawali zamknięty budynek, a właściciel nie odpowiadał już na telefony.

– Rząd traktuje małych i średnich
przedsiębiorców jak niewolników,
nakłada na nich kolejne podatki,
między innymi obowiązek posiadania kasy fiskalnej. A ich roczne
dochody nie przekraczają 20 tysięcy złotych. Tymczasem w wielu
supermarketach dokonuje się miliardowych transferów bez opodatkowania. Przeciwko takiej polityce, Ruch Palikota przedstawił
w parlamencie 21 projektów różnych ustaw, które maja ułatwić
prowadzenie działalności – mówił Janusz Palikot.
Sądeccy kupcy żalili się posłowi, że budowa kolejnych galerii
handlowych, sklepów wielkopowierzchniowych czy chińskich supermarketów znacznie utrudnia
im handel. Obawiają się również,
że targowisko zostanie zlikwidowane tak samo jak bazar przy ul.
Lwowskiej.
– Nie mamy pewności, jak długo ten targ będzie funkcjonował,

– Poszukiwany składał atrakcyjną
ofertę w internecie. Były w niej wycieczki czy usługi SPA – mówi młodszy inspektor Rafał Leśniak, I zastępca komendanta sądeckiej policji.
– Po przyjeździe na miejsce turysta
dowiadywał się, że takich kwater
nie ma. Do dziś na policję w tej sprawie zgłosiło się kilkanaście osób, lista nie jest zamknięta, bo wciąż pojawiają się kolejni oszukani.
Policjanci ostrzegają, aby przed
rezerwacją pobytu wypoczynkowego w prywatnych kwaterach,
sprawdzić wiarygodność oferty. Cena nie może być jedynym kryterium wyboru miejsca. Kwaterę
można sprawdzić miedzy innymi
poprzez Izbę Turystyczną czy dzwoniąc do miejscowej komendy policji.
Im więcej informacji właściciel zamieszcza na swojej stronie, tym
większe prawdopodobieństwo,
że ogłoszenie jest wiarygodne.
MONIKA CHROBAK

OGŁOSZENIA DROBNE
ŻALUZJE, ROLETY, MARKIZY
– produkcja, montaż.
Tel. 696–027–993.
BRYKIET DRZEWNY
– producent, c.o., kominki.
Tel. 503–313–788.
SERWIS SPRZĄTAJĄCY OFERUJE:
mycie okien, pranie, prasowanie,
maglowanie. Sprzątanie: mieszkań, domów, biur, gabinetów
lekarskich. Czyszczenie, pranie:
dywanów, tapicerki, materacy.
Tel. 669–455–447.
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Kibice Sandecji zakłócali przemówienie Janusza Palikota na Maślanym
Rynku w Nowym Sączu
umowy są podpisywane tylko
na rok – mówi Anna Woźniak, reprezentująca sądeckich kupców.
– Dla wielu z nas to jedyne źródło dochodu. Jeśli zlikwidują targ,
wszyscy pójdziemy na bruk.
Krakowski poseł Ruchu Palikota Łukasz Gibała na prośbę kupców
wysłał już otwarte pismo do prezydenta Nowego Sącza w sprawie działań dotyczących zamykania w mieście nowosądeckich bazarów. Do tej
pory – jak mówił w niedzielę – nie
otrzymał odpowiedzi. Janusz Palikot na spotkaniu z kupcami obiecał
wsparcie w utrzymaniu ich miejsca pracy.
– Będziemy monitorować dalsze
decyzje prezydenta Nowego Sącza
w tej sprawie. Jeśli władze miasta
zdecydują o zamknięciu Maślanego Rynku, z całej Polski ściągniemy

naszych działaczy i będziemy blokować fizycznie, aby nie pozwolić na zmianę zakresu tej działalności – oświadczył Palikot, a jego

przemówienie próbowali zagłuszyć
kibice Sandecji, skandując obraźliwe okrzyki i co jakiś czas rzucając
petardy.
MONIKA CHROBAK

Ktoś wprowadza posła w błąd
„[…] W żadnej z wypowiedzi, jak również decyzji, nie było mowy o likwidacji placu targowego zwanego „rynkiem maślanym” zakorzenionym w tradycji
sądeckiej od przeszło 100 lat. Przeciwnie, chcemy temu miejscu przywrócić
tradycyjny charakter handlu produktami rolnymi, spożywczymi, pochodzącymi z sądeckich i podsądeckich gospodarstw i ogrodów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom handlujących, w tym miejscu planujemy utworzyć
dodatkowe miejsca parkingowe, zaplecze sanitarne, jak również obiekty handlowe, co podniesie standard pracy sprzedających i, co najważniejsze, wygodę i komfort dla kupujących tam sądeczan. Zatem, ktoś wprowadza Pana Posła w błąd, jednocześnie wytwarza niezdrową atmosferę wokół tego projektu
albo, mam nadzieję, że tak nie jest, Pan i Pana ugrupowanie próbuje wprowadzić zamęt obliczony na określony efekt polityczny” – czytamy w liście
prezydenta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka do posła Łukasza Gibały, nadesłanym również do mediów po wizycie w mieście szefa Ruchu Palikota.

A

ORGANIZACJA
POYTKU
PUBLICZNEGO
KRS 0000238898
Wpųaty z 1% za rok podatkowy 2012 r. przeznaczymy na:
භ realizacjħ projektu edukacyjnego SČdecka Akademia Dzieciħca
භ stypendia naukowe dla dzieci i mųodzieǏy z terenu SČdecczyzny
(od 2006 r. przyznaliƑmy ponad 150 stypendiów!)
භ inicjowanie, wspieranie, realizacjħ projektów edukacyjnych
adresowanych do mieszkaŷców Nowego SČcza i okolic

POMÓMY MBODYM UWOLNI ICH POTENCJAB!
Fundacja MųodzieǏ-Edukacja-PrzyszųoƑđ
www.fundacjamep.pl
fundacjamep@wsb-nlu.edu.pl
33-300 Nowy SČcz, ul. Zielona 27, tel. 605 031 046

STOWARZYSZENIE KSI9GOWYCH W POLSCE
ODDZIAO TERENOWY W NOWYM S'CZU
ZAPRASZA NA:
Jednodniowe szkolenia z zakresu zmian w przepisach dotycz¦cych:
•×ȋǡǡȌ
•ǷÏǳ
• ä 
• ÑÏ  
• 
•×ĂÏĂ ǡ cǤ
Kursy:
•Ƿ ¦Ă × ×ǳȂʹ
•ǷÏ ǳȂͷ
•Ƿ ä ǳȂͻͲ
•ǷäϐǦ¸ǳȂͳʹͲ
Studia podyplomowe o specjalnoäci:
• ä©  
•¦¸ ϐ×  
•¦¸    
Miejsce realizacji szkoleÑ: siedziba SKwP O/Nowy S¦cz ul. Kochanowskiego 18
BieĂ¦ca oferta dost¸pna jest na stronie www.nowysacz.skwp.pl
Informacje, zapisy pod nr tel. 18/444-36-47
lub e-mail biuro@nowysacz.skwp.pl

WIOSNĄ PRZESIĄDŹ SIĘ NA ROWER!
PRODUCENT:
SKILLEDBIKE Sp. z o.o.
Olszanka 109
33-386 Podegrodzie
784 010 088
18 447 95 86
SKLEP PATRONACKI
JM BIKE SERVICE
ul. Cesarczyka 2
Stary Sącz
tel. 18 446 24 06
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P O D N A S Z Y M PAT R O N AT E M .
„Trudna klasa. Opanować, wychować, nauczyć” – brzmiał tytuł szkolenia dla nauczycieli z sądeckich szkół,
które zorganizowała Fundacja Ostoja oraz Katolicka Szkoła Podstawowa
w Nowym Sączu. Szkolenie towarzyszyło rozstrzygnięciu międzyszkolnego konkursu „Jak rozwiązywać spory
bez przemocy?”.

R O Z M OWA z MAGDALENĄ
WIECZOREK, wieloletnim
pedagogiem,
szkoleniowcem i specjalistą
w zakresie profilaktyki
społecznej
- Wysłuchała Pani problemów,
z jakimi spotykają się sądeccy pedagodzy i jakie wnioski
od razu się nasuwają?
- Szkoły w regionie sądeckim nie odstają od szkół w całej Polsce. Zachowania uczniów, o
których mówią, mieszczą się na
pierwszym poziomie problemów
wychowawczych.
- To istnieje skala problemów? Ile i jakie są jej poziomy?
- Poziom pierwszy to codzienne problemy szkolne, z którymi
zmierzają się nauczyciele: wulgaryzmy, spóźnianie się, spanie na
lekcji, niepodejmowanie dialogu
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z wychowawcą. Najczęściej nauczyciel potrafi reagować na takie zachowania i wyciągać konsekwencje. Do czynienia z drugim
poziomem mamy w chwili, gdy
uczeń wymyka nam się z poziomu pierwszego, a nauczycielowi
nie starcza już sił, nie ma pomysłu na ucznia. Trzeci poziom to już
ten symboliczny kubeł na głowę.
Poziom bardzo medialny, w którym uczniowie mocno konfrontują się z nauczycielami. Do tego
typu zachowań dochodzi, kiedy
w szkole brakuje rozwiązań wychowawczych, profilaktycznych.
Taką klasyfikację sporządziła Aleksandra Karasowska w książce „Jak
wychowywać i uczyć dzieci z zaburzeniami zachowania”, do
każdego z tych poziomów
tworząc metody pracy.
- Nikomu z nauczycieli będących na szkoleniu nikt nie
założył kubła na głowę…
- Po diagnozie trudnych
zachowań doszliśmy do wniosku, że w sądeckich szkołach mamy
do czynienia z poziomem pierwszym i pojawiają się uczniowie z
poziomu drugiego. Zwykle proszę o określenie procentowe takich
uczniów i nauczyciele twierdzą,
że jest ich 80 procent. Tymczasem
okazuje się, że tak naprawdę to tylko 10 procent na początku roku i
od nauczyciela zależy, czy ta liczba

spadnie czy wzrośnie. Zachowania trudne są bowiem atrakcyjne
dla uczniów.
- Pani uczy, jak sobie z tym radzić,
wykorzystując różne programy wychowawcze, m.in. Golden 5. Nauczyciele są otwarci na tego typu nowinki
wychowawcze?
- Przede wszystkim moja propozycja pracy z uczniem opiera
się na szukaniu pozytywów. Gdy
opowiadam o programie, nauczyciele mówią: „Ale przecież my to
wszystko robimy. To nie działa”.
Kiedy jednak zdecydują się wejść w
niego, przejdą szkolenie i wdrażają
go w życie, widzą zmiany nie tylko
w uczniach, ale i w sobie. Problem
tylko w tym, by chcieć to zrobić.
Nauczyciele, którzy uczestniczyli
w szkoleniu, poszukują i są otwarci
na rozwiązania, które pomogą im
zbudować dobre relacje z uczniami. Do tej pory szukano wsparcia
z zewnątrz: „Sprowadźmy specjalistę, to problemy miną”. Tymczasem zamiast wprowadzać do szkoły kogoś z zewnątrz, można zmiany
rozpocząć od siebie.
- I chce Pani powiedzieć, że nauczycielka z 20-letnim stażem, wychodząca do uczniów z pozycji, nazwijmy to, władzy, może zmienić swoje
podejście?
- Można się zdziwić, ale tak.
Pracowałam z matematyczką,
która w ogóle się nie uśmiechała.

FOT. ARCH.

Pierwszy poziom zagrożenia w sądeckich szkołach

WYNIKI KONKURSU: plastycznego - I miejsca: Zuzanna Czerwińska (KN0SM
I st. w Nowym Sączu, kat. klasy I-III), Krzysztof Czerwiński (KN0SM I st.
w Nowym Sączu, kat. klasy IV-VI), Kinga Cichoszewska (Gimnazjum nr 3
– wyróżnienie w kat. szkoły gimnazjalne), Mariola Opyd (ZS w Limanowej
w kat. szkoły zawodowe i licea); literackiego – I miejsca: Julita Kogut (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ptaszkowej, kat. podstawówki), Justyna Mikołajczyk (Publiczne Gimnazjum w Mordarce, kat. gimnazja), Ewa Gruca
(Społeczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące, kat. licea i technika), Bernadetta Górska (kat. dorośli); wiedzy o mediacjach – I miejsce zdobyło Gimnazjum nr 11.

Na pytanie, czy chwali uczniów,
odpowiedziała: „W matematyce
nie ma za co chwalić”. Przekierowaliśmy więc ciężar chwalenia

A

Przekaż 1%

SĄDECKIEMU HOSPICJUM
KRS: 0000039177

www.farbol.pl
• FARBY (dachy,
elewacje, wnętrza)
• KLEJE
• SILIKONY, PIANY budowlane
• IMPREGNATY (drewno,
kamień, ceramika)
MIESZALNIK FARB I TYNKÓW

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

na uczniów. Po roku czasu to był
zupełnie inny nauczyciel. Wymagający, ale lubiany przez uczniów.
Rozmawiała (KG)
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Marcin ma 17 lat. Cierpi na bardzo
rzadką genetyczną chorobę Niemmana Picka. Jedynym ratunkiem
jest przyjmowanie leku zaveska.
Niestety nie jest on refundowany
przez NFZ, a miesięczny koszt kuracji wynosi ok. 36,5 tys. zł.
– Pierwsze symptomy choroby pojawiły się 4 lata temu – opowiada mama Marcina. – Syn zaczął mieć problem z utrzymaniem
równowagi, miał kłopoty z mówieniem, koncentracją, z widzeniem, utrzymywaniem przedmiotów w dłoni. Do tej pory
energiczny i wesoły chłopak, zaczął stronić od kolegów, często
wpadał w złość, ponieważ nie
mógł zrozumieć, dlaczego nie
może robić rzeczy, które do tej
pory nie sprawiały mu problemu.
W tej chwili Marcin ma problemy
z chodzeniem, z oddychaniem.
Jego mowa stała się niewyraźna.
Dużą trudność sprawia mu wykonywanie prostych czynności,
takich jak jedzenie czy ubieranie
się. Ma problem, żeby utrzymać
R
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FOT. ARCH.

L U D Z K I E D R A M AT Y. Jeszcze
cztery lata temu jeździł na rowerze,
wspinał się na drzewa, grał w piłkę. Dziś nie potrafi. Jeżeli nie uda się
zahamować postępu choroby, Marcin Klimek z Gołkowic skazany jest
na śmierć.

Życie Marcina Klimka jest w ręku
ludzi dobrej woli, na NFZ nie ma
co liczyć
w ręce długopis, co uniemożliwia mu pisanie.
Choroba Niemanna Picka należy do grupy chorób dziedzicznych metabolicznych, znana jest
jako leukodystrofia albo choroba
spichrzania lipidów. Lipidy gromadzą się w śledzionie, wątrobie,
płucach, szpiku kostnym i mózgu,
powodując uszkodzenia tkanek.
W czerwcu 2011 r. pojawiła się
nadzieja w postaci możliwości

włączenia Marcina do programu badawczego w Niemczech.
Przeszedł specjalistyczne badania
w klinice w Rostock. Obiecano,
że będzie bezpłatnie otrzymywał
lek zaveska. Niestety, rozbudzona
nadzieja szybko zgasła. Nie udało
się... Gdyby mógł poddać się leczeniu, miałby szansę na godne
i w miarę normalne życie.
Rodzice dzieci cierpiących
na tę chorobę w Polsce od wielu lat walczą o wpisanie leku hamującego postęp choroby na listę
leków refundowanych. Mimo zapewnień ministra zdrowia, decyzja ta jest stale przesuwana.
– Chcemy zrobić wszystko,
żeby zahamować postęp choroby, gdy Marcin jeszcze jest w stanie samodzielnie funkcjonować.
Stawką jest jego życie – mówią
bliscy.
Stowarzyszenie Sursum Corda objęło 17–latka programem
„Na Ratunek”. Każdy może pomóc, ofiarując na leczenie chłopca 1% podatku. Najprościej zrobić
to, pobierając bezpłatny program
do rozliczania PIT–ów ze strony
www.pity.org.pl, a w rubryce „cel
szczegółowy” wpisać: Marcin Klimek. Wypełniając PIT w sposób
tradycyjny, trzeba wpisać numer
KRS 00000 20382.
(SC)

Pożar i ewakuacja
w supermarkecie Real
Czarne dymy nad Realem w Nowym Sączu postawiły na nogi
niejednego mieszkańca nie tylko pobliskich
osiedli. Wczoraj (24
kwietnia) przed południem strażacy gasili pożar w części techniczno–magazynowej
supermarketu. Ewakuowano 200 osób.
– Paliła się, a w właściwie dymiła konstrukcja dachu, która
ma budowę warstwową, czarny dym wziął
się od styropianu
– mówił DTS tuż po zakończeniu akcji Paweł
Motyka, zastępca komendanta Państwowej
Straży Pożarnej w Nowym Sączu.
– Nic nikomu się nie stało. Dźwiękowy system pożarowy zadziałał bezbłędnie i do czasu naszego
przyjazdu na miejsce zdarzenia
wszyscy pracownicy i klienci supermarketu byli już na zewnątrz
budynku.
O przyczynach wybuchu pożaru
trudno na razie mówić. – Na pewno była to przyczyna techniczna
– mówi Motyka. – Ale nie potrafię jednoznacznie stwierdzić, czy

ZDJĘCIA RDNNS.PL I WIESŁAW PIKSA MALOPOLSKIE.TV

Stawką jest życie

powodem było zwarcie instalacji
czy problem agregatu.
W supermarkecie przez chwilę nie było prądu, więc został uruchomiony agregat. Prawdopodobnie wówczas doszło do zwarcia.
– Na szczęście pożar nie przedostał się na halę handlową. Straty
dopiero będą liczone – dodaje Paweł Motyka.
Supermarket zamknięto do czasu dokładnego sprawdzenia instalacji elektrycznej.
(G)
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Kto działa na szkodę klienta
DT S C Z Y T E L N I KÓW. Nasz czytelnik chciał przetestować w promocji Internet oferowany przez sieć komórkową Plus. I wyszedł na tym jak Zabłocki
na mydle, bo zamiast tygodnia serwowania po sieci czekała go przymusowa
podróż do Tarnowa i ryzyko płacenia
ogromnej kary. Teraz ostrzega naszych czytelników: – Nie wierzmy promocjom, a tym bardziej proponującym
je konsultantom. Polkomtel zapewnia,
że to przypadek, a wobec nierzetelnego
pracownika zostaną wyciągnięte konsekwencje dyscyplinarne.
Pan Krzysztof (nazwisko do wiadomości redakcji) w czerwcu planuje wyjazd na stałe do innego miasta.
Dlatego szukał dostawcy Internetu, który zgodziłby się na podpisanie umowy na czas określony, nie
dłuższy niż trzy miesiące. Okazało
się to niemożliwe, minimalny okres
proponowanych umów to dwanaście miesięcy, a kary za wcześniejsze
odstąpienie od umowy trzeba płacić
niezależnie od okoliczności rezygnacji – przeprowadzka do innego miasta
też niczego nie zmienia. Nasz czytelnik zdecydował się zatem na Internet
dostarczany za pośrednictwem sieci komórkowej, bo w tym wypadku ograniczeniem jest jedynie zasięg.
Mężczyzna od wielu lat jest klientem Plusa, dlatego wybór dostawcy był dla niego oczywisty. Udał się
do placówki firmowej mieszczącej
się na rogu ulic Jagiellońskiej i Wałowej, by zasięgnąć szczegółowych
informacji odnośnie oferty internetowej. I tu się zaczęły pierwsze schody. Okazało się, że nie może skorzystać z żadnej promocji, bo system
wykazał, że zalega z rachunkami.
Pan Krzysztof postanowił sprawę
wyjaśnić na gorąco i skontaktował
się z telefonicznym centrum obsługi klienta. Tu okazało się, że zaległości nie ma, system się pomylił. Będąc
już na linii z konsultantem, czytelnik
poprosił o poradę w sprawie Internetu. Ku jego zadowoleniu okazało się,
że może skorzystać z promocji i przez
tydzień, za symboliczne 10 zł, przetestować Internet oferowany przez
Plusa. W ciągu kilku dni kurier dostarczy mu przesyłkę z modemem,
który umożliwi natychmiastowe połączenie z Internetem i test jego jakości. Po siedmiu dniach skontaktuje
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się z nim konsultant i wtedy czytelnik będzie mógł podjąć decyzję, czy
chce, czy nie chce podpisać umowę
na dłużej.

Droższe od kota w worku
– Upewniałem się kilka razy,
że po siedmiu dniach mogę modem
oddać bez żadnych dodatkowych zobowiązań, a jeśli będę chciał podpisać umowę, to parametry i abonament zostaną ustalone dopiero
po teście – podkreśla.
Jednak już po odbiorze paczki
z modemem okazało się, że to bzdura.
– Po pierwsze, po zainstalowaniu modemu, okazało się, że muszę
wpisać specjalny kod aktywacyjny. Gdy nie znalazłem go w pudełku, zadzwoniłem do obsługi klienta, a tu usłyszałem, że kod dostanę
dopiero wtedy, gdy do Plusa wrócą dokumenty potwierdzające odbiór modemu. Sam muszę za nim
wydzwaniać i tak naprawdę może
się okazać, że dostanę go nawet kilka dni po odbiorze paczki. Zapytałem więc, czy umowne siedem dni
testu liczy się od aktywacji, czyli
otrzymania kodu, czy od odbioru
paczki. No i wyszło szydło z worka,
konsultant twierdził, że od otrzymania kodu, a na umowie dołączonej do modemu czarno na białym
było napisane, że od otrzymania
paczki. Nie kryłem zaskoczenia.
Mało tego, okazało się, że już został
mi przypisany abonament w wysokości 140 złotych miesięcznie,
a umowa ma obowiązywać dwa
lata. Zatkało mnie totalnie – relacjonuje czytelnik. – Żaden konsultant o nic mnie nie będzie pytał, jak
nie odeślę modemu, jestem ugotowany na dwa lata. A to nie koniec.
Modem można oddać jedynie za
pośrednictwem firmy współpracującej z Plusem, ale numer do firmy, który dołączono do modemu
jest niewłaściwy. Stanęło na tym,
że sam musiałem ten numer odnaleźć, a w ostateczności sam zawieść
modem do Tarnowa, bo z powodu świąt nie było szansy na zamówienie kuriera do Nowego Sącza.
A co gdybym nie miał takiej możliwości? Musiałbym przez dwa lata
płacić za kota w worku bez szans
na uniknięcie gigantycznej kary za
odstąpienie od umowy.

Mężczyzna czuje się oszukany i nie
ukrywa, że skontaktował się z naszą
redakcją po to, by za naszym pośrednictwem ostrzec wszystkich, którzy
właśnie zastanawiają się nad skorzystaniem z podobnej oferty.
– To nabijanie ludzi w butelkę.
Plus z premedytacją chce zadłużać
ludzi – stwierdza.

jako dowód nie będą mogły być użyte. – Dlatego najlepiej unikać umów
zawieranych na odległość – radzi
Bieniek. – Tym bardziej, że większość tego typu ofert składa się nam
w okresie na przykład świąt, kiedy tak naprawdę zupełnie nie jesteśmy przygotowani do tego, żeby
skoncentrować się na tym, co mówi
nam konsultant.

Co nagle to po diable
Oburzenie czytelnika podziela powiatowy rzecznik praw konsumentów Janusz Bieniek, który w pierwszej chwili nie chciał wierzyć w jego
relację. Okazało się bowiem, że Plus
złamał wszelkie możliwe ustawy chroniące prawa konsumenta,
a przede wszystkim podstawową
zasadę zawierania umów cywilno–
prawnych, w myśl której klient ma
dziesięć dni na odstąpienie od każdej umowy i to bez podawania przyczyn. Jest tylko jedno ale, rozwiązanie umowy bezwzględnie musi
nastąpić na piśmie, pismo należy
wysłać listem poleconym. Formularz odstąpienia od umowy musi być
dołączony do reszty dokumentów
przysłanych wraz z modemem. Ale
uwaga – wiele firm łapie klientów
w pułapkę i wymaga, by rezygnacja przysłana została na adres zupełnie inny niż ten, który podawany
jest na umowie czy ten, pod którym
należy zwrócić sprzęt. Trzeba zatem
się upewnić, że wysyłamy korespondencję na właściwy. I nie zapomnijmy, by jak najszybciej odesłać sprzęt.
Bieniek uprzedza też, by nie liczyć
na to, że w spornej sytuacji możemy ratować się przed niekorzystną
umową nagraniem naszej rozmowy
z konsultantem. Bo tak naprawdę
wiążące są ustalenia zawarte na papierze, te, które podpisujemy, a nie
te z rozmowy. Dlatego, gdy w ślad za
umową zawartą przez telefon, dostaniemy do podpisania papierową wersję, sprawdźmy bardzo uważnie, czy
jej zapisy rzeczywiście odpowiadają
naszym ustaleniom. I jeszcze jedno
ale – nawet jeśli uda nam się zmusić
operatora do udostępnienia nagrania z naszych rozmów, to praktyka
i doświadczenie dowodzi, że na nagraniu będzie słychać jedynie nasz
głos, nasze słowa, które bez nagrań
wypowiedzi konsultanta będą zupełnie wyrwane z kontekstu i nijak

Operator bije się w piersi
– Jak wynika z analizy zgromadzonej przez nas dokumentacji,
w tym nagrania rozmowy sprzedażowej, pracownik infolinii, który przedstawiał klientowi ofertę,
postępował niezgodnie z obowiązującym w naszej spółce procedurami i wprowadził klienta w błąd,
co do istotnych warunków oferty,
umowy i procedury ewentualnego
odstąpienia od niej – twierdzi Arkadiusz Majewski z biura prasowego
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sieci komórkowej Plus. – Nie mamy
podstaw, by mniemać, że wynikło to z działania intencjonalnego,
co nie zmienia faktu, iż traktujemy
to jako kluczowe uchybienie, które
pociągnie za sobą daleko idące konsekwencje dyscyplinarne. Zaistniała sytuacja nie jest więc zawiniona
przez naszą firmę, ale przez pracownika infolinii, który wbrew procedurom działał zarówno na szkodę
klienta, jak i Polkomtelu.
Majewski podkreśla, że perypetie
naszego czytelnika to kolejny dowód
na to, jak ważny jest monitoring rozmów pracowników infolinii i sprzedaży telefonicznej. Ubolewa jednak
nad generalizowaniem, że ten kanał sprzedaży z góry stawia klienta na przegranej pozycji. Zapewnia
również, że wszyscy rzecznicy konsumentów mają zapewniony stały
kontakt z Polkomtelem.
EWA STACHURA

A

„OKNOBUD” Nowy Sącz, ul. Siemiradzkiego 9 tel.18/ 442 19 97;
Nowy Targ, ul. Długa 31, 18/ 264 64 67; Tuchów, ul. Daszyńskiego 23,
tel.14/652 30 79; Gorlice „Liszka”, ul. Stróżowska 18, tel. 18/353 51 51
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Ludzie już rękodzieła nie szanują
na odpowiedniej glebie – tłumaczy.
– Lipa rosnąca na kwaśnej ziemi
jest bardziej różowa. A z kolei taka
z terenów podmokłych prawie się
do rzeźbienia nie nadaje, bo jest bardzo rzadka. A na lipie z piaszczystych brzegów raz dwa można zniszczyć dłuto. Bo w takim drzewie jest
mnóstwo piasku. Tak, tak. Drzewo
ma potężną moc i z wodą, z sokami
piasek zaciąga. Potem ciężko z takim drzewem coś zrobić, bo dłuta
tępi w pięć minut. Stal, z której jest
wykonane ostrze dłuta, jest bardzo
twarde, ale i też kruche, wystarczy
większe ziarenko piasku, by dłuto
wyszczerbić.

PA S J E . Marek Krusiec to jedna z najbarwniejszych postaci Miasteczka Galicyjskiego. W jego pracowni snycerskiej
zawsze wre praca, a na każdego gościa
czeka gawęda o świecie, gdzie w drzewach śnią magiczne stworzenia, które
tylko czekają, aż zbudzi je dłuto w rękach snycerza… Czy artyście uda się
ten świat ocalić od zapomnienia?

Czym się różni snycerz
od rzeźbiarza?
– Ano tym, że snycerz tylko
w drewnie rzeźbi, tylko w drewnie
pracuje – wyjaśnia Krusiec. – Kiedyś to był bardzo popularny zawód
i bardzo szanowany – dodaje.
Drewno w domach było obecne
wszędzie, z niego było większość mebli i sprzętów, a płaskorzeźby przyzdabiały ściany.
– Służyły wtedy nie tylko jako
ozdoba, ale i izolowały od zimna
– zaznacza rozmówca.

Scyzoryk na komunię

Rozglądając się po pracowni, łatwo odgadnąć, jaki motyw artysta lubi rzeźbić
najbardziej…

Zaklinacz kształtów

ZDJĘCIA KRZYSZTOF STACHURA

Rozglądając się po jego pracowni,
łatwo odgadnąć, jaki motyw on sam
lubi rzeźbić najbardziej. – Oczywiście, że kobiety. Raz będzie aniołem, raz świtezianką czy nimfą, ale
nie znudzi się nigdy – mówi.
Jego zdaniem w każdym kawałku drewna drzemie jakaś istota,
a ręka rzeźbiarza tylko ją wyciąga
na zewnątrz.
– Leżał kiedyś u mnie duży kawałek drewna. Przekładałem go
z kąta w kąt i nie miałem pomysłu, co z niego zrobić – opowiada
snycerz. – Któregoś dnia odciąłem
od niego spory kawałek, taki, którego akurat potrzebowałem na anioła.
I patrzę, a na tym, co zostało, siedzi
kobieta. Piękna, widać dokładnie
plecy, przekrzywioną w bok głowę.
Natychmiast wziąłem się do pracy
i nawet długo robić nie musiałem
i rzeźba była gotowa. Tak naprawdę moje dłuto tylko ją wydobyło.
Tyle lat czekała, żebym ją zauważył, ten odcięty kawałek drewna jej
przeszkadzał…

Energia przedmiotów
Obok ulubionych motywów spod
dłuta pana Marka wychodzą cerkwie, motywy sakralne, roślinne.
Jest feniks powstający z popiołów,
są splecione dłonie starców, dorosłych i dzieci. I diabeł, prawdziwy
Rokita.
– Diabły tylko dwa w życiu wyrzeźbiłem. Ten jest drugi, zrobiony na podobieństwo pierwszego,
który jak to diabeł, nieźle mi w życiu namącił – śmieje się pod nosem snycerz i wspomina. – To było
w Mikołajkach, gdzie akurat spędzałem z przyjaciółmi lato i przy
okazji wystawiałem swoje prace.
Jeden turysta poprosił, żebym wyrzeźbił mu diabła. Koleżanka zrobiła szkic, on tylko rogi prosił zmienić, no i wyrzeźbiłem Rokitę. W tym
samym czasie mieliśmy zaproszenie do osady celtyckiej. Piękna
ta osada, na 60 hektarach, jakby
się człowiek w przeszłość przeniósł.
Zaproszenie oczywiście przyjęliśmy i jedziemy. Jedziemy dziesięć

– Pamiętam, jak byłem młodym chłopakiem, to pensja starczała mi na cały
miesiąc. A teraz dusza mi się szamocze, co robić, czy w kraju zostać czy za
chlebem wyjeżdżać…
kilometrów, dwadzieścia, a celu nie
widać. Ciemno już się robi, a my nie
wiadomo gdzie. No i okazało się,
że przegapiliśmy rozjazd i dwadzieścia kilometrów w przeciwnym kierunku pojechaliśmy. Tak nas Rokita na manowce wywiódł. Chętnie
się z nim później rozstałem. Turysta, jak go odbierał, to wyjaśnił mi,
że to jego siedemdziesiąty dziewiąty
diabeł. Odważny człowiek…
Pan Marek szczególnie przesądny nie jest, ale wierzy, że przedmioty mogą mieć swoją energię. Czasem
niezbyt ludziom przychylną. Sam
odczuł to, uczestnicząc w „Bieszczadzkim Aniele” w Cisnej, gdzie nie
potrafił wysiedzieć dłużej niż parę

minut w słynnej „Siekierezadzie”.
To jedno z najważniejszych miejsc
dla kultury bieszczadzkiej i królują tu niepodzielnie diabły wszelkiej
maści. Są na obrazach, rzeźbach, dosłownie wszędzie. – Wszedłem tam
raz i jakby mnie stamtąd coś wypędzało – komentuje pół żartem, pół
serio Krusiec.

Warsztat
Choć kolorów płaskorzeźb, wychodzących spod ręki mistrza jest
cała paleta, to ulubionym drzewem
pana Marka jest lipa, której ostateczny kolor nadaje się bejcą. – To bardzo plastyczne drzewo, ale, by się
nadało pod dłuto, musi rosnąć

–Proszę się przyjrzeć w Zakopanem drewnianym figurkom. Widać
na nich ślady po tokarce. I ktoś zrobi
takich kilka w jeden dzień i tylko potem dłutem dla niepoznaki parę razy
pociągnie. A ja swoje rzeźby czasem
w kilka dni robię. I ile potem za nie
mam wziąć? Tyle samo, co ten, który w tym czasie kilkadziesiąt zrobi?
Człowiek wystawia się na jarmarkach i tylko patrzy ciągle czy pana
w garniturze, albo pani w kostiumie z teczką ze skarbówki nie widać. Taka jest prawda o polskim
rękodziele…
Mimo to zdarza się, że do mistrza
przychodzą dorośli i proszą o przyjęcie pod skrzydła swoich dzieci.

Ojciec pana Marka był leśniczym
w Librantowej, mama też niewiele
ze sztuką miała wspólnego, a on sam,
jak większość dzieci w sąsiedztwie,
pomagał w gospodarstwie i po szkole wypasał krowy. Jego pasja zaczęła
się – jak mówi – od scyzoryka, który
dostał na komunię.
– Teraz dzieci dostają komputery, maszyny jeżdżące, a ja dostałem
od wujka scyzoryk i skrzynkę oranżady. To mi w zupełności wystarczyło. I jak krowy się pasły, to tym
scyzorykiem najpierw gałązki ciąłem, potem w większych kawałkach
dłubałem. Moja mama do tej pory
ma w szkatułce głowy, twarze, które wtedy wyrzeźbiłem – wspomina.
Potem było różnie. Trzeba było
pracować i czasu na rzeźbę zostawało już niewiele. Artyście zdarzały
się nawet miesiące bez pracy dłutem.
– Tak na poważnie zająłem się
tym w 2001 roku – stwierdza.
Wtedy snycerz zaczął uczestniczyć w jarmarkach rękodzielniczych
i mierzyć swoje siły w konkursach
rzeźbiarskich. Jak sam podkreśla
– z różnym powodzeniem. Najwięcej satysfakcji przyniosła mu możliwość prowadzenia warsztatów snycerskich w Krużlowej i wolontariat
w nowosądeckim Centrum Terapii Uzależnień, gdzie pomagał wyjść
z nałogu trudnej młodzieży.
– Ile larum było na początku, że to za trudne, że za ciężkie.
Bo tu trzeba się skupić, skoncentrować, ale jak się już przekonali, to trudno było ich od pracy oderwać. I powstało wiele pięknych
prac, które dziś jeszcze można oglądać w ośrodku.

Zawód bez spadkobierców
Równie dumny artysta jest z syna,
który tak jak on ma wielką potrzebę
pracy z ludźmi i właśnie kończy specjalistyczne studia związane z terapią
uzależnień. A kto przejmie warsztat
snycerski? Artyście rzednie mina.
Bo ludzie już rękodzieła nie szanują.
Turyści potrafią pytać, jak udało mu
się rzeźby z Chin przemycić. Niby widzą go przy warsztacie, a kąśliwość
w nich drzemie, i lubią czasem zasugerować, że to nie on jest autorem
prac. – My sami też swoje niszczymy
– nie ukrywa rozgoryczenia, mówiąc
o pseudoartystach ludowych, którzy
zamiast rzeźbić swoje pamiątki, robią je na maszynach.

Turyści potrafią pytać, jak
udało mu się rzeźby z Chin
przemycić. Niby widzą go
przy warsztacie, a kąśliwość
w nich drzemie, i lubią czasem
zasugerować, że to nie on jest
autorem prac. – My sami też
swoje niszczymy – nie ukrywa
rozgoryczenia Krusiec, mówiąc
o pseudoartystach ludowych,
którzy zamiast rzeźbić swoje
pamiątki, robią je na maszynach.

– Ale niewielu takich jest, a dzieci nawet jak są, to na chwilę. Skończą jedną pracę i znikają. Rodzicom
nie zależy, żeby się rzeczywiście zawodu nauczyły.

Polska czy Anglia
Dlatego snycerz, mimo wieku,
bo już ma sześćdziesiąt lat, coraz
częściej myśli o wyjeździe do córki
za granicę. – W Anglii artystów się
ceni. Nikt tam nikogo nie ściga, a jak
człowiek chce warsztat wystawić,
to może liczyć na każdą pomoc. Wystarczy mieć certyfikat na drzewo,
taki z informacją, skąd to drzewo
pochodzi, bo tego oni tam rzeczywiście bardzo pilnują – wyjaśnia mężczyzna. W Polsce artysta musi płacić
ZUS na równi z innymi, a i ulgi podatkowe od dochodu z tytułu praw
autorskich też już zlikwidowano. Pan
Marek, jak wielu jego rówieśników
nie rozumie tego, co się na naszym
rynku pracy dzieje. Czuje, że już jest
za stary, by robić karierę, a i o zwykły byt mu coraz trudniej.
– Pamiętam, jak byłem młodym
chłopakiem, to pensja starczała mi
na cały miesiąc. Ubrałem się z tych
pieniędzy bez problemu, mamie dałem na wikt i opierunek i stać mnie
jeszcze było, żeby co tydzień na potańcówki jeździć. A, że nie chciałem, by mnie ktoś podpitego widział,
do domu, do Librantowej wracałem taksówką. Później odłożyłem
sobie na skuter i nigdy mi na paliwo nie zabrakło. A teraz… – Krusiec
wymownie rozkłada ręce. – A teraz dusza mi się szamocze, co robić, czy w kraju zostać czy za chlebem wyjeżdżać…
EWA STACHURA
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Naszą regionalną specjalnością
jest przedsiębiorczość
R O Z M OWA z MAGDALENĄ JANUSZEK-GRÓDEK, dyrektor Wydziału ds. Przedsiębiorczości Urzędu Miasta w Nowym Sączu
– Sądecczyzna znana jest w Polsce jako
miejsce, gdzie powstało najwięcej polskich firm globalnych. Z czego, Pani
zdaniem, to wynika?
– Rzeczywiście, w naszym regionie działa wiele firm globalnych, ale
jest również nieproporcjonalnie dużo
firm o mniejszym, niż globalny, zasięgu działalności. Czyli, uogólniając, w Nowym Sączu jest dużo firm
w proporcji do ilości mieszkańców.
Możemy mówić więc o pewnej tradycji przedsiębiorczości sądeczan
oraz patriotyzmie lokalnym, który
przejawia się m.in. współpracą pomiędzy lokalnymi firmami. Sukcesy
sądeckich firm, w tym tych globalnych, niewątpliwie są zasługą talentu
i umiejętności tych przedsiębiorców.
– Co jest naszą regionalną specjalnością?
– Jeśli chodzi o ilość firm, to ze statystyk wynika, że żaden rodzaj działalności nie wyróżnia się na tle kraju.
Natomiast porównując wielkość produkcji, na pewno prym wiodą branże, w których działają nasi najwięksi
przedsiębiorcy. Jednak trudno powiedzieć, że naszą regionalną specjalnością jest produkcja okien, bram
czy kurczaków. Z pewnością regionalną specjalnością jest przedsiębiorczość w ogóle – ilość firm w przeliczeniu na jednego mieszkańca należy
do jednych z największych w kraju.
– Co jest misją wydziału, którym Pani
kieruje, jakie działania on realizuje?
– Wydział powstał w lutym 2008
roku z połączenia dwóch referatów
funkcjonujących w strukturze Urzędu Miasta. Powstanie wydziału nie
wiązało się ze zwiększeniem zatrudnienia. Celem jego utworzenia było
skupienie w jednym miejscu całego zakresu usług dla przedsiębiorców, które leżą w kompetencji władz
miasta. Misją naszego działania jest
wspieranie rozwoju przedsiębiorczości poprzez tworzenie korzystnych warunków do prowadzenia
działalności gospodarczej w mieście
oraz przyjaznej obsługi w zakresie
załatwienia formalności urzędowych, leżących w kompetencji naszego wydziału. Czym się zajmujemy? Prowadzimy obsługę CEIDG,
czyli załatwiamy formalności w zakresie rejestracji firmy przez osobę
fizyczną, zmianę danych, zawieszenia, wznowienia czy likwidacji działalności. Udzielamy informacji przyszłym przedsiębiorcom o dostępnym
wsparciu finansowym na założenie
firmy. Opracowujemy oraz prowadzimy obsługę lokalnych programów pomocowych. Przykładowo,
mamy obecnie trzy programy w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości, z których skorzystać
mogą przedsiębiorcy realizujący
nowe inwestycje na terenie miasta. W zależności od rodzaju inwestycji, przedsiębiorca może skorzystać ze zwolnienia od podatku przez
okres od 3 do 10 lat. Prowadzimy

obsługę inwestorów oraz krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej
na terenie Nowego Sącza. Współpracujemy z lokalnymi organizacjami
zrzeszającymi przedsiębiorców oraz
innymi instytucjami otoczenia biznesu. Chcę tutaj zaznaczyć, że bardzo
sobie cenię te współpracę. Wspólnie podejmujemy różne inicjatywy
– nie tylko skierowane do przedsiębiorców, ale również do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, np.
w tym roku od lutego realizujemy
wspólnie z Wyższą Szkołą Biznesu
w Nowym Sączu oraz przedsiębiorcami zrzeszonymi w Sądeckiej Izbie
Gospodarczej cykl wydarzeń pod hasłem WŁĄCZ MYŚLENIE. POSTAW
NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. Celem
wydarzeń jest kształtowanie postaw
przedsiębiorczych wśród młodzieży oraz rozpowszechnianie wiedzy
o przedsiębiorstwach działających
w naszym regionie. W ramach wydarzeń odbywają się otwarte wykłady
dla młodzieży, tematem których jest
oczywiście przedsiębiorczość. Prowadzimy również spotkania z przedsiębiorcami na terenie szkół, podczas
których uczniowie mogą poznać historię ludzi biznesu, którzy dzięki swojemu uporowi i ciężkiej pracy
osiągnęli sukces. Ogłosiliśmy również konkurs wśród szkół na stworzenie projektu kampanii promocyjnej swojej szkoły. W czwartek (25
kwietnia) podczas gali konkursowej,
która odbędzie się na terenie WSB,
zostaną ogłoszone wyniki konkursu.
– Jakie pytania, problemy mają najczęściej przedsiębiorcy? W jakich sprawach
szukają pomocy?
– Nie da się wyróżnić jakiegoś
wiodącego problemu. Przedsiębiorcy
zgłaszają się z różnymi problemami.

Jednak, jeżeli już przedsiębiorca zdecyduje się przyjść po pomoc
do Urzędu Miasta, przeważnie nie
jest to tuzinkowa sprawa, bo z taką
z pewnością sobie poradzi bez naszej
pomocy. Powiem tutaj na przykładzie pracy Wydziału ds. Przedsiębiorczości. Najczęściej zgłaszają się do nas
przedsiębiorcy, którzy są zainteresowani inwestowaniem na terenie
miasta i poszukują terenów spełniających ich kryteria. Są to głównie przedsiębiorcy spoza naszego
regionu. Oczekują naszej pomocy
przy wskazaniu terenów przeznaczonych pod inwestycję oraz przedstawienia możliwych do uzyskania
zachęt inwestycyjnych. Oprócz terenów inwestycyjnych, przedsiębiorcy poszukują również pomocy
w znalezieniu źródeł finansowania
swojej działalności. W takich przypadkach kierujemy ich do podmiotów świadczących usługi w tym zakresie – Nowosądeckiego Inkubatora
Przedsiębiorczości, SARR S.A. oraz
Punktu Konsultacyjnego w Nowym
Sączu MARR Sp. z o.o. Przedsiębiorcy sygnalizują nam także fakt
braku pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach. Przykład prężnie rozwijającej się firmy w naszym
regionie zajmującej się produkcją
mebli tapicerowanych. Firma poszukuje tapicerów od zaraz. Niestety o takich kwalifikacjach pracowników brakuje. Często zgłaszają się
również przedsiębiorcy, którzy zostali oszukani lub próbowano ich
oszukać, zwłaszcza w sytuacji, gdy
potencjalni oszuści pozorowali działania, które zazwyczaj wykonują organy samorządowe lub państwowe.
Warto tutaj przytoczyć jeden przykład. Od lipca 2011 roku, kiedy zaczął

obowiązywać centralny rejestr działalności gospodarczej osób fizycznych
prowadzony przez Ministra Gospodarki o nazwie Centralna Ewidencja
i Informacja o Działalności Gospodarczej (skrót: CEIDG), przedsiębiorcy otrzymują od różnych firm pisma
z blankietami do zapłaty. Są to różne
kwoty np. 195 zł, 248 zł. Treść pisma
jest bardzo lakoniczna. Co więcej,
cytowane w nim przepisy wprowadzają przedsiębiorców w błędne
przekonanie, że dokonanie wpisu,
a tym samym uiszczenie opłaty jest
dopełnieniem procedury założenia
firmy czy zgłoszenia aktualizacji jej
danych. Dane przedsiębiorców zamieszczone w CEIDG są ogólnodostępne na stronie www.firma.gov.
pl, w tym m.in. nazwa, adres siedziby
czy e–mail przedsiębiorcy. Wszystko
to, co jest niezbędne, żeby pismo dotarło do adresata czy to w formie papierowej, czy elektronicznej. Przy tej
okazji chciałabym przestrzec przedsiębiorców przed firmami przesyłającymi im oferty dokonania wpisu
do prowadzonych przez siebie rejestrów. Wpis do tych rejestrów nie
upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej i nie jest wymagany przepisami prawa. Pisma
te są niczym innym jak ofertami handlowymi, o czym świadczą informacje zamieszczone drobnym drukiem.
Wpis do CEIDG (w tym nowy wpis,
zmiana istniejącego wpisu, zawieszenie, wznowienie czy wykreślenie
działalności gospodarczej) nie podlega żadnym opłatom.
– Jaka jest rola urzędnika? Co pracownik
w Pani wydziale może zrobić, by przyczyniać się do rozwoju gospodarczego regionu?
– Urzędnik uczestniczy w pracach całego Wydziału ds. Przedsiębiorczości. Działania i efekty pracy
wydziału zależą od pracy i zaangażowania całego zespołu urzędników.
Myślę, że odpowiedzi na to pytanie
już udzieliłam wcześniej, mówiąc
o misji wydziału i jego zadaniach.
Natomiast, gdybym miała jednym
zdaniem określić, co powinien robić
urzędnik, to pomóc przedsiębiorcy w zaoszczędzeniu jego cennego
czasu. Im mniej czasu przedsiębiorca poświęci na załatwienie procedur,
formalności urzędowych, tym więcej będzie miał czasu na prowadzenie i rozwój swojej firmy.
– Dlaczego warto tworzyć korzystne warunki dla rozwoju sądeckich firm?
– Dlatego, że od rozwoju sądeckich firm zależy rozwój całego naszego regionu oraz poziom naszego
życia. Firmy tworzą miejsca pracy
i to nie tylko te znane, globalne, które zatrudniają setki ludzi, ale również
ci mniejsi – mikrofilmy. Dzięki miejscom pracy w Nowym Sączu możemy
zatrzymać w mieście mieszkańców,
zwłaszcza młodych, wykształconych
ludzi, którzy często w poszukiwaniu

atrakcyjnej dla siebie pracy opuszczają miasto. Nie bez znaczenia jest
także fakt, że rozwój sądeckich firm
pomaga w budowaniu lokalnego patriotyzmu. Jest powodem dumy dla
wielu jego mieszkańców. Osobiście
się wielokrotnie o tym przekonałam, będąc poza Nowym Sączem. Podając region, w którym żyję, słyszałam: – To tam, skąd jest firma Fakro,
Wiśniowski, Koral…
– Ile nowych firm powstaje w Nowym
Sączu rocznie?
– Biorąc pod uwagę lata 2010
– 2012 rocznie w Nowym Sączu powstawało ok. 1 000 przedsiębiorstw
(w 2012 roku – 974, w 2011 roku
– 949, w 2010 roku – 1 093).
– Co jest barierą w rozwoju gospodarczym regionu i rozwoju
przedsiębiorczości?
– Nie powiem nic nowego. Największą barierą jest słaba dostępność komunikacyjna miasta – długi
i trudny dojazd do najbliższego zjazdu
do autostrady, duża odległość do lotniska, praktycznie brak połączenia kolejowego. Bariera ta względnie
urosła w momencie, gdy tego typu
problemów nie ma coraz większa
grupa miast podobnej wielkości jak
Nowy Sącz. Przykładowo, przedsiębiorca z Tarnowa prowadzący działalność usługową, która wiąże się
z koniecznością odwiedzenia klienta,
w promieniu kilkudziesięciu minut
jazdy samochodem, ma w zasięgu
aglomerację Karkowską, za chwilę
będzie miał drugą stolicę województwa – Rzeszów. Pomijając już fakt łatwego dostępu do innych miejscowości położonych wzdłuż autostrad
czy dróg szybkiego ruchu, przedsiębiorca taki będzie miał w zasięgu
kilkadziesiąt razy większy rynek niż
przedsiębiorca nowosądecki. Moim
zdaniem, budowa trasy szybkiego
ruchu łączącego Nowy Sącz z autostradą A4 oraz budowa szybkiego
połączenia kolejowego z Krakowem
i lotniskiem w Balicach jest kluczowa dla utrzymania atrakcyjności naszego regionu dla przedsiębiorców.
Oczywiście dostępność komunikacyjna nie tylko ułatwi przedsiębiorcom dostęp do większego rynku, ale
również ułatwi pracownikom, turystom czy studentom dojazd do naszego regionu, co ma również bardzo
duże znaczenie dla rozwoju lokalnej
przedsiębiorczości.
– Jakich rad udzieliłaby Pani przyszłym
przedsiębiorcom?
– Nie chciałabym tego robić. Mogę
ich jedynie zapewnić, że informacje o uciążliwości procedur biurokratycznych dla przedsiębiorców
są mocno przesadzone, zwłaszcza
w zakresie rejestracji działalności
gospodarczej, którą w naszym wydziale od początku jego funkcjonowania przedsiębiorca może załatwić
w parę minut.
Rozmawiała KATARZYNA TOMOŃ
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Jak zapełnić sądecką
budżetową beczkę?
W naszym ekonomicznym abecadle budżet państwa, miasta czy też gmin, pojmowanych jako ekonomiczne wspólnoty, porównaliśmy do beczki, do której
członkowie wspólnoty „wlewają” podatki. Im beczka pełniejsza, tym więcej
możemy z niej czerpać.
W myśl zasady: „zajmijmy się tworzeniem bogactwa, a nie dzielmy biedę”, zamierzamy skupić się dzisiaj nie
tyle na wydatkach, co na dochodach
naszej małej wspólnoty ekonomicznej.
Spróbujemy znaleźć sposób na to, aby
nasza sądecka beczka była wypełniona po brzegi.

Są również firmy, które znajdują klientów przede wszystkim wśród
mieszkańców Nowego Sącza (stacje benzynowe, taksówki, fryzjer, mechanik
samochodowy, korepetytor, szkoły językowe, sklepy, punkty gastronomiczne). Funkcjonowanie takich firm zależy
od zasobności portfela sądeczan.
Jeżeli w naszym mieście będzie działało więcej firm , które spowodują, że napłyną pieniądze do naszej wspólnoty
(tzw. biznes podstawowy). Wówczas zamożniejsze sądeckie społeczeństwo będzie wydawało pieniądze i będą rozwijały się także firmy o zasięgu lokalnym
(tzw. biznes wtórny).

regionie), a następnie kapitał odpływa
do innej ekonomicznej wspólnoty.
Znając te dwa typy biznesu, można
zauważyć, że dla mieszkańców Nowego
Sącza potrzebne jest tworzenie warunków do powstawania w naszym mieście
miejsc pracy w ramach biznesu pierwotnego. Chodzi tu na przykład o proinwestycyjny system podatkowy, łatwiejszy
dostęp do terenów inwestycyjnych oraz
do infrastruktury niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie biznesu podstawowego.
Jeżeli w danej wspólnocie szybciej rozwija się biznes podstawowy,
to ta wspólnota się bogaci i rosną wy-

Biznes podstawowy (pierwotny)
to taki, który powoduje że pieniądze napływają do danej wspólnoty ekonomicznej. Wytwarzane przez niego produkty
i usługi sprzedawane są również „na zewnątrz”, poza krajem czy regionem.
Biznes wtórny powstaje wówczas, jeżeli pieniądze już są we wspólnocie. Ten
typ biznesu przez pewien czas obraca nimi w jej obrębie (w kraju czy też

nagrodzenia. Jeśli szybciej rozwija się
biznes wtórny, wspólnota biednieje,
rośnie bezrobocie i następuje obniżka
wynagrodzeń.
Jeśli nasz region nie przedstawi korzystnej oferty dla potencjalnych inwestorów, jak również dla istniejących
tutaj już firm z biznesu podstawowego to trwałe miejsca pracy i źródło kapitału powstaną w innych wspólnotach

Odwołajmy się do konkretnego
przykładu
Jeżeli firma budowlana wykonuje i sprzedaje inwestycję klientowi polskiemu, to jest
to biznes wtórny. Jeżeli natomiast zrealizuje
kontrakt zagraniczny, jest to przykład biznesu podstawowego (pierwotnego).
Jeżeli do ośrodka turystycznego przyjeżdżają turyści zagraniczni, jest to przykład biznesu podstawowego (pierwotnego). Jeżeli
przyjeżdżają do danego ośrodka tylko klienci
z Polski, jest to przykład biznesu wtórnego.

Budżet Miasta Nowego Sącza zasilany
jest przede wszystkim przez:
1. Dotacje z Budżetu Państwa i innych
jednostek samorządowych.
2. Wpływy z podatku PIT, który płacą
mieszkańcy naszego miasta i wpływy
z podatku CIT – czyli podatku od dochodu, firm i organizacji zarejestrowanych na terenie naszego miasta.
3. Wpływy z podatków i opłata lokalnych. Największy udział w tej grupie
mają wpływy z podatku od nieruchomości, który płacą wszyscy właściciele nieruchomości (ziemia, budynki
mieszkalne, przemysłowe, handlowe
itp.) zlokalizowanych na terenie Nowego Sącza.
4. Dochody z majątku gminy tj. przychody z najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania lub sprzedaży majątku miasta.
Znaczny wpływ do Budżetu Miasta
stanowi część podatku PIT, który płacą
zatrudnieni mieszkańcy Nowego Sącza.
Podobnie jest w przypadku podatku CIT,
który płacą firmy i organizacje.

Przykład:
Średnia płaca brutto w Nowym Sączu wynosi około 2500 zł / miesiąc, czyli 30 000
zł rocznie. Od tej pensji mieszkaniec płaci
rocznie 1848 zł do Budżetu Państwa, 26%
tej kwoty, czyli 480,48 zł przesyła do Budżetu Miasta Nowego Sącza.

Im więcej mieszkańców Nowego Sącza
ma pracę, tym większe wpływy do miejskiego budżetu. Aby więc napełniała się
nasza beczka, władze powinny zabiegać
o tworzenie nowych miejsc pracy dla
mieszkańców miasta.
Najważniejsze są trwałe miejsca pracy. Co to oznacza?

Aby to wyjaśnić musimy rozróżnić dwa
rodzaje działalności biznesowej.
Każda firma funkcjonuje i rozwija się,
jeśli ma klientów na swoje produkty
i usługi.
Jeżeli firma znajduje odbiorców poza
naszym regionem/krajem, to wówczas
pieniądze napływają do Nowego Sącza.

ekonomicznych. Zobaczmy więc, jaką
ofertą inwestycyjną dysponuje nasze
miasto (patrz. Tabela 1).
Załóżmy, że inwestor chciał wybudować w Nowym Sączu halę produkcyjną o powierzchni 5 000 m2, w której
zatrudnienie mogłoby znaleźć 100 osób.
Jednak ze względu na bardziej korzystne warunki w innym mieście, tam ulokował swoją inwestycję.
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Tabela 1
Warunki dla ﬁrm z biznesu podstawowego do inwestowania w Nowym Sączu - porównanie z innym miastem w Polsce
Nowy Sącz

Inne miasto w Polsce

Różnica

Stawki podatki

18,50 zł/m2

13,04 zł/m2

w Nowym Sączu42% drożej

Ceny gruntów

1-6 mln zł/ha

0,1 mln zł/ha

w Nowym Sączu 10-60x drożej
90% - 590% drożek

Roczny koszt użytkowania
wieczystego gruntu

30 000 zł/ha

16 000 zł/ha

w Nowym Sączu około 50% drożej

?

Lepsze

Logistyka (drogi)
Jakie straty z tego tytuł ponieśli
mieszkańcy Nowego Sącza?
X do naszego budżetu nie wpłynie roczna wartość podatku od nieruchomości:
5 000 m2 x 13,04 zł/m2 = ponad 65 tys. zł
X do naszego budżetu nie wpłynie część
podatku PIT od wartości wynagrodzenia – 26% z podatku zapłaconego
przez 100 zatrudnionych osób – ponad 50 tys. zł
X Największą stratę poniesiemy z tytułu „utraconego” kapitału przez wspólnotę – 100 zatrudnionych osób rocznie
netto zarobiłoby ponad 2 mln. zł – tyle
pieniędzy rocznie mogłoby zostać wy-

Przykład:
Obecnie w Nowym Sączu powstaje kolejna
galeria handlowa. Media informują, że powstanie tam ok. 1000 miejsc pracy. Działalność ta będzie stanowiła konkurencję
dla istniejących już galerii oraz mniejszych sklepów. Pytanie? Ile z nich upadnie
i ile miejsc pracy zostanie zlikwidowanych?
Oczywiście nowa galeria może funkcjonować obok już istniejących punktów handlowych, pod warunkiem, że do wspólnoty napłyną pieniądze m.in. z biznesu
pierwotnego.

spoza wspólnoty np. Koral konkuruje z Nestle, FAKRO z Velux, Konspol np.
z Sandrob. Jeśli rodzima firma upadnie
lub się nie rozwinie, jej rolę może przejąć
firma spoza polskiej czy też regionalnej
wspólnoty ekonomicznej. Wtedy automatycznie powstają tam kolejne miejsca pracy i tamta wspólnota będzie przywoziła swoje produkty do Nowego Sącza
i w konsekwencji bogaciła się.
Właśnie dlatego warto inaczej traktować
biznes pierwotny. Ale warunki do rozwoju firm to nie tylko tworzenie warunków inwestycyjnych. Duże wsparcie dla rozwoju firm stanowią lokalni

Można zadać sobie pytanie, dlaczego
sądeccy/ polscy przedsiębiorcy otwierają swoje fabryki w innych miastach/krajach? Czy Ci przedsiębiorcy nie powinni
rozwijać swoich firm w Nowym Sączu/
Polsce ze względów patriotycznych?
Przede wszystkim przedsiębiorca, aby
utrzymać się na rynku, musi wyprodukować produkt w takiej cenie, aby,
po pierwsze, była ona konkurencyjna w stosunku do jego konkurentów,
a po drugie, aby klient za ten produkt
chciał określoną cenę zapłacić.
Obecnie nasze polskie/sądeckie firmy konkurują z globalnymi graczami,

Tabela 2
Warunki dla ﬁrm z biznesu podstawowego do inwestowania w Nowym Sączu - porównanie z innym krajem
Nowy Sącz

Serbia

Średnie wynagrodzenie

Ok. 700 Euro

Ok. 200 Euro

Podatek od nieruchomości

18,50 zł/m2

0 m2

NIE

TAK

5000 Euro/pracownika

7000 Euro/pracownika

30 000 zł/ha

0 zł/ha

Przygotowane gotowe hale produkcyjne pod
wynajem
Dopłaty do tworzenia miejsc pracy
Roczny koszt użytkowania wieczystego

dane w Nowym Sączu na rozwój biznesu wtórnego. Dobrze działające sieci
handlowe i punkty usługowe wpłaciłyby do naszego nowosądeckiego budżetu w przybliżeniu kolejne 500 tys. zł.
w postaci różnego rodzaju podatków
(od nieruchomość, wynagrodzeń pracowników, dochodu firmy itp.).
Świadome mechanizmów rządzących
gospodarką władze innych krajów i miast
przedstawiają bardzo korzystną ofertę
dla firm z grupy biznesu pierwotnego,
zachęcając potencjalnych inwestorów
do rozwijania firm w ich kraju/mieście
(patrz. Tabela 2). Dbają równocześnie o już
istniejące w ich krajach/miastach firmy
z tej grupy, aby nie przenosiły fabryk
i miejsc pracy w inne lokalizacje.
Biznes podstawowy, poprzez stały dopływ kapitału do wspólnoty jest w stanie zagwarantować trwały rozwój gospodarczy regionu czy państwa. Pozwala

Dobre Warunki
do
inwestowania

również na rozwój biznesu wtórnego
i tworzenie tam kolejnych miejsc pracy. W przypadku upadku firmy z biznesu podstawowego (pierwotnego), pracę
stracą także osoby zatrudnione w biznesie wtórnym danej wspólnoty.
Biznes wtórny (np. galeria handlowa) konkuruje przeważnie wewnątrz
danej wspólnoty. Jeśli więc jedna firma powstaje, to w tym samym czasie
prawdopodobne jest, że upadnie firma
konkurencyjna, i odwrotnie, jeśli jedna firma upada, jej rolę przejmuje inna
firma z tej samej wspólnoty. Oczywiście
będą miejsca dla kolejnych firm z biznesu
wtórnego (np. galerii handlowych, stacji benzynowych), w tym samym czasie
powstanie odpowiednia ilość firm z biznesu podstawowego.
Natomiast w biznesie podstawowym
(pierwotnym) polskie czy też regionalne firmy najczęściej konkurują z firmami

j

Powstanie
biznesu
pierwotnego

konsumenci. Poprzez wybieranie lokalnych produktów i usług pozwalamy
rozwijać się naszym lokalnym firmom,
a przez to wzmacniamy naszą ekonomiczną wspólnotę.
Nasze konsumenckie decyzje spowodują nie tylko tworzenie/ utrzymanie miejsc pracy w Nowym Sączu, ale
również zwiększymy zasobność beczki,
gdyż bogatsze społeczeństwo płaci większe podatki. Pełniejsza beczka to lepsze drogi, więcej pieniędzy na edukację
i bezpieczeństwo.
Jeżeli do naszej lokalnej wspólnoty nie
będą napływać pieniądze spoza naszego
regionu/ kraju, nie będą mogły na dłuższą metę funkcjonować galerie handlowe, stacje benzynowe zakłady produkcji
lokalnej działające w obszarze biznesu wtórnego, a mieszkańcy będą zmuszeni w poszukiwaniu pracy opuszczać
Sądecczyznę.

j

Trwały napływ
kapiatłu
do miasta

którzy swoje zakłady produkcyjne ulokowali w krajach, gdzie są ku temu bardziej sprzyjające warunki. Z kolei klienci nie zapłacą kilka% więcej za produkt,
dlatego że jest wyprodukowany w Nowym Sączu. Tutaj błędne koło się zamyka,
a w grę wchodzą twarde reguły ekonomii.

Biznes wtórny rozwija się tam,
gdzie są pieniądze.
Biznes podstawowy rozwija się tam, gdzie
są sprzyjające warunki do inwestowania.

Temat przenoszenia zakładów produkcyjnych do innych lokalizacji jest
o wiele szerszy. Dlatego omówimy go
w następnym „Dobrym Dodatku Wiedzy
o Gospodarce”.

j

Rozwój
biznesu
wtórnego
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Trzymamy kciuki
za Muszynę!

Bernadeta Waszkielewicz
Waszkie sprawy

G

dyby nie cudny klomb
z fontanną i zabytkowe kapliczki, rynek
w Muszynie należałby do najmniej urokliwych miejsc,
jakie znam. Otoczony mieszaniną starych domów (kamieniczek
często proszących się o odnowienie elewacji) z koszmarkami z czasów PRL–u. Masywna i co tu dużo
mówić – brzydka bryła domu handlowego, a obok sklepiki z pamiątkami made in China. Bez pomyślunku: słoniki, dzwonki, figurki
górali, skórzane portfele, bylejakość, nic, co naprawdę wyjątkowo
przypominałoby turyście, czy kuracjuszowi o pobycie w tym uzdrowisku. Do tego natłok ohydnych
szyldów i reklam. Ale to miejsce, to zupełna zmyłka. Gdyby ktoś
chciał sobie wyrobić opinię o Muszynie na podstawie rynku, byłby
w wielkim błędzie. To bowiem dzisiaj jedno z najszybciej i najciekawiej rozwijających się miasteczek.
Uzdrowisko zupełnie wyjątkowe.
Nie w skali powiatu czy regionu,
ale całej Polski.
Znaleźli się ludzie, którzy
na swoją gminę mieli pomysły
i z uporem je realizują. To tu powstają niezwykłe ogrody sensoryczne, publiczne place do ćwiczeń
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na świeżym powietrzu, wyposażone w specjalne tablice z zestawami treningowymi nawet w języku
Brajla, dla niewidomych. Są tereny
spacerowe, platformy widokowe
i kompleksy basenów. Były pomysły nawet na kąpieliska termalne.
A teraz Holendrzy biją się z Rosjanami o to, kto w Muszynie zbuduje
kryty stok narciarski. Miasteczko
dba też o swą historię, a w nawiązaniu do niej sprowadza wino, będące jedną z jego wyjątkowych pamiątek. Świetna inicjatywa.
Prawie w trzy lata, za ponad 7
mln zł i z mocnym wsparciem UE,
powstawał Park Zdrojowy „Baszta”. To 12 hektarów w widłach
Popradu, Szczawnika i Muszynki, w strefie uzdrowiskowej „B”.
Pijalnie wody mineralnej, most
na Muszynce, ciągi spacerowe, altanki, skwer od strony Uzdrowiska Złockie, ścieżki zdrowia
i tzw. Park Seniora nad Szczawnikiem oraz kaskady wodne na potoku. W ramach inwestycji zrekonstruowano ruiny zamkowe
na szczycie góry, dziś dominujące
nad miastem, doskonale oświetlone i pozwalające podziwiać z jednej z baszt panoramę Muszyny.
A teraz ten zbudowany w zaledwie
pięciotysięcznej gminie park znalazł się wśród 20, słownie: DWUDZIESTU inwestycji w całej Polsce
nominowanych do ogólnopolskiego konkursu Top Inwestycje Komunalne 2013. Która z nich otrzyma główny laur, okaże się 13–15
maja podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Trzymajmy więc kciuki za
Muszynę, „kuźnię pomysłów”
i reklamę Sądecczyzny!
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Komu Weimer powinien dać po buzi

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

1.

Stało się! To prawdziwy cud!
Któregoś dnia rano po prostu
rozpoczęto remont ulicy Barskiej,
jednej z głównych dróg wlotowych
do Nowego Sącza. Puściłem kierownicę i przecierałem oczy ze zdumienia, bo już dawno przestałem wierzyć, że może się to wydarzyć jeszcze
za życia naszego pokolenia. Jedyny powód, dla którego należy żałować, iż zerwano do gołej ziemi
nawierzchnię szosy od strony Naściszowej, to unikalność tego miejsca na skalę światową. Miasto mogło nieźle zarobić, udostępniając ten
fragment drogi np. do kręcenia filmów wojennych. Świetnie imitowałby on ulice w zburzonym Berlinie w 1945 r. Jeszcze dwa tygodnie
temu można by na Barskiej nakręcić
sceny bitwy pancernej, wszak czołg
bez problemów mieścił się w kraterach tam, gdzie brakowało asfaltu. Przepadło! Teraz fachowcy uwijają się aż miło popatrzeć i znowu się
zadumać…
No właśnie – uprzejmie proszę nie narzekać na polskich robotników. Nie dalej jak
dziesięć dni temu los rzucił mnie
do baru w jakiejś hiszpańskiej
dziurze zabitej dechami. Godzina 10. rano, czyli pora naszej drugiej kawy. Do sennego baru wkracza trzech hiszpańskiej robotników
– sądząc po strojach, budowlańców. Będą jeść drugie śniadanie.

2.

A

Uk=

1,07
W/m2 x K

(1)

Tak więc zamówili jakąś kanapkę i coś na ciepło, ale na rozgrzewkę po szybkim piwku. Do jedzenia
– hiszpańskim zwyczajem – seniora barmanka podała im buteleczkę
wina, a kiedy byli już przy lekturze
porannych gazet z wynikami wczorajszych meczów Realu i Barcelony,
podsunęła im jeszcze po małej kawie na podbudowie dużej whisky.
I tak nad drinkiem regeneracyjnym
upływała hiszpańskiej klasie robotniczej przerwa śniadaniowa, mająca
pomóc doczekać do nieodległej już
sjesty. Hiszpański kryzys – o którym głośno w całej Europie – jest
okrutny dla ludzi pracy! Sam widziałem. Gdyby jednak Bruksela zarządziła zrzutkę na łatanie hiszpańskiej dziury budżetowej, to ja się nie
zrzucam! Chrzanię to! Wolę pójść
w południe na piwo!
Co tam jednak hiszpański model gospodarczy, nigdy im nie dorównamy w tempie
opierania się na łopacie. Ciekawsze
rzeczy działy się w Nowym Sączu,
a konkretnie w przestrzeni wirtualnej nad miastem. Nigdy nie podejrzewałem, że mój wieloletni kolega
redakcyjny Daniel Weimer, wśród
swoich rozlicznych zajęć ma jeszcze czas zajmować się pisaniem komentarzy – czy raczej komentarzyków – na Facebooku. Danek,
owszem, lubi przesiadywać w kinie, na stadionie Sandecji i z książką na kanapie, ale żeby po nocach
wypisywać jakieś pierdoły o innych? I to z użyciem nazwisk powszechnie znanych sądeczan? Coś
mi tu zgrzytało i miałem rację, a redaktor Weimer upoważnił mnie nawet, żebym wcielił się w rolę jego
rzecznika prasowego. Tak więc wydaję oficjalny komunikat: Pan Daniel Weimer nigdy nie zakładał
konta na Facebooku (i nawet nie

3.

wie, jak się to robi), nie wypisywał tam żadnych komentarzy (i nawet nie wie jak, jak się to robi) oraz
zapowiada, że jego fikcyjny profil zniknie z tego portalu społecznościowego najszybciej jak to tylko możliwe (choć na razie nie wie,
jak to zrobić). Tak więc wszystkie osoby, które poczuły się urażone komentarzami Daniela Weimera
na Facebooku, już nie mogą czuć się
urażone, bo nie pisał ich Weimer.
Gdyby pisał je Weimer osobiście,
byłyby przecież dużo śmieszniejsze,
bardziej soczyste, a opisywane osoby, nie miałyby wówczas wątpliwości, że pisał je oryginalny Daniel.
Kto to więc pisał? Wychodzi, że robił to jakiś rozbójnik Rumcajs ukrywający się w gęstej sieci internetowego lasu. A wiadomo, że im głębiej
w las, tym łatwiej dostać czymś
w głowę. Na razie jednak to Weimer
powinien dać komuś po buzi, a jak
nie chce sobie brudzić rąk, to niech
zgłosi sprawę policji.
Od Daniela Weimera już tylko krok do sportu. Jak aktywnie spędzić długi majowy
weekend? Oto jest pytanie. „Gazeta Gorlicka” zachęca, żeby spędzić
go na rowerze, biorąc udział w wyścigu kolarskim. Będzie to wydarzenie unikalne na skalę światową,
bo – jak czytamy niemal w tytule:
„Główną areną rozgrywek kolarzy
w tym roku będzie Jezioro Klimkowskie wraz z otaczającymi go
wzniesieniami”. Pięknie! Aby to zobaczyć, powinny się nad Klimkówkę pofatygować ekipy telewizyjne
z całego świata, a relacja spod Gorlic
zepchnie w cień zamach w Bostonie. O chodzeniu po wodzie przeczytać możemy w czterech ewangeliach, ale o jeżdżeniu po wodzie
rowerem, tylko w „Gazecie Gorlickiej”. Miłego długiego weekendu!

4.

16
R

E

DOBRY TYGODNIK SĄDECKI 25 kwietnia 2013
K

L

A

M

A

Wiosenne premiery już u nas!
w ratach 20x0%*
Obraz z telefonu** na ekranie TV
za jednym dotknięciem do pilota
Technologia NFC

W805

42”

raty 20x

47”

raty 20x

55”

raty 20x

199,95 zł

(3 999 zł)

284,95 zł

(5 699 zł)

394,95 zł

(7 899 zł)

Technologia X-Reality PRO
Motionflow XR 400 Hz
w zestawie 4 pary
pasywnych okularów 3D (4x TDG-500)

** z technologią NFC

raty 20x

Pierwszy w Polsce
ALL in ONE
Sony VAIO

(6 299 zł)

Dotykowy ekran 24” Full HD
Napęd Blu-ray Disc™

VAIO SVL2413L1EB
Procesor
Intel® Core™ i5

Dotykowy
ekran Full HD

Dysk twardy
1 TB

Wejście HDMI-in

System operacyjny

Odwiedź salon Sony Centre:

poczuj się
wyjątkowo!
Do każdego telewizora
w Sony Centre dodajemy
bezpłatną dostawę,
a do komputerów VAIO
usługę Dobry Start –
pakiet podstawowy.

314,95 zł

Sony Centre:

sony.pl/SonyCentre

CZĘSTOCHOWA: Galeria Jurajska – tel. 34 399 10 10 • ELBLĄG: ul. 1 Maja 58F
– tel. 55 642 41 21 • GDAŃSK: Park Handlowy Matarnia – tel. 58 341 35 38 • GDYNIA:
ul. Świętojańska 103 – tel. 58 620 67 29 • GLIWICE: C.H. Forum – tel. 32 335 74 27 • KATOWICE:
ul. Uniwersytecka 13 – tel. 32 60 30 180 / Silesia City Center – tel. 32 60 50 186 • KIELCE: Galeria
Echo – tel. 41 240 58 55 • KRAKÓW: Bonarka City Center – tel. 12 298 68 91 • LUBLIN: CH PLAZA
Lublin – tel. 81 53 20 785 • ŁÓDŹ: Pasaż Łódzki – tel. 42 630 03 01 / Manufaktura – tel. 42 632 95 95
/ Port Łódź – tel. 42 298 10 99 • NOWY SĄCZ: ul. Dojazdowa 20 – tel. 18 444 11 44 • OPOLE: Galeria
Karolinka – tel. 77 474 33 00 • PŁOCK: Galeria Wisła – tel. 24 36 33 500 • POZNAŃ: Galeria Malta
– tel. 61 658 12 72 / C.H. Plaza – tel. 61 661 04 10 / Pasaż Stary Browar – tel. 61 667 13 00 • RADOM:
Galeria Słoneczna – tel. 48 61 22 555 • RZESZÓW: Nowy Świat – tel. 17 86 30 406 • SZCZECIN:
Al. Niepodległości 16 – tel. 91 488 30 27 • TARNÓW: ul. Słoneczna – tel. 14 621 57 10 • WARSZAWA:
Wola Park – tel. 22 533 46 69 / Al. Jana Pawła II 29 – tel. 22 65 38 305 / Park Handlowy Targówek –
tel. 22 323 60 70 / C.H. Klif – tel. 22 531 45 30 • WROCŁAW: Park Handlowy Bielany – tel. 71 311 29 18
/ Pasaż Grunwaldzki – tel. 71 321 03 77 / ul. Kościuszki 15 – tel. 71 37 23 511

Sony Store:

Warszawa – C.H. Arkadia – tel. 22 356 10 99

* Produkty dostępne w Kredycie Darmowym Sony. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 0% przy całkowitym koszcie 0 zł.
Oferta obowiązuje do 9.05.2013 r. lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły u sprzedawców.
„Sony”, „make.believe”, „BRAVIA”, „VAIO” są zastrzeżonymi znakami handlowymi Sony Corporation.
Informacje zawarte w reklamie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 K.C. Sony Store i Sony Centre zastrzega sobie prawo
do zmian cen podanych w gazetce. Sony Store i Sony Centre zastrzega sobie możliwość błędów w składzie i druku gazetki.
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REKLAMA

Szpital Specjalistyczny
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu
Tasiemcem w nadwagę – czy to możliwe i bezpieczne?

Toksokaroza – choroba psów groźna

– nielegalne tabletki do kupienia są nawet w internecie

również dla ludzi

Moda na odchudzanie kapsułkami
z larwami tasiemca przywędrowała i do Polski. Według handlarzy pasożyty uwolnione z osłonki w ludzkim jelicie nie szkodzą
żywicielowi, natomiast pomagają mu schudnąć bez wysiłku,
nawet kilkadziesiąt kilogramów.
Lekarze przestrzegają, że ta "terapia" grozi dramatycznymi konsekwencjami dla zdrowia. Sprzedaż
takich środków jest przestępstwem, a prawo przewiduje za nie
surową karę.
W sieci są tysiące anonsów dotyczących tabletek z tasiemcem
na odchudzanie. W zaledwie kilka
minut dwoje handlarzy odpowiedziało na nasze zapytania dotyczące
ceny, formy przesyłki, możliwości
pozbycia się pasożyta po "kuracji".
Jedna ze sprzedających, podejrzewając, że się wahamy co do zakupu, napisała:
– Cztery lata temu, po porodzie córki, przytyłam 40 kg.
Po pół roku schudłam 15 kg, ale
reszta została. Próbowałam diet,
np. Dukana. Skutek marny, nie
mówiąc już, co się stało po zaprzestaniu diety. Trafiłam na tasiemca, będąc za granicą. Tam
wtedy był na to szał. Spróbowałam i na szczęście od tamtej pory
nie mam już problemu z nadwagą.
Teraz moja waga to 58 kg. Od tamtej pory zaczęłam je sprowadzać
do Polski. Są to kapsułki. Jest ich
30, do tego dołączona odtrutka,
koszt – 800 zł.
Udało nam się nawet wynegocjować zakup połowy opakowania
i zniżkę (350 zł za 15 tabletek). Nieźle, ponieważ nieoficjalna cena za
opakowanie to 2000 zł. Jest popyt,
jest konkurencja, są promocje...

TASIEMIEC NIE WYBIERA
TŁUSZCZU
Lekarze zapewniają, że połknięcie larwy pasożyta zawsze jest szkodliwe dla zdrowia, ale niekoniecznie skutkuje chudnięciem.

Niemal wszystkie pasożyty lubią
witaminy, biopierwiastki, a szczególnie żelazo i magnez. Wyjadają białko, substancje hormonalne,
czerwone krwinki, węglowodany. Tłuszcz? Także, chociaż wcale
go nie preferują. Potrafią zjeść naprawdę sporo, bo dorosły lokator
ludzkiego jelita może osiągnąć kilkanaście metrów. W trakcie choroby dochodzi do niedokrwistości
wywołanej upośledzonym wchłanianiem żelaza w jelicie. Ewentualna utrata wagi zwykle nie następuje szybko, a dopiero wtedy, gdy
zachodzi proces wyniszczenia organizmu, jak w przypadku choroby nowotworowej.
W warunkach naturalnych
człowiek zazwyczaj jest nosicielem jednego, maksymalnie dwóch
tasiemców. Opakowanie zawiera 30 tabletek. Świadome zarażenie taką ilością grozi kolejnymi konsekwencjami, normalnie
niespotykanymi.
– Już kilka tasiemców w jelicie
może doprowadzić do jego niedrożności. Problem rozwiązuje dopiero
szybka interwencja chirurgiczna.
Zwlekanie z zabiegiem grozi martwicą jelita, a zatem przewlekłym
żywieniem pozajelitowym, a nawet śmiercią – mówi Leszek Mayer, parazytolog z Uniwersyteckiego
Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni.

LOKATOR MÓZGU
Nie wiemy, w jakich warunkach
tasiemce są "hodowane". Niestety, nie można wykluczyć, że hodowcy – głównie z Chin, jeśli wierzyć informacjom na opakowaniu
– sprzedają także tasiemce uzbrojone, bruzdogłowce, bąblowce. Leszek Mayer nie chce wierzyć w taką
niegodziwość, ponieważ te ostatnie
(naturalnie występujące w jelicie
cienkim psa, wilka, szakala, lisa,
rzadziej u kota) są najbardziej niebezpieczne. W przypadku bąblowca wielojamowego wyniszczanie

INFORMACJA O SZPITALU
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu posiada ponad
100–letnią tradycję świadczenia usług medycznych. Obsługiwani są pacjenci z regionu Sądecczyzny, jak również całej Polski
w 17 oddziałach szpitalnych i 8 poradniach
specjalistycznych.
Historia szpitala rozpoczyna się w roku
1906, kiedy to powstał pierwszy nowoczesny miejski szpital w Nowym Sączu. Powstały

organizmu i uszkodzenie układu odporności to jedne z lżejszych
powikłań. Zakażenie grozi pojawieniem się cyst w całym ciele,
pasożyty czasem atakują mózg,
wywołują silne bóle kostne, padaczkę, wreszcie śmierć.
Tasiemcem można się zarazić nie
tylko od zwierzęcia czy z kapsułki. Pasożyty przenoszą się czasem
z człowieka na człowieka. Próbując się odchudzić, możesz narazić
swoich bliskich.
To nieprawda, że wystarczy połknąć jedną tabletkę, by pozbyć się
tasiemca. – Naprawdę skuteczne środki są dostępne wyłącznie
na receptę. Często nie oznacza
to końca historii, trudno dociec,
dlaczego. Bywa, że następne dawki leków też trwale nie pomagają
i sprawa ciągnie się miesiącami
– ostrzega dr Jolanta Goljan z Kliniki Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych w Gdyni, specjalista z zakresu chorób zakaźnych i chorób
wewnętrznych z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

MODA PRZYSZŁA
Z AMERYKI
O tej „metodzie odchudzania”
wspominano już na początku lat
20. ubiegłego wieku, jednak dopiero wraz z pojawieniem się wielkich
pieniędzy w modelingu kapsułki i ampułki z pasożytem (są doniesienia, że czasem sprzedaje się
też glisty ludzkie) stały się sposobem na sukces. Plotkarze twierdzą, że nawet Angelina Jolie po kolejnej ciąży, zaserwowała sobie takie
odchudzanie, nie oparła się jej także jedna z finalistek Top Model, by
nie wylecieć z programu. Większość amatorek szybkiego chudnięcia pozostaje anonimowa. Niestety,
nie brakuje wśród nich i nastolatek,
zapewne również w Polsce. Dla nich
tymczasem odchudzanie tasiemcem
jest szczególnie niebezpieczne, gdyż
może zaburzyć, a wręcz zahamować, rozwój organizmu.

wtedy 4 oddziały (chirurgiczny, wewnętrzny, położniczy i zakaźny), a do dyspozycji pacjentów oddano 92 łóżka.
Od tamtego czasu szpital był regularnie
rozbudowywany i modernizowany.
Obecnie w skład szpitala wchodzi aż 17
oddziałów szpitalnych, 18 poradni specjalistycznych, własna baza diagnostyczna (z nowoczesnym sprzętem medycznym takim jak:
wielowarstwowy tomograf komputerowy,
mammograf, aparaty rentgenowskie, czy ultrasonograf z efektem Dopplera).

Posiadając w domu psa, trzeba
wiedzieć, że nasz zwierzak może
zarazić nasze dzieci i nas samych
różnymi chorobami odzwierzęcymi. Do jednej z takich chorób należy toksokaroza. Jest to jedna z wielu chorób pasożytniczych, której
nosicielami są właśnie zwierzęta domowe, a w szczególności psy.
Dojrzałe psie glisty bytujące w jelitach zwierząt wytwarzają jaja, które
wydalane są do środowiska zewnętrznego wraz z odchodami. W optymalnych warunkach (odpowiednia temperatura 27°C oraz wilgotność) po 2–3
tygodniach uzyskują zdolność zarażania człowieka. Zarażają się nimi najczęściej dzieci, bawiąc się ze zwierzętami bądź przebywając w środowisku
skażonym jajami. Połknięte przez
człowieka jaja glisty psiej nie przechodzą pełnego cyklu rozwojowego.
Wykluwając się z jajeczek, przenikają przez ściany jelita cienkiego i drogą krwionośną osadzają się w różnych
narządach. Larwy cechuje duża żywotność – pozostają żywe w organizmie nawet do dwóch lat.
Skażone są place zabaw, parki,
ogrody, ulice i skwery, piaskownice, a najbardziej podwórka w centrum miasta.
Szczególnie u dzieci dosyć często obserwuje się kliniczne symptomy toksokarozy. Według badań
z 2002 roku zachorowalność na toksokarozę u dzieci plasuje się w granicach 3,5% w części zachodniej
Polski, do 19% w części południowo wschodniej (7). Problem toksokarozy nie tylko w Polsce występuje na dużą skalę, szacuje się, że około
20% psów i 95% szczeniąt w Sanach
Zjednoczonych jest zainfekowanych
toksokarozą, tak wiec ryzyko infekcji VLM (visceral larva migrans – zespół larwy trzewnej wędrującej) jest
bardzo wysokie.(8)

KTO JEST SZCZEGÓLNIE NARAŻONY NA ZARAŻENIE?

X Dzieci i dorośli mający bliski kontakt z psami

Dziś szpital posiada aż 545 łóżek, to prawie 6 razy więcej niż na początku jego powstania. Średnio w ciągu roku przyjmowanych jest prawie 30 000 pacjentów.

INNOWACYJNY SZPITAL
Od kilku lat w szpitalu prowadzony jest proces restrukturyzacji i ciągłej
rozbudowy.
Regularnie pozyskiwane są fundusze z dotacji europejskich na rozwój obiektów i ich
funkcjonowania.

X Dzieci bawiące się w piaskownicach
zabrudzonych psimi odchodami.

OBJAWY CHOROBOWE
W większości przypadków choroba przebiega bezobjawowo. Kiedy dochodzi do intensywnej inwazji
larw, u dziecka może wystąpić wysoka temperatura ciała (powyżej 39°C)
oraz m.in.: osłabienie, senność, nudności. Bardzo niebezpieczna jest postać zlokalizowana, np. oczna toksokarozy, której nie towarzyszą objawy
ogólne. Dopiero w kilka miesięcy
od zarażenia może wystąpić pogorszenie widzenia, a w badaniu okulistycznym stwierdza się zmiany w narządzie wzroku.

JAK UCHRONIĆ SIĘ PRZED
TOKSOKAROZĄ?
Trzeba koniecznie zgłaszać się
do lekarzy weterynarii na okresowe
(co najmniej 2 razy w roku) odrobaczanie psów.
X Nie powinno się dopuszczać
do kontaktów dzieci ze szczeniętami oraz nieznanymi psami.
X Konieczna jest ochrona miejsc zabaw dzieci (np. piaskownice) przed
zanieczyszczeniem odchodami
zwierząt.
X Należy zobowiązać właścicieli psów
do sprzątania odchodów swoich
ulubieńców.
X Ważna jest okresowa wymiana piasku w piaskownicach.
X Bardzo istotne są podstawowe zasady higieny – mycie rąk po powrocie do domu, przed jedzeniem,
po kontakcie ze zwierzętami.
X Dzieciom powinno się często obcinać paznokcie.
X Należy myć pożywienie (np. jarzyny lub owoce), które często
jest skażone glebą zawierającą jaja
toksokar.
X Zastosowanie powyższych wskazówek pozwoli na uniknięcie tak
ciężkiej choroby, jaką jest toksokaroza, a przede wszystkim długotrwałego leczenia, które trwa
od kilku tygodni do kilku miesięcy.

Szpital posiada certyfikat jakości ISO 9001:2008.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie
Medycznym Perły Medycyny.
***
Od listopada 2011 roku
zostało oddane do użytku
nowoczesne lądowisko dla
helikopterów, które jest położone w samym sąsiedztwie
kompleksu szpitalnego.

Szpital położony jest w pobliżu centrum miasta, przy ul. Młyńskiej.
Więcej szczegółowych informacji na: www.szpitalnowysacz.pl
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Uczniowie z Podegrodzia
pierwsi w powiecie
przedszkole. Inwestycję chcemy
zakończyć w 2014 r. Prawdopodobnie nie będzie jej trzeba kredytować, bo większość pieniędzy
uda się pozyskać z zewnątrz. A nawet jeśli, to korzyści dla gminy
z takiego obiektu są spore. Dajemy
wówczas zatrudnienie w pierwszej kolejności osobom z gminy,
a w budżecie zostaje wspomniane
600 tys. zł na inne zadania.

– W oświacie można racjonalnie wydatkować środki publiczne – mówi w rozmowie z DTS wójt
Podegrodzia MAŁGORZATA GROMALA, która w ciągu dwóch lat
urzędowania w gminie zmodernizowała prawie wszystkie placówki, wybudowała boiska i place zabaw przy szkołach, a teraz
jest na dobrej drodze, by w Podegrodziu powstał żłobek i przedszkole. Te działania miały bezpośredni wpływ na wyniki uczniów
w nauce.
– W budżetach gmin nierzadko jedną z największych bolączek jest finansowanie oświaty. Jak Podegrodzie sobie z tym radzi?
– Na terenie gminy mamy 10
szkół podstawowych i dwa gimnazja. Udaje nam się zamknąć finansowanie oświaty z subwencji,
którą dostajemy od Ministerstwa.
Oczywiście są zadania własne
gminy, do których trzeba
dopłacać, np. świetlice
czy dożywianie dzieci. Ale dzięki właściwej racjonalizacji wydatków
udaje nam się bilansować na zero,
czyli nie dokładać z własnych
środków na oświatę. Gmina potrzebuje
wielu innych inwestycji
i na te zadania te „zaoszczędzone środki” są przekazywane.
– Wcześniej gmina wiele dopłacała
do oświaty, co trzeba było zrobić, by
„bilansować się na zero”?
– Jestem nauczycielem i byłam
też dyrektorem szkoły. Problemy oświaty znam od podszewki.
Pierwsze, co zrobiłam, to obniżyłam liczbę uczniów w klasach
w gimnazjach. Uważam, że nauczanie w klasach, gdzie jest ponad 30 uczniów, nie przystoi
do naszych czasów. Łączyć można zajęcia plastyczne, czy wychowanie fizyczne – łatwiej wówczas
prowadzić gry zespołowe – ale
nie kluczowe przedmioty. W klasach jest teraz niewiele ponad 20.
To spowodowało, że nie musimy
dzielić klas na grupy (dzielenie
klas obowiązuje przy liczbie ponad
24 uczniów) w przypadku przedmiotów takich jak język angielski, informatyka, zajęcia laboratoryjne czy nawet wspominane już
wychowanie fizyczne . Zwiększyliśmy więc liczbę godzin, dzieląc
klasy. Pomimo takich działań nie
wygenerowało nam to większych
kosztów. Kolejnym krokiem było
przyznawanie dodatków motywacyjnych nauczycielom, którzy

na to zasługują, a nie jak dotychczas – każdemu po równo.
Wzrosły pensje
dyrektorów – lepiej wynagradzani, sprawniej zaczęli zarządzać szkołami.
– Szkoły zmieniły nie tylko wewnętrzne struktury, ale i zewnętrzny wygląd…
– Zanim o tym opowiem, dodam jeszcze, że te zmiany znacznie wpłynęły na poziom nauczania w szkołach. Nasza gmina była
jedną z ostatnich pod względem
wyników nauczania, a teraz podstawówki są najlepsze, a gimnazja plasują się na drugim miejscu wśród szkół powiatu. Wiele
zyskaliśmy, zdobywając środki
unijne na zajęcia pozalekcyjne,
w ramach których szkoły zyskały także wiele nowych sprzętów
i pomocy dydaktycznych. To też
odciążyło finansowo gminę. Każda szkoła, nawet ta najmniejsza, licząca niewiele ponad 40
uczniów, jest wyposażona w tablice interaktywne, komputery.
– Są szkoły, które liczą niewiele ponad 40 uczniów? Nie pojawiło się
widmo ich likwidacji?
– Taka sytuacja jest w Rogach czy Mokrej Wsi. Dzięki tym
wszystkim zabiegom, o których
wspomniałam, dyskusji na ten
temat nie było, bo nie było takiej potrzeby. Kończąc odpowiedź
na poprzednie pytanie, zrobiliśmy krok milowy jeśli chodzi

W ciągu dwóch lat urzędowania w gminie Małgorzata Gromala
zmodernizowała prawie wszystkie placówki, wybudowała boiska i place
zabaw przy szkołach…
o modernizację obiektów szkół,
co też w znacznym stopniu przekłada się na oszczędności. Sięgnęliśmy po fundusze do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska na termomodernizację obiektów publicznych, wymieniliśmy okna w szkołach,
w których to było niezbędne,
dociepliliśmy ściany zewnętrzne
i modernizowaliśmy sieci centralnego ogrzewania. To ograniczyło bieżące koszty utrzymania
budynków. W tym roku kończymy modernizację mniejszych
szkół. Wiele pieniędzy pozyskaliśmy też ze środków zewnętrznych
na boiska sportowe czy place zabaw przy szkołach. Została przeprowadzona kompleksowa modernizacja Szkoły Podstawowej

w Olszanie, gdzie powstało centrum kulturalno–dydaktyczne
z biblioteką. Wcześniej wiele działań było prowadzonych w wynajmowanych pomieszczeniach,
a teraz możemy korzystać z własnego obiektu, więc systematycznie koszty nam spadają.
– Teraz Podegrodzie szykuje się
do kolejnej inwestycji – budowy
przedszkola.
– Do dzieci, które korzystają z przedszkoli poza terenem naszej gminy, dopłacamy 600 tys. zł
rocznie z budżetu gminy. To przyspieszyło naszą decyzję o złożeniu
wniosku do kolejnego projektu
– „Maluch” – na budowę żłobka, do którego docelowo chcemy dobudować czterooddziałowe

– Wspomniała Pani, że do oświaty
nie trzeba dopłacać. Może Pani jeszcze podpowiedzieć ciekawe rozwiązania innym samorządom?
– Trzeba oszczędzać i rozsądnie
wydatkować środki. Tylko mądrze, nie kosztem uczniów. Każda suma pieniędzy zainwestowana
w oświatę, w ucznia, zwróci nam
się w przyszłości z nawiązką. Ale
jak się nie ma, co się lubi, to… Nie
można funkcjonować w oderwaniu od realiów. Dla przykładu, kilka najprostszych wręcz banalnych
spraw. Środki czystości. Do tej
pory to dyrektorzy dysponowali
pieniędzmi i sami zakupywali towar, gdzie im pasowało. Teraz została wybrana w przetargu jedna
firma odpowiedzialna za dostawę
środków czystości do wszystkich
szkół – poszły za tym oszczędności. Księgowość. Prowadzona jest
w Urzędzie Gminy dla wszystkich
szkół – to znów daje oszczędności. Dożywiania dzieci w szkołach.
W jednych są kuchnie, w innych
– szczególnie tych mniejszych
– nie ma i uczniowie dostawali
suchy prowiant. Teraz jest firma,
wyłoniona w przetargu, której
wynajęliśmy kuchnię i ona odpowiada za dostarczanie gorących
posiłków do wszystkich szkół.
Gminie odpadły koszty płacy dla
pracowników, ale nie ich kosztem – warunkiem dla wygranej
w przetargu firmy było zatrudnienie osób pracujących dotychczas w szkolnych stołówkach. Lokal został wydzierżawiony, więc
odpadają również opłaty za prąd,
gaz itp. Wcześniej koszt utrzymania stołówki w szkole w Brzeznej
i Olszanie wynosił ok. 300 tys. zł
z budżetu gminy. Teraz płacimy
tylko za posiłki dzieci objętych
programem dożywianie. 80 %
tej sumy dopłaca wojewoda. Zarządzanie. Dyrektorzy otrzymali pełnomocnictwa do zawierania umów, więc wynajmują sale
różnym podmiotom – a to generuje dodatkowe przychody. Czasami wystarczą niewielkie działania, aby uzyskać pozytywny
efekt. Z korzyścią dla uczniów,
nauczycieli i wszystkich mieszkańców gminy.

Rozmawiała (PEK)
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Afryka daje psychiczny komfort
– Najpierw wykład podczas cyklicznych „Seminariów naukowych”
w WSB–NLU w gronie doktorów i profesorów, na drugi dzień znów spotkanie, tym razem z młodzieżą, w ramach po raz pierwszy zorganizowanej
na uczelni Inwazji Inspiracji…
– …a za pół godziny jadę do Nowego Targu na spotkanie, które organizuje AIESEC. Dzięki tej studenckiej
organizacji w ogóle udało mi się wyjechać do Afryki. Odkryłam, że uwielbiam to robić.
– Co uwielbiasz robić?
– No, opowiadać o Afryce! Tydzień
temu w Tarnowie słuchała mnie ponadstuosobowa widownia. Na początku byłam przerażona, aż w końcu zrozumiałam, że to jest to, co chcę
w życiu robić. Marzy mi się, by ktoś
stwierdził: „Pani Marto, sponsorujemy Pani roczny wyjazd do Ugandy”.
Jako studentkę nie stać mnie na kolejną taką podróż.
– Znajduje się sponsor. I?
– I już zabieram się do pracy. Jestem na miejscu, zbieram materiały
na temat plemion, życia codziennego,
zwyczajów i rytuałów mieszkańców
Afryki. Raportuję każdy tydzień spędzony razem z nimi. A po powrocie
jeżdżę po Polsce i przedstawiam efekt
moich badań. Szczególnie młodym ludziom chcę uzmysłowić, że Afryka nie
jest niecywilizowana. Może z naszego
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Byłam dla nich muzungu – tak określają wszystkich
białych ludzi. Trochę czasu musiało upłynąć, nim się
do mnie przekonali.
punktu widzenia tak to wyglądać. Ludzie chodzą na bosaka, w prysznicach
nie ma ciepłej wody, kobiety klękają przed mężczyznami czy białym
człowiekiem. To są ich obyczaje. One
nie są gorsze, ani lepsze od naszych.
Są po prostu inne. Mam też dość pytań, czy się nie bałam.
– Dlaczego Afryka?
– Z przypadku. Marzyłam o wyjeździe jako wolontariusz do Ameryki Południowej. Nie było tam jednak
projektów, które odpowiadały moim
oczekiwaniom – chciałam pracować
z dziećmi. Zasugerowano mi Afrykę. Chcąc wyjechać, musiałam jednak na to zapracować, bo rodzice postawili ultimatum, że przez pół roku
muszę się sama utrzymywać. Pracowałam więc po nocach jako kelnerka w sądeckim klubie, studiowałam
i przygotowywałam do wyjazdu. Odbyłam podróż, która – pewnie to zabrzmi trywialnie – ale zmieniła moje
życie. Kawałek siebie zostawiłam tam
i kawałek Afryki wzięłam ze sobą.
Robię więc wszystko, aby Afryka
Wschodnia co najmniej została moją

ZDJĘCIA POWSINOGA.TRAMPWORLD.PL/BLOG/

P O D R Ó Ż E . Półtora roku temu wyjechała do Afryki Wschodniej. W Ugandzie spędziła zaledwie trzy miesiące, ale
to wystarczyło, by zachwycić się „czarnym lądem” i uczynić z niego swoją pasję. – A nawet więcej. Ugandzie mogłabym poświęcić swoje zawodowe
życie – mówi w rozmowie z DTS MARTA RZESZUT, studentka III roku politologii
w WSB–NLU w Nowym Sączu.

Dzieci na całym świecie mówią jednym językiem

Może Europa jest lepsza do życia pod
względem materialnym, ale Afryka
daje psychiczny komfort.
pasją, dążę jednak, by była moją wąską specjalizacją. Chcę być ekspertem w tej dziedzinie. Afryce poświęcam teraz pracę licencjacką.
– Masz dość pytań, czy się nie bałaś.
Z drugiej strony nierzadko kierują nami
stereotypy, chcesz powiedzieć, że przed
wyjazdem one w żaden sposób Cię nie
determinowały?
– Próbowałam je z siebie wykorzenić. Wiele czytałam na temat Afryki, ale zderzenie z rzeczywistością

A

ul. Lwowska 35,
33-300 Nowy Sącz
tel. 514 514 187
Zapraszamy również
do Szczawnicy
ul. Flisacka 35 b

zawsze jest nagłe, inne. Co do mnie
niepodobne, przez cały pierwszy tydzień w ogóle się nie odzywałam, pytałam i chłonęłam świat, w którym się
znalazłam. Mieszkańcy Ugandy zajmują się tym samym, co my: są kierowcami, mają zakłady fryzjerskie,
prowadzą siłownie. Byłam dla nich
muzungu – tak określają wszystkich białych ludzi. Trochę czasu musiało upłynąć, nim się do mnie przekonali. Kiedy szyłam sobie spodnie
u afrykańskiej krawcowej, usłyszałam najpiękniejszy w życiu komplement: „Jesteś jak Baganda”. [Baganda to największe plemię w Ugandzie].
Dodałam, że z takimi biodrami, brakuje mi jeszcze czarnej skóry. I już
oni kupili mnie, a ja ich. Byłam swoja.
– Tryskasz energię, optymizmem, gdy
opowiadasz o Ugandzie. A wielu z nas
Afryka kojarzy się z biedą. Czym tu się
cieszyć?
– To jest właśnie to, czego mi najbardziej brakuje po wyjeździe z Ugandy. Tam może ludzie nie są bogaci.
Właściwie są albo bardzo biedni, albo
bardzo bogaci. Nie ma klasy średniej.

Ale potrafią jak dzieci wyrażać swoje emocje. Nie kryją ich tak jak my
to niestety robimy. Kiedy się cieszę, to na całego, gdy jestem smutny, to jestem naprawdę smutny. Nic
pomiędzy. Afrykańczycy potrafią się
cieszyć z najdrobniejszych rzeczy.
Może Europa jest lepsza do życia pod
względem materialnym, ale czy daje
psychiczny komfort… Afryka dzięki
prostocie swoich mieszkańców – daje.
– Jakie stereotypy ciążą na nasz temat
w Afryce?
– Biały to bogaty. Codziennie dostawałam propozycje matrymonialne czy sponsoringu.
– Wyjechałaś jako wolontariusz, co należało do Twoich obowiązków?
– Uczyłam dzieci w wieku 3–5
lat czytać i pisać. Blisko 40 procent
Ugandczyków jest analfabetami. Sytuacja w szkołach nie jest najlepsza.
Oświata jest płatna, choć za miesiąc
nauki trzeba zapłacić niewiele – ok.
50 zł, przeliczając na nasze pieniądze – to wielu rodziców na to nie stać,
zwłaszcza, gdy mają kilkoro dzieci. Dyrektorka szkoły, choć ledwie wiąże koniec z końcem, to nie mówi tym, którzy zalegają z czesnym, by wyrównali
rachunki, bo zdaje sobie sprawy, że ich
dzieci przestaną chodzić do szkoły.
– Nie miałaś problemu z komunikacją?
– Porozumiewałam się po angielsku, bo tym językiem plemiona
Ugandy porozumiewają się między
sobą. Nie sądziłam jednak, że każde plamię wydaje własną gazetę czy
ma radio w swoim języku. Moje dzieci z plemienia Baganda mówiły w języku luganda. Nauczyły mnie kilku
podstawowych zwrotów, ale i bez
tego nie mieliśmy problemów z komunikacją. Dzieci na całym świecie
mówią jednym językiem.
Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ
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NAJLEPSI
DYSTRYBUTORZY DTS

PTT oraz SUTW zapraszają na wycieczkę pieszo–rowerową Dąbrowska Góra – Kuminowiecka Góra–Librantowa. Zbiórka uczestników 3 maja g.9, powrót
g.14:30. Zapisy i szczegółowe informacje w sekretariacie SUTW oraz PTT.

SMS
Karkołomne
deklaracje

FOT. (BB)

Mieszkańcy otrzymali do wypełnienia deklaracje o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Do niej dołączona jest „instrukcja obsługi”, jak ją wypełnić.
Tylko, że – jak wskazują nam nasi
czytelnicy – instrukcja jest równie
karkołomnie sformułowana jak sama
deklaracja. Pewnie Urząd Miasta

„Dobry Tygodnik Sądecki” typuje dystrybutorów, którzy angażują się, by nasza gazeta
docierała do jak największej rzeszy odbiorców. Dbają o jej ekspozycję i w ten sposób
promują tytuł. Chcemy odwzajemnić ich zaangażowanie, prezentując ich w cyklu „Najlepsi dystrybutorzy DTS”.
Instytucje i firmy, w których znajdują się wytypowane przez naszych wysłanników punkty kolportażowe, mogą liczyć
na darmową reklamę. W tym tygodniu
chcemy docenić Biuro Obsługi Klienta Regionalnej Telewizji Kablowej przy ul. Naściszowskiej 39 w Nowym Sączu. Panie:
Iza, Marzena i Teresa dbają, by nasza gazeta trafiła do wszystkich klientów odwiedzających RTK.

Regionalna Telewizja Kablowa
ul. Naściszowska 39, 33-300 Nowy Sącz

Biuro Obsługi Klienta
czynne od pn-pt
w godzinach 9:00 - 17:00

Nowy Sącz ma szansę zyskać nowoczesny plac zabaw w czwartej edycji ogólnopolskiego plebiscytu, organizowanego przez Fundację Muszkieterów, „Zagłosuj
na Swoje Miasto”. Bierze w nim udział 171 miejscowości, w których działają sklepy Intermarché i Bricomarché. Place zabaw ufundowane zostaną w dwóch miastach, które zdobędą najwięcej głosów. – Wartość placu
zabaw to blisko 30 tysięcy złotych. Jeśli uda się wygrać,
będziemy konsultować z Urzędem Miasta, gdzie najlepiej go postawić. Rozważamy teren Lasku Schwerteńskiego nad Kamienicą – mówi Urszula Lustofin, reprezentant Intermarché w CH Europa II w Nowym Sączu,
zachęcając mieszkańców do głosowania.
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w Nowym Sączu zdał sobie z tego
sprawę i od poniedziałku w ratuszu,
w Wydziale Gospodarki Komunalnej działa punkt konsultacyjny, gdzie
można uzyskać informacje pomocne
przy wypełnianiu formularza, a także wszelkie inne związane z wprowadzeniem w życie 1 lipca Nowego
Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi. Punkt czynny jest
w godz. 9–15, można również dzwonić pod nr 18/ 415–65–75 i 415–65–
70 lub kontaktować się e–mailowo: odpadykomunalne@nowysacz.
pl. Termin składania deklaracji mija
30 kwietnia.
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Gra nadal sprawia Zaszczyt i kłopot Limanovii
mi frajdę

dzieli Muszyniankę jedno zwycięstwo.
To będzie pierwszy brązowy medal?
– Nie. W moim pierwszym sezonie w Bielsku–Białej miałyśmy brązowy medal. To było 13 lat temu.
– Ciężko było Pani wrócić do sportu
wyczynowego po tak długiej przerwie?
– Najgorsze były pierwsze miesiące po ciąży. Praca nad przygotowaniem fizycznym, wytrzymałością, motoryką. Jeśli chodzi o samą
grę, to problemów nie było. Taktyki, techniki się nie zapomina. Gra
w siatkówkę nadal sprawia mi frajdę. Rodzina niemniej jest odskocznią, w domu nie mam czasu myśleć
o siatkówce. Pranie, prasowanie
– normalne życie.
– Kto zostaje z córką kiedy Pani jest
w rozjazdach?
– Agnieszka najczęściej zostaje
z mężem. Mieszkamy w Krynicy,
a mąż prowadzi własną działalność
gospodarczą i nie musi codziennie
wyjeżdżać. Od czasu do czasu bierzemy nianię do pomocy.

Rozmawiał (BOG)

SPRINTEM
KOŁODZIEJ ZWYCIĘSKI
Powracający na ring po trzynastu miesiącach przerwy Paweł Kołodziej (31–0, 17 KO) pokonał byłego mistrza świata wagi półciężkiej
Richarda Halla (30–13, 28 KO). Sędziowie po ośmiu rundach punktowali 80–71, 80–71 i 80–68 dla zawodnika grupy Ulrich KnockOut
Promotions.

HOKEJOWY NARYBEK
Ośmiu młodych hokeistów
z Krynicy będzie walczyć o miejsce
w Szkole Mistrzostwa Sportowego
w Sosnowcu. Kandydatów jest 50.
Kuźnia hokejowych talentów działa prawie 20 lat. Pierwsi kryniczanie
skończyli szkołę w 2003 r. Byli to Paweł Zasadny, Artur Gwiżdż i Michał Abram. Na zgrupowanie naborowe pojadą Michał Rościszewski,

obrońcy Adam Krok i Grzegorz Susidko oraz napastnicy Marcin Czajka, Daniel Dudzik, Konrad Grebla,
Mikołaj Kopyściański , Michał Słota.

ODROBIĄ ZALEGŁOŚCI
Departament Rozgrywek Krajowych PZPN ustalił nowe terminy
zaległych meczów I ligi. Nierozegrane mecze 20. kolejki I ligi odbędą się 22 maja (środa). Sandecja
zagra na wyjeździe z Flotą Świnoujście, a Kolejarz Stróże z Okocimskim Brzesko.

DRUGI W WYŚCIGU
Paweł Górka, sądecki motocyklista przygotowujący się do Wyścigowych Mistrzostw Polski, zajął
drugie miejsce w wyścigu w mistrzostwach Węgier. Startował
w klasie Superstock 1000.

Te zawody to podkreślenie, że piłka
amatorska jest bardzo ważna,
że od niej się najczęściej wszystko
zaczyna.

KO M E N TA R Z
Naszym celem jest II liga

z Sandecji i Józef Piwowarczyk
z KS Tymbark.
Najpierw reprezentacja amatorów Małopolski zmierzy się w półfinale ze Świętokrzyskim ZPN,
a Lubelski ZPN zagra z Podkarpackim ZPN. Najlepszy zespół z tej
czwórki wystąpi w krajowym finale. Triumfator polskich eliminacji będzie reprezentował PZPN
w międzynarodowym turnieju eliminacyjnym, między 1 sierpnia a 31
grudnia 2014. Finał Pucharu Regionów UEFA zostanie rozegrany
w czerwcu 2015. Małopolska występuje w amatorskich mistrzostwach Europy już od pierwszej
edycji turnieju w 1999 r. – chętnych w Polsce nie było, więc Małopolski ZPN zgłosił się na ochotnika
i drużyna zagrała w europejskich
finałach. W 2007 r. mistrzem Europy amatorów został Dolny Śląsk,
a dwa lata wcześniej Polska organizowała mecz finałowy.
(BOG)

Dariusz Siekliński, trener Limanovii Szubryt Limanovia: – Z jednej strony można się cieszyć,
że mamy zdolnych chłopaków, ale
z drugiej zachwyceni nie jesteśmy. Limanovia ma przed sobą jasno określony cel – awans do II ligi.
Nasze plany na pewno będą kolidowały z rozgrywkami Region’s
Cup, bo terminarz jest strasznie
napięty, ale cóż zrobić, jesteśmy
członkiem MZPN, piłkarze dostali powołanie i będą jeździć. Nasza piątka będzie grać na bank
i wszystko wskazuje na to, że trener Jerzy Kowalik chce na nich
w dużej mierze oprzeć drużynę.
Przez przełożenie wiosennych kolejek, do końca sezonu nie mamy
kiedy rozegrać zaległego meczu z Bodzentynem. Cztery środy
są zarezerwowane na ligę, a cztery na Regions Cup. Będziemy grać
częściej niż w lidze angielskiej.

Eliminacje, reprezentacja i matura
S I AT KÓW K A . Wśród 32 zawodników powołanych przez Andreę Anastasiego do siatkarskiej kadry Polski znaleźli się Miłosz Hebda i Marcin
Janusz. Wychowankowie Dunajca
i trenerów Leszka Machety oraz Łukasza Mężyka grają obecnie razem
w AZS Częstochowa.
Wybrańcy włoskiego szkoleniowca trenują od poniedziałku w Spale. Rozgrywający 19–letni Janusz jest
najmłodszym zawodnikiem w kadrze Polski. Od zgrupowania do gry
w pierwszym składzie droga daleka, tym bardziej, że w tym sezonie
biało–czerwonych czekają zmagania w Lidze Światowej oraz mistrzostwach Europy, które zorganizujemy do spółki z Danią. Konkurencja
w kadrze jest ogromna, ale sądeczanie na zgrupowaniu będę mieli się
od kogo uczyć. Tak też traktuje wyjazd na zgrupowanie Marcin Janusz.
– Byłem bardzo zaskoczony
powołaniem, bo za mną dopiero
pierwszy sezon w Plus Lidze – nie
ukrywa młody siatkarz. – Bardzo
mnie to cieszy, bo daje mi to możliwość trenowania z najlepszymi
zawodnikami na świecie. Wiem,
że szansę na grę w pierwszym

FOT. AZS CZĘSTOCHOWA

Celowaliśmy w mistrzostwo, puchar
i awans do najlepszej czwórki
Ligi Mistrzyń. Na pewno było nas
na to stać. Ale to jest sport…

Na tych pierwszych jednak Jerzy
Kowalik będzie chciał oprzeć reprezentację Małopolski. To z kolei
niekoniecznie musi pomóc Limanovii w awansie do II ligi.
– Przyjęliśmy, że nasza reprezentacja będzie oparta na piłkarzach do 23. roku życia i tego się
trzymamy – wyjaśnia Jerzy Kowalik, przez wiele lat jako piłkarz,
a później trener związany z Krakowem, m.in. z Wisłą Kraków.
– Szeroko konsultowaliśmy te powołania z trenerami Małopolski
aż po V ligi. Szansę dostało bardzo
wielu piłkarzy. Te zawody to podkreślenie, że piłka amatorska jest
bardzo ważna, że od niej się najczęściej wszystko zaczyna. Taka
zresztą była idea tego turnieju.
Takie zawody mogą się okazać
dla chłopców szansą na sportowy awans.
Z lidera III ligi Limanovii Szubryt w turnieju zagrają Bartłomiej
Hudecki, Arkadiusz Garzeł, Wojciech Mastalerz, Łukasz Pietras
i Marcin Cygnarowicz. W kadrze
jest jeszcze Bartłomiej Darowski

FOT. AZS CZĘSTOCHOWA

– Krytycy mówią, że to dla Muszynianki nieudany sezon. Gracie tylko o brązowy medal, nie ma Pucharu Polski,
Ligi Mistrzyń nie udało się zawojować…
– W pewnym sensie można mieć
takie odczucie. Celowaliśmy w mistrzostwo, puchar i awans do najlepszej czwórki Ligi Mistrzyń. Na pewno było nas na to stać, ale to jest
sport. Zresztą liga jest o wiele mocniejsza niż kilka lat temu. Jest więcej kandydatów do medali niż tylko Muszynianka i Bielsko. Czasy się
zmieniły, ale dla siatkówki w Polsce to bardzo dobrze. Na pewno rekompensatą jest puchar CEV. Fakt,
że trzeba było czekać 50 lat, by
w ogóle jakiś żeński polski klub zagrał w finale europejskiego pucharu,
ma swoją wymowę. My go zdobyłyśmy, a w finale przecież ograłyśmy Fenerbahce Stambuł – ubiegłorocznego triumfatora Ligi Mistrzyń.
To nie był słaby przeciwnik.
– W półfinale Muszynianka przegrała
z Atomem. W drużynie z Sopotu zagrało aż pięć siatkarek, które występowały kiedyś w Muszynie, niektóre jeszcze w ubiegłym sezonie. Mogło to mieć
wpływ na wynik?
– Nie sądzę. Muszynianka od kilku dobrych lat jest jednym z najlepszych klubów w Polsce, więc
siłą rzeczy grają tu dobre zawodniczki. Rynek, jeśli chodzi o siatkarki, nie jest wielki, więc prędzej,
czy później po drugiej stronie siatki stają koleżanki. Niewykluczone,
że te dziewczyny, które odchodziły
z Muszyny decyzją klubu, chowają
gdzieś tam jakieś urazy i grały bardziej zmobilizowane. Półfinał przegrałyśmy, ale te pięć meczów z Atomem mogło – jak sądzę – podobać
się kibicom siatkówki.
– W kolekcji ma Pani m.in. pięć mistrzostw Polski. Od brązowego medalu

FOT. BARTEK TOKARCZYK

R O Z M OWA z ALEKSANDRĄ
JAGIEŁO siatkarką Banku
BPS Muszynianki Fakro

FOT. MZPN

P I Ł K A N O Ż N A . Trenerzy Jerzy Kowalik i Henryk Szymanowski selekcję zawodników do reprezentacji Małopolski, która weźmie udział
w krajowych eliminacjach UEFA Regions’ Cup, czyli mistrzostwach Europy amatorów, zaczęli już na początku roku. W tym momencie
krystalizuje się kadra, która powalczy w wewnętrznych krajowych
rozgrywkach o przepustkę na mistrzostwa Europy. W zespole jest
aż pięciu graczy Limanovii i po jednym z Sandecji oraz Tymbarku.

Miłosz Hebda

Marcin Janusz

zespole są bardzo małe. Bardziej
traktuję to, jako formę treningu.
Myślę jednak, że kilka tygodni spędzonych wśród takich zawodników
wyjdzie tylko na dobre.
Miłosz Hebda doświadczenie i apetyt ma trochę większy.
W tym sezonie należał do najlepszych graczy ekipy z Częstochowy. Zawodnicy, którzy nie zyskają uznania selekcjonera i nie znajdą
się w pierwszym zespole, na otarcie łez będą mogli spróbować swych
sił w kadrze B. Na to liczy również

Janusz: – Mam nadzieję, że dostanę
szansę w drugim zespole, a w przyszłości przebiję się do pierwszej reprezentacji. Na pewno będę ostro
pracował i dam z siebie wszystko,
aby to osiągnąć.
Dla 19–latka kwiecień i maj będą
chyba najbardziej burzliwe w życiu.
Zgrupowanie będzie przeplatał występami w reprezentacji juniorów,
która stanie do walki o przepustkę
do udziału w mistrzostwach Europy
w Turcji. W maju czeka go matura.
(BOG)
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O wizycie, która
zakołysała Krynicą
30 kwietnia, po abdykacji królowej Beatrix,
która tron objęła w roku 1980 po swojej matce królowej Julianie, zainaugurowane zostanie panowanie nowego władcy – królem
Niderlandów zostanie książę Willem–Alexander. W Polsce, a dokładnie na Sądecczyźnie, mamy miejsce, z którym wiążą się losy
członków Domu Królewskiego Orańczyków.
Juliana, wówczas księżniczka Niderlandów, późniejsza królowa i jej małżonek książę Bernhard van Lippe–Biesterfeld, rodzice
JKM Beatrix, wprost po zakończeniu uroczystości weselnych w Hadze w styczniu 1937
roku, przybyli do Krynicy, aby w willi „Patria”, należącej do światowej sławy tenora
Jana Kiepury, spędzić swój miesiąc miodowy i tu rozpocząć podróż poślubną po Europie. Wizyta wywołała sensację towarzyską na skalę międzynarodową. Informacja
o przyjeździe pary książęcej błyskawicznie
obiegła prasę ogólnopolską, czyniąc wizytę
jednym z najbardziej medialnych wydarzeń
w historii Krynicy.
Wystawa – autorstwa Karoliny Grobelskiej – którą obecnie można oglądać w Pałacu Staszica w Warszawie pt. „O wizycie,
która zakołysała Krynicą”, przypomina ten
interesujący fakt z historii stosunków polsko–niderlandzkich w momencie ważnych
wydarzeń w dziejach Królestwa Niderlandów. Ukazuje przebieg wizyty pary książęcej na tle międzywojennej Krynicy, odtwarza
historię kołyski, przekazanej z Polski w darze
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Księżniczka Niderlandów Juliana w Krynicy
spędziła swój miesiąc miodowy
dla dostojnych gości w związku z narodzinami ich pierwszego dziecka –księżniczki Beatrix, przyszłej królowej Niderlandów. Ten
unikatowy mebel zachował się w holenderskich zbiorach królewskich jako pamiątka
wizyty, która „zakołysała Krynicą”.
– Kluczem, do tej niecodziennej historii
jest dla mnie kołyska, której poszukiwałam
w związku z badaniami nad twórczością architekta Jana Bogusławskiego. Odnalezienie tego dzieła w rocznicę historycznej wizyty, po 75 latach od momentu doręczenia go
na dwór królewski w związku narodzinami królowej Beatrix, dostarczyło mi ogromnej satysfakcji. Myślę, że ten znaczący fakt
z historii polsko–niderlandzkich kontaktów przyczyni się do promocji naszego kraju oraz polskiego rzemiosła artystycznego,
które od zawsze było naszym narodowym
atutem – mówi Karolina Grobelska.
Źródło i fot.: Stowarzyszenie Almanachu Muszyny

Imię i nazwisko: Katarzyna Krzeszowska
Kiedy nie muszę nic robić, to najczęściej: sprzątam, gotuję, coś przerabiam, trochę szyję, rysuję, maluję, czytam. Zawsze coś ciekawego
się znajdzie do zrobienia, zależy to od wielu czynników.
Twoja pierwsza myśl po przebudzeniu: „Wstawaj, szkoda dnia!”
Boję się: bezradności.
Najbardziej w życiu żałuję: Uważam, że nie ma
tego złego, co by na dobre nie wyszło. Niczego nie żałuję.
Gdybym nie była tym, kim jestem, to najchętniej byłabym: jakąś ciekawą postacią z bajki.
Jeśli wręczymy Ci tysiąc złotych, to wydasz je
na: małe prezenty dla najbliższych, którzy mi
pomagają od zawsze.
Chciałaś komuś o czymś powiedzieć, ale nie
miałaś okazji: Dziękuje wszystkim, którzy pomagają mi dobrym słowem, uśmiechem, towarzystwem. Dziękuję
tym, którzy się za
mnie modlą i trzymają kciuki w stresujących momentach.
Dziękuję rodzinie,
dobrym znajomym
za bezinteresowną
pomoc – wspierających mnie duchowo
i materialnie!
Mój największy talent:
zrobić coś z niczego.

Wstydzę się, że nie potrafię: porządnie nauczyć
się jeździć samochodem.
W bezsenne noce rozmyślam o: Czasem nie
mogę zasnąć, bo czymś się stresuję i to wówczas zaprząta moje myśli.
Do końca życia zapamiętam: wybory Miss Polski 2012.
Codziennie poświęcam na telewizję, internet,
czytanie: Na pewno sporo na Internet.
Na kolację do domu zaprosiłabym: kogoś, z kim
można poplotkować lub powspominać.
Katarzyna Krzeszowska, ur. 7 sierpnia 1989r.,
kryniczanka, Miss Polski 2012, absolwentka
Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego ze specjalnością grafiki użytkowej,
ostatnio wygląda z każdego kąta Polski na billboardach promujących studia w Krakowie.

