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Gdy u ich synka Maćka zdiagnozowano autyzm, Bożena i Ryszard Frycowie nie poddali się.
Stworzona przez nich Fundacja MADA obchodzi właśnie jubileusz 20-lecia istnienia. str. 6

FOT. Z ARCH. STOWARZYSZENIA MADA
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KARTKA Z KALENDARZA

FOT. ARCH. MUZEUM OKRĘGOWEGO

TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

25 kwietnia 1921 - Premier Wincenty Witos odwiedził Nowy Sącz.
Wcześniej ten popularny na Sądecczyźnie polityk wielokrotnie brał udział
w wiecach ludowych.

SMS

To kopie młodość
Niedowiarkowie niech zachowają w archiwach ten egzemplarz
DTS, bowiem prawdopodobnie jako pierwsi na świecie informujemy o historycznym wydarzeniu. Otóż w minioną niedzielę piłkę kopaną podczas meczu Ekstraklasy Wisła Kraków – Górnik
Zabrze, wyniósł na boisko trzymając za rękę sędziego Szymek Lichoń z Bobowej. Szymek na razie jeszcze wielkiej kariery w futbolu nie zrobił, ale nie możemy wykluczyć, że kiedyś będzie strzelał
gole dla polskiej reprezentacji, więc na wszelki wypadek i z kronikarskiego obowiązku odnotowujemy fakt jego debiutu w wielkiej piłce. Na razie Szymek Lichoń jest adeptem akademii piłkarskiej w Stróżach i ma nadzieję grać kiedyś w piłkę lepiej, niż jego
ojciec Dariusz. Utworzenie przez senatora Stanisława Koguta piłkarskiej akademii na gruzach Kolejarza, było świetnym pomysłem.
Zamiast utrzymywać na nawozach sztucznych najemnego kolosa na
glinianych nogach, postawiono na szkolenie najmłodszych z okolic.
I słusznie! Być może kiedyś dzisiejsi trampkarze wprowadzą własnymi siłami Kolejarza na szczebel rozgrywek, jaki przed laty zajmował. A jeśli nawet i nie wprowadzą, to do końca życia zapamiętają, jak wyprowadzali w Krakowie piłkarzy dwóch legendarnych
klubów na ważny mecz.
(ICZ)
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Informacje

Straż Graniczna wraca, ale od nowego roku
Najwcześniej w styczniu 2017 roku do Nowego Sącza wróci Karpacki Oddział Straży Granicznej. W planach jest zatrudnienie
dodatkowych funkcjonariuszy.
Po odtworzeniu Komendy Oddziału pod jej nadzorem będą ponownie
placówki Straży Granicznej znajdujące się na terenie Małopolski. Chodzi
o Tarnów, Zakopane i Kraków-Balice.
Według wstępnych szacunków,
oddział ma zostać przywrócony najwcześniej od stycznia przyszłego roku.
Nad reaktywacją pracuje powołany
zespół do odtworzenia Karpackiego
Oddziału Straży Granicznej.
- Zakładamy, że w reaktywowanym oddziale docelowo będzie zatrudnionych w sumie 358 funkcjonariuszy, czyli o ponad 150 więcej niż
jest obecnie - informuje podpułkownik Stanisław Laciuga, pełnomocnik
komendanta głównego Straży Granicznej ds. utworzenia Karpackiego
Oddziału. - Liczymy na pozyskanie
funkcjonariuszy z innych oddziałów,
do których poodchodzili po likwidacji
KOSG. Są potrzebni do odtworzenia

wydziałów, które obecnie nie funkcjonują, czyli wydziału do spraw cudzoziemców, operacyjno-śledczego
i granicznego. Chcemy też zwiększyć liczbę pracowników cywilnych
do dwustu osób.
Teraz trwa weryfikacja podań kandydatów do służby. Zainteresowanie
jest spore. Do tej pory wpłynęło prawie dwieście podań.
- Funkcjonariusze są potrzebni
do każdego działu, na przykład do
kontroli ruchu granicznego czy legalności pobytu i zatrudnienia cudzoziemców - mówi podpułkownik
Renata Obrzut, zastępca komendanta
Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu. –
Prowadzimy też nabór do Orkiestry
Reprezentacyjnej.
Najważniejsze zadania reaktywowanego nowosądeckiego oddziału
Straży Granicznej to oprócz kontroli legalności pobytu i zatrudnienia
cudzoziemców m.in. rozpoznawanie i wykrywanie przestępstw, przemytników ludzi oraz przemytników
narkotyków.

Oprócz wypełniania bieżących zadań, funkcjonariusze będą
też reagować w przypadku zwiększonej fali imigrantów na granicy
polsko-słowackiej.
- W momencie, kiedy granica polsko-słowacka byłaby w tzw.
ogniu, czyli mielibyśmy ogromną falę
uchodźców, tak jak to było roku temu
na granicy serbsko-węgierskiej, to
wszystkie możliwe środki i siły, które funkcjonują w danym oddziale,
są kierowane do jej bezpośredniej
ochrony. Wszystko po to, aby zapobiec wszelkim nieprawidłowościom
związanych z jej przekroczeniem
i zapewnić bezpieczeństwo naszym
obywatelom –podkreśla podpułkownik Renata Obrzut.
Dokładna data reaktywacji KOSG
być może będzie podana 16 maja podczas centralnych obchodów 25-lecia Straży Granicznej w Nowym Sączu. Minister Spraw Wewnętrznych
Mariusz Błaszczak ma wtedy ogłosić
rozporządzenie w sprawie Oddziału.
Karpacki Oddział Straży Granicznej
został zniesiony w grudniu 2013 roku.

z tegorocznej kwesty zostaną przeznaczone na zakup leków czy środków do higieny, które są niezbędne
dla pacjentów hospicjum. W placówce jest teraz ponad 20 osób, głównie
z chorobami nowotworowymi.

przygotowali dla odwiedzających
wiele atrakcji, wśród nich kino 7D,
warsztaty dla najmłodszych i słodki poczęstunek. Przedstawiciele firm
najdłużej biorących udział w Sądeckich Targach Dom i Otoczenie odebrali z rąk Wioletty Ochman, organizatorki wydarzenia, wyróżnienia za
wieloletnią współpracę.
(RED)

TYDZIEŃ W SKRÓCIE
Pola Nadziei dla pacjentów
hospicjum
Ponad 41 tys. zł. zebrano w ramach
akcji „Pola Nadziei”. To ponad trzy tysiące złotych więcej niż w roku ubiegłym. Pieniądze zostaną przeznaczone
na finansowe wsparcie osób terminalnie chorych przebywających w Sądeckim Hospicjum. Niedzielna kwest
obywała się w trzech miejscach: Nowym i Starym Sączu oraz w Świniarsku. Pieniądze do puszek zbierało ponad 100 wolontariuszy. Akcja odbyła
się już po raz dwunasty. Pieniądze

Jubileuszowe targi za nami
70 wystawców prezentowało swoje produkty i usługi na jubileuszowych XX Sądeckich Targach Dom
i Otoczenie, które odbywały się w miniony weekend w hali sportowej MOSiR w Nowym Sączu. Organizatorzy

WIĘCEJ NA
SACZ.IN

Jego kompetencje przejął utworzony Śląsko-Małopolski Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Raciborzu.
W tym czasie w Nowym Sączu zaczął
działać Karpacki Ośrodek Wsparcia
Straży Granicznej. Decyzja o likwidacji KOSG spotkała się z ogromnym
sprzeciwem. Protesty i manifestacje

nie przyniosły jednak pożądanego
efektu. Większość funkcjonariuszy
została oddelegowana do pracy w innych oddziałach, cześć z nich przeszło
na wcześniejszą emeryturę.
Na początku kwietnia senator Stanisław Kogut poinformował o powrocie KOSG do Sącza.
(MCH)

LICZBA TYGODNIA

5.

miejsce zajął Nowy Sącz w rankingu najbardziej niebezpiecznych miast w Polsce opublikowanym przez Główny Urząd Statystyczny.
Zestawienie uwzględnia ilość przestępstw i skuteczność ich wykrywania.
Przed Nowym Sączem znalazły się: Sopot, Legnica, Katowice i Wałbrzych.
(NEW)

WARTO WIEDZIEĆ
Magisterium z ekonomii na PWSZ

Wnioski 500 +

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej od nowego roku akademickiego będzie można studiować ekonomikę i organizację przedsiębiorstw
na studiach II stopnia. To kolejny tego
typu kierunek, po pedagogice, zarządzaniu i inżynierii produkcji oraz pielęgniarstwie. Studia potrwają cztery
semestry. Limity przyjęć to 90 miejsc
dla studentów stacjonarnych i 60 dla
niestacjonarnych.

Od 21 kwietnia wnioski
o świadczenie w programie Rodzina 500+ będzie można składać
w Nowym Sączu tylko w dwóch
punktach: w Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej przy ul. Żywieckiej 13 i w punkcie przy ul.
Nawojowskiej 17a (dawny budynek Sanepidu).

(SA)
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Ważny temat

Chciał pokazać, że dzieje mu się krzywda
Sądeczanie wciąż nie potrafią się otrząsnąć po tragedii, do jakiej doszło w ubiegłym tygodniu nad Dunajcem w Nowym
Sączu. 54-letni Jacek K. zdetonował ładunek wybuchowy i zginął na miejscu.
Prokuratura sprawdza okoliczności jego
śmierci. Weźmie pod lupę również sprawę nakazu eksmisji rodziny K. wydanego
przez Urząd Gminy w Chełmcu.

Tajemnicza eksplozja

Najbardziej prawdopodobna wersja:
samobójstwo
Prokuratura nie kryje, że głównym z rozważanych scenariuszy jest
samobójstwo. Mężczyzna najprawdopodobniej sam przywiózł ładunki wybuchowe na miejsce zdarzenia. – Pozostaje jednak pytanie,
czy jego działanie miało charakter czynu samobójczego, co jest założoną wersją, czy był to wypadek
przy pracy. To znaczy, że być może
chciał zdetonować ten ładunek,
z różnych powodów, ale popełnił
błąd - zaznacza prokurator Waldemar Starzak z Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu. W wyjaśnieniu okoliczności tragedii ma pomóc
śledztwo. Dotyczy ono nakłonienia
lub udzielenia pomocy w targnięciu
się na życie i sprawy nielegalnego
posiadania materiałów wybuchowych. Tożsamość mężczyzny ostatecznie potwierdzą jeszcze badania
DNA. – Wtedy będziemy mieli możliwość stuprocentowego ustalenia,
że mamy do czynienia z tą właśnie
konkretną osobą – podkreśla prokurator. Do badań trafiły też materiały pirotechniczne z domu ofiary
i ślady po wybuchu zebrane w miejscu eksplozji. Biegli mają ustalić ich
rodzaj i pochodzenie.
REKLAMA

Nowy dom zaproponowany przez gminę

Pytania bez odpowiedzi
W toku poszukiwania odpowiedzi na pytania o motywy działania
mężczyzny, wróciła głośna sprawa
z rodziną K. sprzed kilku tygodni.
Żona ofiary pod koniec marca opowiedziała w mediach o swoich kłopotach lokalowych. Władze gminy
Chełmiec postanowiły wybudować
w miejscu zamieszkania państwa
K. Centrum Kultury i planetarium.
Uzyskały też pozwolenie na wyburzenie domu. Mieszkańcy nie chcieli
się jednak przeprowadzić z ul. Magazynowej w Chełmcu do innego
mieszkania socjalnego, w Paszynie. Tłumaczyli, że są bardzo przywiązani do miejsca zamieszkania.
Nie odpowiadała im także lokalizacja nowego domu. Powoływali się na trudną sytuację materialną
i mniejsze możliwości poszukiwania
pracy w innej miejscowości. Skończyło się na nakazie eksmisji i sądowym sporze. 26 kwietnia miała się
odbyć pierwsza rozprawa. - W rodzinie sytuacja była trudna, były
kłopoty finansowe – mówi pani Katarzyna*, do której tragiczne wieści dotarły przez rodzinę Jacka K.
– Jest to bardzo przykre, to trudne
przeżycie dla każdego. Tragiczne
jest to, że nie mogą go tak normalnie pochować. Mieszkanka Nowego Sącza nie może pojąć, jak mogło
dojść do tej tragedii.
Wydarzenia z 12 kwietnia bardzo
poruszyły sądeczan, wciąż wywołują wśród nich dyskusję. - Trudno nie myśleć o aspekcie psychologicznym i o tym, co musi się
dziać w psychice, duszy człowieka, że decyduje się na taki czyn.
Czy ci, którzy go znali to widzieli? Czy wysłał sygnały, że ma ze

sobą kłopoty? Jest tu dużo pytań, na
które nie znamy odpowiedzi. Drugi aspekt wiąże się ze sposobem,
w którym jest coś… demonstracyjnego - zastanawiał się Wojciech Kudyba na antenie Regionalnej Telewizji Kablowej.
- Ktoś chciał pokazać, że dzieje mu się wielka krzywda. Może
dla niektórych niezrozumiała, bo
w dzisiejszych czasach jesteśmy
przecież przyzwyczajeni do bardzo mobilnego życia. W Stanach
Zjednoczonych przeciętny Amerykanin siedem razy w ciągu życia
zmienia miejsca zamieszkania. Sądecczyzna ma jednak w sobie coś
takiego, że przywiązanie do ziemi jest tu na wybitnie niespotykanym poziomie - dorzucił obecny
w studiu RTK Wojciech Knapik. Nie czuję się na siłach, żeby oceniać
ten czyn, albo też samorządowców. Myślę jednak, że to przyspieszona lekcja empatii dla urzędników, że człowiek to są emocje,
doświadczenia. Proste procedury i szybkie podejmowanie decyzji
nie zawsze jest dobre - podkreślał.
Wojciech Kudyba zaproponował
również rozwiązanie systemowe.
Jego zdaniem w gminach przy rozwiązywaniu spraw społecznych powinien asystować doświadczony
psycholog-negocjator. – Chodzi
o to, w jaki sposób zostanie przekazana wiadomość. Na taką decyzję jedni zareagują spokojnie,
bo są przyzwyczajeni do przeprowadzek, inni będą chcieli jak najwięcej wycisnąć z tej transakcji,
a wreszcie inni okazują się tak słabi, że ta decyzja ich zupełnie druzgocze – wyjaśnił swój punkt widzenia gość RTK.

ZDJĘCIA: UG CHEŁMIEC

12 kwietnia, godzina 9.00, przy
ul. Jagodowej nad Dunajcem w Nowym Sączu nagle słychać potężny
wybuch. Mieszkańcy okolicznych
domów mówią o huku słyszanym
w promieniu kilometra. W pierwszej chwili wiadomo jedynie, że zginął mężczyzna, rowerzysta. Jeszcze tego samego dnia policja ustala
wstępnie tożsamość ofiary i zarządza przeszukanie. Dziś wiadomo
już, że Jacek K. interesował się militariami, a w jego domu znaleziono
materiały pirotechniczne. - Zabezpieczono amunicję różnego kalibru
oraz składniki, które służyć mogły
do wytworzenia materiałów wybuchowych - potwierdza Justyna Basiaga z biura prasowego KMP w Nowym Sączu. Wykluczono hipotezę
mówiącą o najechaniu przez mężczyznę rowerem na niewybuch.

Stare mieszkanie rodziny K.

Prokuratura sprawdzi wątek
eksmisji
Pełnomocnik rodziny dotkniętej
tragedią w oficjalnym piśmie do mediów krytykuje poczynania samorządu w sprawie eksmisji. Nie wyklucza też, że mogła ona być przyczyną
śmierci mieszkańca Chełmca. Tłumaczy, że wywołała ogromny stres
w rodzinie K.
- Na chwilę obecną nie można
powiedzieć, iż tragedia ta nie pozostaje bez związku z problemami, jakie w ostatnim czasie spotkały rodzinę, która bez wyraźnej przyczyny
i informacji o podstawach, zmuszana jest do porzucenia wszystkiego
tego, co przez wiele lat tworzyło ich
wspólny dom. Wynikające z tego poczucie straty i zagrożenia przyszłości oraz brak wsparcia ze strony
urzędników, stały się bowiem powodem wielu cierpień i ogromnego stresu, z czym w ostatnim czasie przyszło się mierzyć wszystkim
członkom rodziny - wyjaśnia Marcin Król.
Kwestii eksmisji przyjrzy się prokurator. Decyzja zapadła po zbadaniu
akt sądowych dotyczących konfliktu miedzy mieszkańcami, a władzami gminy Chełmiec. - Prokuratura
zbada także akta postępowania administracyjnego pod kątem prawidłowości decyzji, jakie w tej sprawie zostały wydane przez organy

samorządowe - tłumaczy Waldemar Starzak. Władze gminy podkreślają jednak, że nie mają sobie nic do
zarzucenia. - Na chwilę obecną prokuratura nie wzywała nas do żadnych czynności i działań. Nie mamy
jednak nic do ukrycia. Będziemy
współpracować w pełni w celu dogłębnego wyjaśnienia tej sprawy
- zapowiada Artur Bochenek. Z-ca
wójta gminy Chełmiec wyraża też
ubolewanie w związku ze śmiercią
mężczyzny. Apeluje również, żeby
nie łączyć tragicznej śmierci Jacka
K. ze sprawą eksmisji, bo ciągnie się
ona od roku. - ZGKiM w Chełmcu
prowadził postępowanie dotyczące przeniesienia rodziny ze zrujnowanego i nienadającego się do
zamieszkiwania domu przy ul. Magazynowej 1, już od dnia 16 marca
2015 roku. Przyczyną prowadzonego postępowania o przeniesieniu był
tragiczny stan budynku, w którym
zamieszkiwały 2 rodziny, i na który
to budynek gmina otrzymała decyzję na rozbiórkę wydaną przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
- czytamy w specjalnym oświadczeniu. Na dowód urzędnicy publikują
też zdjęcia budynku przy ul. Magazynowej i nowego lokalu w Paszynie.

KRYSTYNA PASEK
*IMIĘ ZMIENIONE NA PROŚBĘ
ROZMÓWCZYNI
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Jubileusz

ZDJĘCIA HTTP://WWW.MADA.ORG.PL/

Otwarli świat dla osób z autyzmem

Gdy u ich, wówczas 5-letniego, synka
Maćka zdiagnozowano autyzm, Bożena i
Ryszard Frycowie nie podali się. Założyli fundację, której celem jest bezinteresowna i wielokierunkowa pomoc osobom z autyzmem. Stworzona przez nich
Fundacja MADA obchodzi właśnie jubileusz dwudziestolecia istnienia.

Zrobię wszystko dla dziecka
- 20 lat temu nie było diagnostyki, nie wiedziałam też, jakie są
symptomy autyzmu. Zaczęło mnie
niepokoić, że w wieku 4 lat Maciek nie mówił. Pediatra uspokajał, że chłopcy tak mają. Ja jednak
widziałam, że coś jest nie tak, na
przykład Maciek nie reagował na
swoje imię. Trafiliśmy na badanie
słuchu, a potem w Krakowie usłyszałam diagnozę: autyzm. Nie wiedziałam nawet, co to jest. Dziecko
z pozoru jest pięknym dzieckiem,
sprawnym fizycznie, ale nie nawiązuje kontaktu, ma schematyczne zabawy, schematyczne menu.
Zobaczyłam tam 14-15 letnich autystyków i wpadałam w panikę.
Nie wiedziałam, że to tak poważne
schorzenie. Postanowiłam, że zrobię wszystko, żeby mojemu dziecku pomóc – wspomina Bożena Fryc.
Własne doświadczenia były motorem do działania.

Najlepsza wersja siebie
- Autyzm jest całościowym zaburzeniem neurorozwojowym.
Oznacza to, że u dotkniętych nim
osób obserwuje się objawy nieprawidłowego funkcjonowania w wielu obszarach rozwoju. Zaburzenia te
powodują trudności w postrzeganiu
świata, uczeniu i porozumiewaniu się oraz w kontaktach społecznych. Jednocześnie przy właściwym wsparciu osoba z autyzmem
ma szansę stać się „najlepszą wersją siebie”, co procentuje jej większą samodzielnością w życiu dorosłym - a w konsekwencji „lepszym
życiem” – tłumaczy Bożena Fryc.
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Osoby z autyzmem m.in. izolują się od otoczenia, są niezdolne do
kontaktów społecznych, co czasem
prowadzi do ich agresji, mają zaburzenia mowy, ale też łatwość mechanicznego zapamiętywania.
- Ostatnie dane epidemiologiczne z 2014 r. pokazują, iż w Polsce
żyje obecnie 60 tys. osób z diagnozą autyzmu – dwukrotnie więcej
niż według danych z 2000 r. Autyzm
stanowi zatem zjawisko o narastającej skali występowania, któremu
trudno jest nam zapobiec z uwagi na
jego wieloprzyczynowość. Możemy natomiast skutecznie przeciwdziałać jego negatywnym skutkom,
rozwijając potencjały osób nim dotkniętych i dbając o ich harmonijny
rozwój, który będzie procentował
ich większą samodzielnością i radością z chwili, jaką jest życie – tłumaczy Bożena Fryc. Taki też cel postawiła sobie fundacja MADA.

Zaakceptować ich świat
Jeszcze przed oficjalną rejestracją fundacji, w 1995 r. udało się
stworzyć oddział dla dzieci z autyzmem w Miejskim Przedszkolu nr 10 w Nowym Sączu. Później
utworzone zostały pierwsze w regionie klasy specjalne dla uczniów
z autyzmem, a także klasy integracyjnej w Szkole Podstawowej
nr 6 w Nowym Sączu. W kolejnych latach powstały również klasy na poziomie gimnazjalnym przy
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Sączu.
Wsparcie fundacji pozwoliło na
odpowiednie dostosowanie i wyposażenie klas oraz zabezpieczenie niezbędnych pomocy edukacyjno-terapeutycznych. Z czasem,
przy wsparciu MADY, w Szkole
Podstawowej nr 6 w Nowym Sączu
obok klas dla uczniów z autyzmem,
uruchomiono zajęcia świetlicowe, które zapewniały dodatkową pomoc zarówno dla samych
podopiecznych, jak i ich rodzin.

Kolejnym ważnym krokiem w było
utworzenie w 2012 roku w Zespole
Szkół w Chełmcu klas specjalnych
dla uczniów z autyzmem.
- To było potrzebne, żeby ten
nasz świat był otwarty dla osób
z autyzmem, ale też odwrotnie, żebyśmy my potrafili akceptować osoby z autyzmem – mówi Jadwiga Krzeszowiak – dyrektor Fundacji MADA.

Doświadczenie całej rodziny
W marcu 1996 r. został uruchomiony punkt konsultacyjno-diagnostyczno-terapeutyczny dla osób
z autyzmem i dzieci z zaburzeniami
rozwoju oraz ich rodzin. W ciągu 20
lat z bezpłatnej pomocy punktu skorzystało ponad 700 rodzin z regionu
sądeckiego.
- Punkt konsultacyjny ma
ogromne znaczenie. To bardzo ważne, żeby w tym zakłopotaniu, że coś
się niedobrego dzieje z dzieckiem,
móc się skonsultować. To pierwszy
krok, z którym trzeba się zmierzyć –
zauważa Jan Reszkiewicz - kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej
przy Fundacji MADA.
- Autyzm trudno jest zrozumieć,
ale jeszcze trudniej żyć z autyzmem,
który staje się także doświadczeniem całej rodziny – mówi Bożena Fryc, która problem zna z własnej praktyki. Niejednokrotnie czuła
bezsilność wobec choroby własnego dziecka. Dlatego MADA postawiła także na pomoc rodzicom, ich
szkolenia, tworzenie grup wsparcia,
czy też wpieranie finansowe. Fundacja duży nacisk kładzie też na prowadzenie zajęć z hipoterapii, dogoterapii, zajęć na basenie, na ściance
wspinaczkowej, a także wycieczek
i wyjazdów rekreacyjnych.

Uczą się żyć
- Autyzm jest chorobą nieuleczalną. Osobą z autyzmem zostaje się do końca życia. Można
jednak taką osobę nauczyć żyć –
wyjaśnia Jadwiga Krzeszowiak.

Dlatego dla fundacji bardzo
ważny był rok 2006, gdy w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w
Nowym Sączu udało się utworzyć
Warsztaty Terapii Zajęciowej dla
osób z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną. Obecnie
z warsztatów korzysta 30 uczestników, a zajęcia prowadzone są
w sześciu pracowniach tematycznych: komputerowej, gospodarstwa domowego, technicznej, plastycznej oraz krawieckiej
i ostatnio utworzonej – zamiejscowej - ogrodniczej.
Rehabilitacja społeczna i zawodowa uczestników WTZ uzupełniana jest dodatkowo o rehabilitację ruchową. Efekty
widać na licznych zawodach
i turniejach sportowych, konkursach plastycznych czy przeglądach artystycznych i imprezach
integracyjnych.
- Dużą wartością jest już
przychodzenie i uczestniczenie
w zajęciach. Można zauważyć jak
ta edukacja owocuje, choć może
nie jest to dostrzegalne od razu.
Na przykład widzimy na warsztatach, że nasz podopieczny potrafi się podpisać, choćby na
zasadzie odwzorowania, więc
percepcja wzrokowa zadziałała
– mówi Jan Reszkiewicz.

Wioska życia dla dorosłych
z autyzmem
Po zabezpieczeniu edukacji
dzieciom z autyzmem, okazuje się, że największą luką jest zabezpieczenie rehabilitacji dorosłym autystykom.
Dlatego MADA stawia teraz na
projekt Wioska Życia. Ma to być
ośrodek pobytu stałego dla dorosłych z autyzmem, którego formułę można zawrzeć w trzech
słowach: dom, rehabilitacja
i praca.
- Jest to rozwiązanie zaczerpnięte z dobrych doświadczeń

w funkcjonowaniu podobnych
ośrodków w Stanach Zjednoczony i krajach Europy Zachodniej,
gdzie standardy pomocy dostosowane są do uwarunkowań wynikających z autyzmu i stanowią
wyspecjalizowane jednostki zabezpieczenia społecznego – wyjaśnia prezes fundacji.
- Ten projekt towarzyszysz
nam ze względu na potrzebę zabezpieczenia codzienności dorosłych z autyzmem, bo ich rodziców
w pewnym momencie zabraknie. 30, 40-letni autystycy nadal wymagają codziennej rehabilitacji. Dom ma zabezpieczać
ich codzienne potrzeby – dodaje Krzeszowiak.

Tak to szło przez 20 lat
- Nie przewidywałam, że fundacja będzie istnieć 20 lat, ale
oczywiście zakładałam długofalową działalność. Mój Maciek potrzebował wsparcia, musiałam
więc wyjść z tym na zewnątrz.
Potrzebne było odpowiednie
przedszkole, klasy specjalne, klasy gimnazjalne, warsztaty terapii
zajęciowej. I tak szło. Teraz ważne jest, by zapewnić mu godną
starość w miejscu, gdzie będzie
czuł się spełniony, bezpieczny
i potrzebny – mówi Bożena Fryc.
W czwartek 21 kwietnia
w sali obrad Urzędu Miasta Nowego Sącza zaplanowano uroczystości jubileuszowe. To okazja do
podsumowania 20 lat działalności fundacji oraz uhonorowania
osób szczególnie zaangażowanych
w jej działalność. Data nie jest
przypadkowa, trwa Miesiąc Wiedzy nt. Autyzmu, obchody jubileuszowe będą się więc wpisywać
w tę ogólnopolską akcję.
(MOMA)

WYKORZYSTANO FRAGMENTY
WYPOWIEDZI DLA REGIONALNEJ
TELEWIZJI KABLOWEJ
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Niezwykłe historie
Małżeństwo z 75-letnim stażem,
o którym pisaliśmy w styczniu na łamach „Dobrego Tygodnika Sądeckiego”, wzbudziło ogromne zainteresowanie i zdobyło wielką sympatię naszych
Czytelników. Taką piękną miłość, jaka
była udziałem państwa Sułowiczów,
chciałby przeżyć chyba każdy. Niestety jubilaci nie cieszyli się długo brylantowymi godami. Najpierw w marcu
w swoim domu zmarła 98-letnia pani
Anna. Niemal miesiąc później zmarł
dwa lata młodszy pan Eugeniusz. Z tęsknoty za ukochaną żoną.

Kochany mężu, wróciłeś
Anna i Eugeniusz Sułowiczowie obchodzili w styczniu niezwykły jubileusz małżeński, brylantowe
gody. Swoją rocznicę ślubu uczcili uroczystą mszą świętą kościele parafialnym w Mogilnie. Prosta
i poruszająca historia ich skromnego życia, a nade wszystko czułej
zwyczajnej-niezwyczajnej miłości,
urzekła tysiące naszych Czytelników. Małżeństwo wychowało
5 dzieci, doczekało się 9 wnuków
i 16 prawnuków.
- Często rozmawialiśmy o szkole, dziadek opowiadał mi o pracy
na gospodarstwie. Lubiłem słuchać o maszynach rolniczych. Byli
dla mnie bardzo mili, jak przyniosłem im laurkę z okazji ich święta
to płakali ze wzruszenia – opowiada 12-letni wnuk Tobiasz Sułowicz.
- W ich domu było zawsze rodzinnie i ciepło. Bardzo się kochali. Pamiętam jak dziadek wrócił ze szpitala to babcia rzuciła mu się na
szyję i powiedziała: Kochany mężu
nareszcie wróciłeś.

Czułe gesty
Państwo Sułowiczowie mieli
swój codzienny rytuał, pani Anna

przygotowywała mężowi śniadanie, później razem pili kawę i prowadzili długie rozmowy. Naszych
Czytelników wzruszyły codzienne
czułe gesty małżonków, jak choćby otulanie męża kocem, żeby nie
zmarzł wieczór. Bratanica państwa
Sułowiczów,
czów, Halina Stojek, chętnie
ich odwiedzała.
wiedzała. Według
niej była
a to rodzina
godna podziwu.
- Odnosili
dnosili
się do siebie z czuzułością.
B y l i
małżeńństwem
pogodnym i
spokojn y m .
Wspieraali się nawzajem
m w
wielu sprawach. Kiedy
za młodu
odu wuj
udzielał
s i ę
społecnie,
ciocia
nie,
nie skarżyła
arżyła się, że ma
więcej obowiązków w domu
czy na gospodarstwie, nigdy
nie narzekała.
rzekała. Zawsze mówiła,
że praca
ca uszlachetnia. Kiedy jeździł na zebrania, ona czekała cierpliwie jak wróci i razem pracowali
w polu. Wujek oczywiście pomagał
jej jak mógł, później jak był mniej
aktywny
ny w gminie, starał się po
równo dzielić z żoną obowiązkami. Ciocia
i na przykład
kł d opiekowai k
ła się domowym ptactwem, on doił
krowy. Przyjęli siebie takimi, jakimi byli i nie zauważali swoich
wad. Troszkę się droczyli, ale nigdy się nie obrażali na siebie. Nie

Jedno bez drugiego nie mogło
zbyt długo funkcjonować, dlatego
jak najszybciej chcieli się ze sobą
spotkać po drugiej stronie życia…
REKLAMA
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słyszałam, żeby kiedykolwiek podnieśli na siebie głos – wspomina
Halina Stojek.

Żyli w zgodzie
Państwo Sułowiczowie starali się
nie tylko żyć w zgodzie ze sobą, ale
również z sąsiadami. Eugeniusz Sułowicz jako przewodniczący Gromadzkiej Rady
Pro-

gramow e j
b y ł
bardzo
oddany sprawom
wioski. Jako
radny był zaa n g a ż o wa ny
w wiele
działań
i l d
i ł ń na rzecz rozwoju
j
gminy. Miał również wkład w rozwój Gminnej Spółdzielni czy Banku Spółdzielczego. Za swoją działalność otrzymał wiele odznaczeń,
jak m.in.: Krzyż Kawalerski Orderu
Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi czy tytuł „Zasłużony dla gminy Korzenna”.
- To był naprawdę uczynny człowiek, dbał o naszą wioskę, każdemu starał się pomagać.
W ówczesnych czasach były bardzo
trudne warunki mieszkaniowe.
Pomógł nam w zdobyciu cegieł na

budowę naszego domu, bo chciał,
żeby choć jeden z nauczycieli na
stałe zaaklimatyzował się w wiosce - wspomina była dyrektorka
miejscowej szkoły Maria Gniadecka.

Modlili się i pracowali
Anna i Eugeniusz SułowiczoSułow
wie pobrali się w 1941
roku. Były to trudne wojenne
wojenn czasy. Nie
Ni zrażali się ani
okupacją
ani biean
dą. Robidą
li swoje,
pracowali na
w
swoich
s i e d miohekm
tarowym
tar
gospodargos
stwie i budowali dom.
dowal
Mimo ttrudów
życia nie skartylko ze
żyli się, ty
skromnością i niebyprzyjmowałą pokorą prz
przyniosło
wali to, co im przy
życie
- Jest takie powiedzenie:
powiedzenie módl
zbawiosię i pracuj a będziesz zb
zauważa
ny. To ich jednoczyło - za
ich siostrzeniec Mieczysław Górkultywowali warka. - Pięknie kultywowal
Najważtości swoich przodków. Na
modlitwa,
niejsza była dla nich mod
wieczorem wspólnie do niej
ni klękali.
Podkreślali,
k
li P
dk śl li żże wszystko zależy od Boga. Bardzo poważnie
podchodzili do przysięgi małżeńskiej, która mówi o miłości,
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wierności i uczciwości. Chcieli
to wszystko do końca dotrzymać
i dotrzymali. Doczekali się 75-lecia małżeństwa, co jest ewenementem nie tylko na skalę krajową, ale też światową.
Dla małżonków ważna była
żywa wiara, dlatego największe
zaufanie mieli do modlitwy.
- Oni byli z innej gliny ulepieni. To, co ich łączyło, to przede
wszystkim zgoda i szacunek,
pielęgnowali te piękne wartości
do końca swoich dni. Dziś taka
miłość zdarza się bardzo rzadko
– dodaje Halina Stojek. - Teraz
świat bardzo pędzi, byle jaki kłopot i już się małżeństwo rozpada,
a oni, jak pojawił się problem, to
wspólnie klękali do modlitwy. To
pomagało im w przezwyciężeniu
wszelkich przeciwności losu.

Jedno bez drugiego żyć nie
mogło
Halina Stojek podkreśla, że
Anna Sułowicz wymodliła sobie tak spokojną i piękną śmierć.
Rano, 5 marca, tradycyjne zrobiła
śniadanie, kawę, usiadła na krześle i zasnęła na wieki.
- Często modliła się do Matki Bożej. Kultywowała pierwsze soboty
i właśnie w pierwszą sobotę miesiąca Matka Boża zabrała ją do siebie – wspomina. - Z kolei w poniedziałek po Niedzieli Miłosierdzia
zmarł wujek. Bardzo przeżywał
śmierć żony. Byli przecież tak blisko ze sobą. Jak odeszła, to… poszedł
za nią. Jedno bez drugiego nie mogło zbyt długo funkcjonować, dlatego jak najszybciej chcieli się ze sobą
spotkać po drugiej stronie życia…
MONIKA CHROBAK

FOT. Z ARCH. RODZINY SUŁOWICZÓW

I że cię nie opuszczę nawet po śmierci
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Opinie

Kiedy nasi chłopcy maszerują

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

L

ada dzień (lada tydzień, miesiąc, rok *) tłumy sądeczan wyjdą na ulice, by witać powracających z tułaczki żołnierzy Karpackiego
Oddziału Straży Granicznej. Piękne
panny pójdą sznurem za mundurem,
a mężatki będą sypać kwiaty prosto
pod dziarsko stukające o sądecki bruk
podkute buty panów oficerów. I będzie pięknie, będzie wzruszająco, będzie trochę jak na znanych nam czarno-białych filmach, opowiadających
o dzielnych wojakach powracających z wojenki do bezpiecznego domu. Z ulicznych głośników
popłynie muzyka, w ogródkach
na Rynku popłynie strumieniami piwo, a wieczorem wystrzelą
w niebo sztuczne ognie obwieszczające
światu zwycięstwo Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Oczywiście
zwycięstwo nad podstępnym wrogiem
i wszelkimi przeciwnościami losu.
Kilka dni później (kilka tygodni, miesięcy, lat później *) jakieś mniej lub bardziej naukowe
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grono domorosłych analityków
zada sobie nikomu niepotrzebne
pytanie, czy powrót Karpackiego Oddziału Straży Granicznej do
macierzy, to był - z militarnego punktu widzenia - przemyślany ruch taktyczno-strategiczny czy zwykła demonstracja siły?
Czemu ma służyć przegrupowanie
wojsk na taką skalę? Jakiej granicy i przed kim ma pilnować KOSG?
Głupie pytanie, głupia odpowiedź.
Przecież wiadomo, że ma nas bronić przed uchodźcami. W związku z tym, że dotychczas żaden
uchodźca z własnej i nieprzymuszonej woli nie chciał się do nas zza
granicy przedostać, to KOSG będzie przynajmniej pilnował granicy przed uchodźcami polskimi.
Czyli przed Polakami, którzy chcą

Ekonomiści zaś
z sądeckich uczelni
łamać będą sobie kiedyś
tęgie głowy, kto wpadł na
pomysł, by tak odważnie
pomnożyć szeregi
facetów w wieku 40 lat
przechodzących
na emeryturę.

uchodzić z Polski do innych krajów. A gdyby KOSG miał się nudzić w koszarach z braku na horyzoncie jakichkolwiek uchodźców
i przemytników, to od biedy jego
oddziały szturmowe wrócą na sądeckie drogi z radarami, jak to robili zanim desantowano ich na inny
odcinek frontu. Ekonomiści zaś
z sądeckich uczelni łamać będą sobie kiedyś tęgie głowy, kto wpadł
na pomysł, by tak odważnie pomnożyć szeregi facetów, w wieku 40 lat przechodzących na emeryturę? Emeryturę wcześniejszą
i – a jakże! - zasłużoną. W nagrodę
za trud spacerowania przez kilka
lat po lesie z plecakiem i lornetką.
Tak więc, jeśli ktoś sobie pomyślał, że Karpacki Oddział Straży Granicznej nie jest potrzebny Polsce
i Nowemu Sączowi, ten jest wichrzycielem i wrogiem narodu (albo przynajmniej wrogiem Dobrej Zmiany).
Komu choć przez chwilę przemknęło przez myśl, że reaktywacja KOSG
ma więcej minusów niż plusów dodatnich, ten niech się spali ze wstydu,
ale wcześniej niech wyśle samokrytykę na wiadomy adres. Ja oczywiście żadnych wątpliwości nie mam!
KOSG jest nam wszystkim potrzebny,
o czym publicznie informuję, kogo
trzeba i proszę to odnotować.
*niepotrzebne skreślić

POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI
Dobry dodatek wiedzy o gospodarce (34)
Kupując… zarabiaj!!!

W dobie ożywionej dyskusji na temat kształtu podatku od handlu detalicznego, każdy z nas powinien dbać i realizować Polski interes. Powinniśmy
dążyć do tego, aby na równi móc korzystać z dobrodziejstw Unii. Podatek
progresywny wydaje się być rozwiązaniem, które umożliwia wyrównanie
szans konkurowania polskim firmom rodzimym z zachodnioeuropejskimi
koncernami. Komisja Europejska mnoży jednak argumenty na „nie” dla podatku progresywnego. Dlaczego KE nie podoba się podatek progresywny?
str. 12

Siła ekonomicznej wspólnoty zależy od
wszystkich obywateli. Każdy z nas w różnym stopniu ma wpływ na jej efektywność.
Są to min: politycy tworzący dobre prawo,
urzędnicy, interpretujący prawo tak, aby służyło interesom naszej wspólnoty ekonomicznej, przedsiębiorcy tworzący miejsca pracy, efektywnie pracujący pracownicy oraz
konsumenci.
Akurat konsumentem jest każdy z nas,
więc mamy realny wpływ na siły ekonomiczne wspólnoty. To przecież my bezpośrednio
decydujemy, co się dzieje z pieniędzmi, które
wydajemy.
Każdy kupując produkt, szuka odpowiedzi
na pytanie, co mi się opłaca. Ważne, aby w procesie zakupowym podejmować decyzje opłacalne, ale przede wszystkim świadome.
Świadome mogą być wówczas, gdy posiadamy odpowiednią wiedzę na temat produktu, który kupujemy.
Czy wiemy, skąd pochodzi produkt? Czy jest
to produkt rodzimej firmy? Tę wiedzę posiadają mieszkańcy bogatych krajów zachodnich.
A my?
Jako pracownicy, powinniśmy zadbać
o efektywność naszej pracy. Powinniśmy
chcieć podnosić nasze kwalifikacje zawodowe, uczyć się, rozwijać, aby wykonywanie
przez nas pracy było szybsze, łatwiejsze, ale
i efektywniejsze.
Wniosek, jaki nasuwa się na podsumowanie,
jest optymistyczny. Mamy wpływ na to, co dzieje się we wspólnocie ekonomicznej regionu oraz
naszego kraju. Dzisiaj potrzeba, by każdy z nas
wspierał rodzimą gospodarkę, poprzez podejmowanie codziennych decyzji zakupowych. Wspierając rodzimych producentów, wszyscy budujemy
silną, polską wspólnotę ekonomiczną oraz dbamy o rozwój całego regionu Sądecczyzny! Dzięki
takim decyzjom konsumenckim nasz rejon może
stać się najbardziej przedsiębiorczym rejonem
w naszym kraju.
Zachęcamy do przeczytania interesującego
wywiadu z przedstawicielem Fundacji Katarzyną Tomoń oraz do uważnego przeanalizowania miejsc pochodzenia wybranych produktów.
str. 10-11
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Sądecki Bon Zakupowy – społeczny projekt
na rzecz budowania dobrobytu w regionie
Rozmowa z KATARZYNĄ
TOMOŃ – dyrektorem
ds. współpracy
i rozwoju Fundacji
Pomyśl o Przyszłości
- Fundacja Pomyśl o Przyszłości wspiera merytorycznie projekt Sądecki Bon Zakupowy. Dlaczego Fundacja zaangażowała się
w to działanie?
- Projekt Sądecki Bon Zakupowy ma duże
znaczenie dla rozwoju gospodarczego Sądecczyzny, a przez to tworzy warunki do stabilnego
budowania dobrobytu w regionie. Jednym z celów statutowych Fundacji jest wspieranie wszelkich tego typu inicjatyw, stąd obecność Fundacji
w tym projekcie. Najważniejsze znaczenie dla nas
ma to, że w projekcie tym działamy wspólnie. Sądecki Bon Zakupowy połączył wszystkie najważniejsze organizacje gospodarcze regionu, władze
miasta i powiatu, media, przedsiębiorców oraz
samych mieszkańców. Od pięciu lat Fundacja Pomyśl o Przyszłości podkreśla wielką moc w kapitale społecznym. Jeśli wspólnie będziemy działać
na rzecz rozwoju regionu i zamożności Sądeczan,
to zapewne efekty będą większe i szybciej osiągane. Projekt Sądecki Bon Zakupowy połączył nas
w naszej wspólnej sprawie.

Czy wiesz że...

- Skąd pomysł na Sądecki Bon Zakupowy?
- Pomysł na lokalne bony kiełkował w organizacjach, które
obecnie są partnerami projektu.
W Fundacji Pomyśl
o Przyszłości również
rozważaliśmy wprowadzenie lokalnych bonów zakupowych. Obecnie, najlepszą ofertę bonów
zakupowych lub kart płatniczych oferowała naszym lokalnym przedsiębiorcom czy
też instytucjom budżetowym francuska
firma. Postanowiliśmy, wspólnie z innymi lokalnymi organizacjami, stworzyć produkt konkurencyjny, który oprócz tego,
że będzie bardziej atrakcyjny to zdecydowanie bardziej przyczyni się do budowania zamożności na Sądecczyźnie.
- Co to znaczy, że Sądecki Bon Zakupowy będzie bardziej atrakcyjny niż ten oferowany przez
francuską firmę?
- Najważniejszym kryterium dla kupujących bony jest liczba punktów akceptujących bony, szybkość i łatwość realizacji
zamówienia oraz opłaty manipulacyjne.

W naszym projekcie mamy ponad 200
punktów lokalnych akceptujących bony.
Trzeba podkreślić, że wybrane punkty akceptujące bony, przyznają klientom dodatkowe bonusy. Klient realizujący zakupy
przy użyciu tych bonów otrzyma zatem zakup o wartości przekraczającej nominalną
wartość bonów. Zagraniczny konkurent,
ponieważ działa w skali kraju, na samej Sądecczyźnie ma ich mniej. Operatorem projektu jest lokalna firma, która ekspresowo
dostarcza bony do siedziby zamawiającego. Z lokalną firmą jest łatwiejszy kontakt,
a tym samym współpraca. Opłaty manipulacyjne są natomiast na takim samym poziomie, co u konkurencji, lecz różnica jest
taka, że wartość ta nadal pozostaje w regionie. Tworzymy miejsca pracy tutaj na
Sądecczyźnie, a nie we Francji czy w Warszawie. Projekt obsługiwany jest przez lokalny bank, lokalną kancelarię prawną
i inne lokalne firmy.
- A jeśli chodzi o budowanie zamożności w regionie, to w jaki sposób Sądecki Bon Zakupowy
przyczyni się do tego?
- Na zamożność regionu mają wpływ trzy
zjawiska. Pierwszym z nich, najważniejszym,
jest tzw. biznes podstawowy, czyli taki, który spowoduje, że pieniądze będą napływały do danej wspólnoty ekonomicznej. Każda

lokalna firma, która oferuje swoje produkty poza Sądecczyznę stanowi biznes podstawowy dla regionu. Klienci spoza regionu kupują takie produkty czy też usługi,
a część z tych pieniędzy wraca z powrotem
na nasz region. Drugą istotną kwestią jest
to, jak długo ten pieniądz pozostanie w naszym regionie, a następnie ile z tych pieniędzy wypłynie na zewnątrz. Pieniądz z biznesu
podstawowego będzie przez jakiś czas krążył
w regionie w tzw. biznesie wtórnym, czyli takim, który oferuje swoje produkty czy usługi dla mieszkańców Sądecczyzny np. fryzjer,
restauracja, sklep lokalny, a następnie część
z tych pieniędzy wypłynie poza region. Sądecki Bon Zakupowy jest działaniem, które
spowoduje, że pieniądz pozostanie dłużej na
Sądecczyźnie. Bony bowiem można realizować tylko w lokalnych punktach handlowo-usługowych. Poprzez bony kierujemy strumień pieniędzy na lokalny rynek, przez co
tutaj tworzymy miejsca pracy w punktach
handlowych i usługowych, które płacą tutaj
pieniądze do budżetu miasta czy gmin, z których później wspólnie korzystamy.
- Jak ważne dla zamożności mieszkańców Sądecczyzny są ich decyzje zakupowe?
- To, co klienci kupują, ma niezwykle
istotne znaczenie dla zamożności regionu.
To, czy kupujemy lokalne produkty, czy
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usługi, to nie tylko kwestia patriotyzmu
lokalnego, ale przede wszystkim opłacalności. Wspierając rodzime produkty, decydujemy o tym, która firma może się rozwijać, stwarzać nowe miejsca pracy, a także
lepiej płacić swoim pracownikom. Dzięki
temu w naszym regionie może zmniejszyć
się bezrobocie.
Badania podają, że statystyczna polska
rodzina w tym roku wydała w związku ze
świętami 1160 zł, czy zwracamy uwagę,
gdzie i co kupujemy. 61% konsumentów
w pierwszej kolejności zwraca uwagę na
cenę, a dopiero w drugiej na jakość (48%).
Hipermarkety w Polsce są trzecim pod
względem zainteresowania miejscem, do
którego Polacy wybierają się kupując artykuły spożywcze, chemię, czy kosmetyki.
Trochę większym zainteresowaniem cieszą
się ogólnospożywcze sklepy osiedlowe oraz
dyskonty – tak pokazują badania. Sieć handlowa branży spożywczej w Nowym Sączu
wygląda tak, że na 84 tys. mieszkańców
mamy 9 Biedronek, 3 sklepy LIDL, 1 Tesco
oraz 1 Hipermarket E.Leclerc. W przypadku hipermarketów zarówno właściciel jak
i marka sklepu jest zagraniczna. Zysk z handlu nie zostanie zatem na Sądecczyźnie,
lecz zasili kasę niemieckiego, francuskiego
czy portugalskiego właściciela. Dodatkowo,
o tym, co znajduje się na półkach sklepowych,
decyduje centrala sieci, która znajduje się
w Warszawie. W takich sklepach trudno będzie nam znaleźć produkt lokalny, w którym jest najwięcej sądeckiej wartości dodanej. Jeśli Sądeczanie zostaną obdarowani
przez swoich pracodawców Sądeckimi Bonami Zakupowymi zrobią zakupy w lokalnych placówkach.
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- Kto może kupić bony?
- Sądeckie Bony Zakupowe może kupić
każda instytucja czy też firma, która chce je
wręczyć swoim pracownikom lub kontrahentom. O ile punktem akceptującym bon
musi być sądecka firma, o tyle bony może
kupić każdy, również firma, która nie jest
sądecka.
Sądeckie Bony Zakupowe można oferować swoim pracownikom jako dodatkowe
wynagrodzenie i docenienie ich pracy. Ta
forma od lat praktykowana jest przez pracodawców najczęściej okazji Świąt Wielkanocnych oraz Świąt Bożego Narodzenia. To
również ciekawa forma nagród jubileuszowych i podziękowania pracownikom za wiele lat wspólnego budowania firmy. Nagroda
w postaci bonów, odpowiednio opakowana,
z podziękowaniem od właścicieli, z pewnością na dłużej pozostanie w pamięci pracowników niż zwykły przelew. Podobnie jest
z innymi okazjami, jak choćby świetami
branżowymi czy Dniem Dziecka, mikołajkami
itp. Na takie okazje można zamówić specjalnie dedykowane do okoliczności bony np. do
sklepów jubilerskich, kosmetycznych, punktów SPA, sklepów z zabawkami lub innych.
Tego typu świadczenia mogą być realizowane w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Sądeckie Bony Zakupowe to świetny prezent okolicznościowy (np. świąteczny) również dla kontrahentów firmy. Prawdopodobnie nie raz zastanawiamy się nad tym, jakie
prezenty przekazać współpracującym firmom
czy osobom. Bony to doskonale podziękowanie za współpracę, pozwalające obdarowanemu, aby sam wybrał to, co mu najbardziej odpowiada.

Jeśli firma sponsoruje różne wydarzenia
lokalne, może zamiast przekazania środków
pieniężnych lepszym rozwiązaniem będzie
Sądecki Bon Zakupowy. W ten sposób przekazane przez firmę, urząd czy też inny podmiot wsparcie nie tylko pomoże w organizowaniu danego wydarzenia, ale także skieruje
strumień pieniądza na lokalny rynek i zasili naszą sądecką gospodarkę. Bony są również dobrą formą nagradzania w konkursach
czy to jubileuszowych, czy to prowadzonych
w ramach różnych akcji marketingowych.
Aktualnie bony zakupiły zarówno urzędy, organizacje pozarządowe, jaki i lokalne firmy m.in. Urząd Miasta Nowego Sącza,
szkoły, Stowarzyszenie Sursum Corda, Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Socjalnego, Agencja Handlowa RAFA, FAKRO i inni.
Na rynku funkcjonują bony o wartości ponad 300 tys. zł.
- Czy to oznacza sukces projektu?
- Sukces projektu mamy już wtedy, gdy
zarówno ten kto kupuje Sądecki Bon Zakupowy, jak i ten kto nim płaci oraz ten, który
je przyjmuje, wie, dlaczego ten bon jest ważny dla mieszkańców regionu! To jest potężna moc kapitału społecznego, jakim dysponujemy. Jeśli wszyscy będziemy działać na
rzecz naszego regionu, to wszyscy będziemy mieli z tego większą korzyść.
Oczywiście wartość bonów ma duże znaczenie dla finansów projektu. Wiele osób,
którym zależy na naszym regionie, pracuje społecznie na rzecz projektu, nieodpłatnie poświęca swój czas i energię, ale projekt
ma też niezbędne koszty związane np. z wydrukiem bonów, obsługą finansową, prawną i administracyjną, z promocją projektu.
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Jeśli na rynku będzie odpowiednio duża wartość bonów to projekt będzie można kontynuować. Dlatego zachęcam wszystkich,
którzy mogą zakupić bony, aby to zrobili, z korzyścią dla siebie i dla mieszkańców
Sądecczyzny.
- Kto ma największe korzyść z tego projektu?
- Korzyści z projektu Sądecki Bon Zakupowy czerpie każdy, kto w nim uczestniczy oraz
przede wszystkim, każdy kto mieszka na Sądecczyźnie. Korzyści czerpie zarówno firma
lub instytucja, która kupuje bony, ponieważ
osiąga swoje cele biznesowe w sposób opłacalny. Dalej pracownik, który zostaje obdarowany bonami, ponieważ otrzymał je poza
wypłatą na ekstra wydatki, może je zrealizować w ponad 200 lokalnych punktach handlowo-usługowych, a w wybranych punktach otrzyma jeszcze ekstra bonusy. Korzyści
mają także lokalne punkty akceptujące bony,
ponieważ zwiększają obroty oraz zyskują nowych klientów. Wreszcie korzyści z projektu mają również władze miasta i powiatu, ponieważ zwiększają się wpływy do lokalnych
budżetów, z których finansowane są miejsca
pracy w szkołach, urzędach oraz lokalne inwestycje. Czyli z projektu korzystają przede
wszystkim Sądeczanie, ponieważ lokalne firmy będą się rozwijać, a przez to mamy szansę
na stabilne miejsca pracy oraz większe wpływy z podatków do lokalnego budżetu. W ten
sposób budżet miasta czy też gminy będzie
większy, czyli nasz wspólny budżet, z którego wszyscy wspólnie korzystamy. Ważne jest, aby mieszkańcy Sądecczyzny brali to
pod uwagę, podejmując swoje codzienne decyzje zakupowe.

ROZMAWIAŁ (JZ)
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Dlaczego KE nie podoba się podatek progresywny?
Niektóre media podają, że Komisja Europejska wyraziła już swoje – oczywiście negatywne – zdanie na
temat planów wprowadzenia w Polsce progresywnego podatku obrotowego od sprzedaży detalicznej. Po
tym jak Komisja zakazała stosowania takich podatków na Węgrzech, teraz podobne groźby kierowane
są pod adresem Polski.
Czy przepisy unijne zabraniają stosowania podatków
progresywnych?
Bezpośrednio nie. Żaden z przepisów prawa europejskiego nie zakazuje wprost stosowania progresji w podatkach obrotowych. Komisja uznaje
jednak, że taka konstrukcja podatku dyskryminuje duże firmy, realizujące duże obroty, gdyż w
efekcie płacą one znacznie wyższe daniny, niż ich
mniejsi konkurenci. Komisja podpiera się także
artykułem 107 Traktatu Europejskiego, który odnosząc się do zasad wolnej konkurencji, zabrania
stosowania pomocy publicznej. Zdaniem Komisji
stosowanie niższych stawek dla mniejszych graczy, jest niczym innym jak preferencyjnym traktowaniem i przyznaniem im niedozwolonej pomocy publicznej.
Taka interpretacja jest wygodna dla zamożnych
krajów Unii Europejskiej. A ponieważ w KE rządzą nie kraje, tylko zachodnie koncerny, to podatek wymierzony w ich przewagi konkurencyjne nigdy nie będzie się podobał i nie będą chciały
dopuścić do tego, żebyśmy mogli z nimi na równi konkurować. Czy jednak taka idea przyświecała tworzeniu europejskiej wspólnoty?
Sięgnijmy zatem do Traktatu
Rozwój silnej gospodarczo UE stanowił jedną z przesłanek utworzenia wspólnoty. Traktat
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej za jeden z
podstawowych celów stawia sobie „zapewnienie postępu gospodarczego i społecznego swych
Państw poprzez wspólne działanie, usuwając
bariery dzielące Europę (…)”. Uznaje jednocześnie, że usunięcie tych barier „wymaga zgodnego działania w celu zagwarantowania stabilności
w rozwoju, równowagi w wymianie handlowej
i uczciwości w konkurencji”. Czytamy również,
że jedną z głównych idei stojących za powołaniem Unii Europejskiej jest „zmniejszenie różnic istniejących między poszczególnymi regionami oraz opóźnienia rozwoju regionów mniej
uprzywilejowanych”.
Jak to rozumieć?
Z przytoczonych powyżej zapisów wynika, że
nadrzędnym celem Unii Europejskiej, jest rozwój gospodarczy całej wspólnoty, jak i każdego z jej krajów,
na zasadach sprawiedliwości i solidarności. Wiemy
także, że największym motorem rozwoju gospodarczego jest zdrowa i uczciwa konkurencja. Logicznym
jest więc, że wszelkie działania podejmowane przez
Komisję Europejską powinny zmierzać do pobudzania konkurencji, likwidacji monopoli, ograniczania
działalności dominantowi rynkowych, a w konsekwencji do wyrównywania szans pomiędzy zamożnymi, a uboższymi krajami wspólnoty. Tymczasem
obecna rzeczywistość zupełnie rozmija się z założeniami. Dlaczego?

Kluczowe korzyści skali
Efekt skali polega na tym, że im więcej się produkuje i sprzedaje, tym można robić to taniej, a
więc i cena produktu może być niższa. Dzieje się
tak dlatego, że przy większej produkcji i sprzedaży można taniej projektować, kupować surowce,
stosować nowsze technologie i automatyzować
linie produkcyjne oraz posiadać dużo niższe jednostkowe koszty sprzedaży.
Z chwilą wejścia Polski do Unii Europejskiej nasz
kraj otworzył się na zagraniczne produkty, a rozpoczynając działalność w Polsce duże międzynarodowe koncerny korzystały już z efektu skali osiągniętego na swoich dotychczasowych rynkach.
Mogły więc bez przeszkód zdominować nasz rodzimy rynek, eliminować lokalną konkurencję, a
nasz kraj nieuchronnie sprowadzić do roli kraju
neokolonialnego.
Nam Polakom historia i polityka nie dała szansy na osiągnięcie efektu skali, a niestety w najbardziej „dochodowych” branżach jest on po prostu kluczowy. Im produkt bardziej innowacyjny,
wysoko przetworzony, zawierający w sobie znaczącą wartość myśli technicznej, tym w jego produkcji i sprzedaży efekt skali ma większe znaczenie. W takich branżach korzyści skali tworzą tak
wielką barierę wejścia na rynek polski i europejski nowym graczom z Polski, że bez uregulowań,
praktycznie nie jest możliwe. Potrzebne są więc
pewne przepisy, które mogłyby tę barierę wejścia
zmniejszyć. W handlu, progresywny podatek obrotowy mógłby być takim właśnie rozwiązaniem.
Podatek progresywny szansą na przywrócenie równej
konkurencji.
Zastosowanie podatku progresywnego wydaje się
więc jedynym sposobem na przywrócenie możliwości równego konkurowania. Stanowczo trzeba zaznaczyć, że jego głównym celem nie jest cel fiskalny. Ma on służyć rozwojowi gospodarczemu poprzez
wyrównanie szans konkurowania rodzimych firm i
przedsiębiorców z dużo większymi graczami, osiągającymi znacznie niższe koszty z tytułu korzyści skali. Wyższa stawka podatku wraz ze wzrostem obrotu
sieci handlowej sprawiedliwie obciąża rosnące przewagi i korzyści, jakie sieć ta czerpie z danego rynku.
Argumenty KE na „nie” dla podatku progresywnego
Komisja ma jednak inną logikę. Uznaje ona stosowanie niższych stawek podatkowych dla mniejszych graczy jako niedozwoloną pomoc publiczną. I
nie widzi tego, że w dzisiejszej gospodarce globalnej
duże międzynarodowe koncerny nierzadko osiągają
przychody większe niż niektóre państwa. Nie widzi
tego, że te duże koncerny zarabiają ogromne środki
na jednych rynkach i dopłacają do innych, aby zniszczyć na nich lokalną konkurencję. Nie dostrzega, że
ta prywatna pomoc jest dużo większa niż niejedna
pomoc publiczna. Dla Komisji pomoc publiczna jest
niedozwolona, bo niszczy wolną konkurencję, natomiast subsydiowanie poszczególnych firm w ramach
środków prywatnych już wolnego rynku nie zaburza.
Taka argumentacja z pewnością nieprzypadkowo chroni interesy gigantów z Francji, Niemiec
czy Wielkiej Brytanii. Pod sztandarem „wolnej”

konkurencji mogą oni umacniać swoją rynkową pozycję. A wszystko to dzieje się niejako za przyzwoleniem i pod egidą Komisji Europejskiej.
Jakie są tego konsekwencje?
W Unii Europejskiej nigdy tak naprawdę nie udało się stworzyć mechanizmu równych szans. Na likwidacji granic skorzystały przede wszystkim koncerny z dużych krajów „starej” Unii. Posiadając
korzyści z tzw. efektu skali osiągniętego na dotychczasowych rynkach, mogły bez przeszkód zdominować rynki „nowych” krajów Unii. To doprowadziło już do sytuacji, w której na liście największych
firm działających na Węgrzech próżno szukać węgierskich rodzimych firm, prowadzących handel
detaliczny. Polski rynek przez lata transformacji
również został zdominowany przez zachodnioeuropejskie sieci, a lokalna przedsiębiorczość została zepchnięta na dalszy plan. Ogromne zyski z
tego handlu „wypłynęły” do krajów pochodzenia
tych sieci handlowych. Dzięki temu ich mieszkańcy żyją na wyższym poziomie socjalnym, ich dobrobyt wzrasta. I tak oto, wbrew pierwotnym założeniom, UE przyczynia się do pogłębiania różnic
w rozwoju regionów Unii, choć jej założeniem było
wyrównywanie szans.
Ktoś powie: przecież w marketach jest taniej i
po co nam do szczęścia polskie sklepy? Odpowiedź
brzmi: kupując zagraniczne produkty albo nawet polskie w zagranicznych marketach, doprowadzamy do utraty miejsc pracy w Polsce. Zagraniczne sieci zapewniają najtańsze miejsca pracy i
robią to kosztem lokalnej przedsiębiorczości, która nie jest w stanie z nimi konkurować. Nie możemy za to w ogóle liczyć na wysokopłatne miejsca
pracy w centralach firm, w zarządzaniu, w działach B+R, itp. Dziś trzeba jasno i wyraźnie podkreślać: każda rodzima firma w dużo większym stopniu (nawet kilkukrotnie) przyczynia się do rozwoju
gospodarczego kraju niż firma zagraniczna. Kraje,
które posiadają dużą liczbę firm globalnych, są zamożne i tam żyje się dostatniej. Z kolei kraje, które
swój rozwój oparły na kapitale zagranicznym i imporcie, stają się krajami „drugiej prędkości”, krajami kolonialnymi.
Co robić?
Musimy zauważyć, że obecnie stanowisko KE nie
wynika z fundamentów Unii Europejskiej. Z łatwością daliśmy sobie wmówić, że wstępując do
Unii, będziemy musieli się do tych zasad dostosować. Nikt przy tym nie pomyślał, że konieczne jest dopasowanie zasad konkurencji do nowych warunków konkurowania w rozszerzonej
Unii. Konieczne jest uwzględnienie siły i potencjału nowych państw członkowskich.
W dobie ożywionej dyskusji na temat kształtu
podatku od handlu detalicznego, polscy politycy
nie mogą dać się zwieść doświadczonym graczom
w Brukseli, którzy działają w interesie dużych firm
z Zachodu. My musimy realizować w pierwszej kolejności interes Polski, bo w Unii Europejskiej gospodarczo każdy kraj rozwija się oddzielnie. I nie
chodzi tu o żaden nacjonalizm, tylko o dążenie do
tego, aby na równi korzystać z dobrodziejstw Unii.

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

Do zakochania jeden lot

- Lotnictwo to raczej męski sport, lata
zdecydowanie więcej panów. Jak się
znalazłaś w ich gronie?
- Faktycznie na lotniskach jest
mniej kobiet, chociaż ta tendencja się zmienia. Każdego roku na
szkoleniu pojawia się jakaś nowa
kobieta. Sama nie wiem, co mnie
skłoniło do rozpoczęcia przygody
z lataniem… Chyba takim impulsem była bliskość lotniska, ponieważ mieszkam w jego sąsiedztwie
w Łososinie Dolnej, dosłownie
rzut beretem. Codzienne oglądanie szybowców i samolotów spowodowało, że chciałam zobaczyć,
jak to jest w powietrzu.
- Było tak jak się spodziewałaś?
- Lepiej! Pojawiły się emocje,
które ciężko sobie wyobrazić z ziemi. To po prostu trzeba poczuć! Na
pewno jest doza adrenaliny przed
samym lotem. Przed pierwszym
lotem szybowcem nie było stresu,
REKLAMA

a podekscytowanie. Zastanawiałam się, czy mi się spodoba. Ale
na szczęście od razu się w lataniu
zakochałam.
- Nie miałaś kłopotów z opanowaniem
technicznej strony lotnictwa?
- Wiedza uspokaja człowieka.
Wiem, dlaczego szybowiec lata
i że właściwie nie ma prawa spaść,
jeśli dochowam zasad poprawnego pilotażu.
- Po szkoleniu przychodzi czas na lot
samodzielny. Jak wyglądał on w Twoim wykonaniu?
- Było sporo emocji, ale też
duże skupienie i odpowiedzialność
za siebie, za każdy manewr. Myślę,
że wielu pilotów się ze mną zgodzi, że samemu lata się lepiej niż
z instruktorem. Każdy jest inny
i na przykład sam sobie ustala
odpowiedni moment wykonania
skrętu. Nie ma tego głosu za tobą,
który mówi, że skręca się za wcześnie czy za późno. Dlatego wydaje
mi się, że jest prościej.

to jest też praca zespołowa i nie
da się niczego zrobić w pojedynkę. Trzeba kilku osób, żeby wyciągnąć sprzęt z hangaru czy na
start. Po prostu, kiedy trzeba,
mężczyźni pomogą. Nie wydaje
mi się jednak, żebyśmy miały taryfę ulgową.

- Kobiety, których jest tu mniej, czują
się na lotnisku wyjątkowo?
- Nie powiedziałabym. Kobiety są trochę słabsze od strony fizycznej i zdarza się, że trzeba im
trochę pomóc. Ale szybownictwo

- Przebywanie w powietrzu uzależnia?
- Tak, do latania się tęskni i wyczekuje się pogody, która umożliwi wzbicie się w powietrze i latanie. Postrzeganie nieba na zawsze
się zmienia. Inaczej odbiera się to,

FOT. Z ARCH. P. KOCOŃ

Latanie ma nieoczekiwany wpływ na
życie człowieka. Paulina Kocoń z Łososiny Dolnej dzięki niemu zawsze
wie, kiedy wziąć z domu parasol. Patrzy w niebo, myśląc o tym, czy będzie termika. Lotniczka jest dumną posiadaczką licencji szybowcowej
i ma na koncie sukcesy w zawodach
na celność lądowania.

co dzieje się na niebie, inaczej patrzy się na chmury. Teraz sprawdzam pogodę codziennie, nigdy
nie biorę „w ciemno” parasola
wychodząc z domu.
- Odkryłaś u siebie talent w zawodach
na celność lądowania?
- Dwa lata temu udało mi się
wygrać, ale rok temu poszło mi
trochę gorzej i dałam fory innym
zawodnikom (śmiech). Za pierwszym razem miałam też trochę
szczęścia, bo jednak w takich zawodach miarodajny wynik daje

trenowanie. A gdy po sezonie każdy wykonuje lot po kręgu, to trochę w tym zabawy, trochę szczęścia, wprawnego oka i ręki. Myślę,
że w kolejnych latach chętnie wezmę udział w takich zawodach.
- Są jeszcze inne, poważniejsze plany
związane z lotnictwem?
- Na razie latanie to moja pasja. To, czy będę szła zawodowo w tym kierunku, trudno dziś
ocenić.

ROZMAWIAŁA KRYSTYNA PASEK
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Na górskim szlaku

Z okien samochodu tego zobaczyć nie można
Sądeczanie Angelika Kantor i Mateusz
Grzegorzek od kilku lat prowadzą podróżniczego bloga mynaszlaku.pl. Zdobywanie górskich szczytów nie jest im obce. Tym
razem wybrali jednak trudniejszą opcję.
W 10 dni przemierzają 260 km. Idą Głównym Szlakiem Świętokrzyskim z Gołoszyc
do Kuźniaków, a następnie Szlakiem Orlich
Gniazd z Krakowa do Częstochowy. Sami,
z całym bagażem spakowanym w dwa 15 kg
i 8 kg plecaki.
- Pogoda nam sprzyja, a widoki zapierają dech w piersiach – relacjonował w sobotę Mateusz.
Każdy dzień wędrówki z pozoru jest podobny. Wstają rano i ruszają na wyznaczony wieczór wcześniej szlak. Ale każdy dzień
dostarcza też mnóstwa wrażeń – tak było
w chwili dotarcia do zjawiskowego zamku
w Rabszynie, czy rankiem, gdy podziwiali
widok na Pustynię Błędowską z punktu widokowego Czubatka.
Są chwile zachwytu, ale też zmęczenia.
- Najcięższe są momenty, gdy wie się, ile
jeszcze do wyznaczonego celu. Wtedy czas
i droga dłużą się niemiłosiernie – przyznają.
Inni woleliby może wirtualny spacer, albo
wyprawę samochodową, oni zdecydowanie
wolą osobiście przemierzać góry i to niezależnie od aury. Po co im to?

FOT. Z ARCH. M. GRZEGORZKA I A. KANTOR

11 kwietnia porzucili domowe pielesze, zabrali
plecaki i ruszyli na 10 dni w góry. W ten sposób
spełniają swoje marzenia.

- To się bierze z pasji – tłumaczą 22-letni studenci. – Piesza wędrówka daje nam
możliwość zatrzymania się tam, gdzie tylko
chcemy. Zobaczenia miejsc, których z okna
samochodu z pewnością dostrzec nie można. A jak się idzie w dobrym towarzystwie,
nie przeszkadza deszcz czy inne niewygody.
Po prostu rano zakładamy plecaki i ruszamy dalej. Dziennie pokonujemy 35-40 km.

Co ciekawe, wyprawa raczej dostarcza im okazji do kontaktów z naturą niż
z ludźmi.
- Przez ostatnie 100 km spotkaliśmy…
może trzy osoby. Sezon na górskie wędrówki jeszcze się nie rozpoczął, a może
i zainteresowanie realnym przemierzaniem szlaków nie jest już tak popularne
– zastanawia się Mateusz.

Sama podróż ma ogólny plan, ale
w trakcie kierują się spontanicznością.
Nocują pod namiotem lub w gospodarstwach agroturystycznych.
- To bezpieczna wyprawa – przekonują. – Ludzie nie są groźni, a zwierząt właściwie nie spotykamy.
Swój projekt nazwali „Małe jest piękne", bo chcą udowodnić, że wzniesienia, które nie przekraczają 700 m n.p.m.,
a więc dla rodowitego sądeczanina są stosunkowo niskie, też mają swój urok.
Ich wędrówka może przypominać mozolne pielgrzymowanie szlakiem św.
Jakuba.
- Coś w tym jest – zamyśla się młody pasjonat gór. – Dziś na szlaku znaleźliśmy różaniec. Odczytaliśmy to jako
znak. Naszym punktem docelowym jest
Częstochowa, do której chcemy dotrzeć
21 kwietnia. Teraz idziemy tam z pewną intencją.
Swoje wrażenia z wyprawy opiszą jak
zawsze na blogu, inspirując innych do podążania ich szlakami. Chcą w ten sposób
pokazywać wszystkim, że w górach jest
naprawdę coś wyjątkowego.
(JOMB)

POD PATRONATEM
M

REKLAMA

Młodzi e-inspiratorzy - warto ich naśladować

Dobiegł końca projekt „Młodzieżowi e – inspiratorzy”, realizowany przez Fundację Centrum Edukacji Mobilnej w ramach programu
„Obywatele dla Demokracji”.
Istotą projektu było pokazanie, że sieć to nie
tylko rozrywka, ale miejsce inspiracji do ciekawych działań, znakomita przestrzeń do dzielenia się wiedzą i pomysłami.
10 pięcioosobowych zespołów młodzieżowych wraz z opiekunami z sądeckich
szkół gimnazjalnych i średnich, uczestniczyło
w dwóch czterogodzinnych warsztatach oraz
podjęło działania w swoich środowiskach.
Na warsztatach omówione zostały różne formy aktywności w sieci, zagadnienia
prawne z tym związane, podstawowe zasady tworzenia filmików i innych udostępnianych materiałów, rodzaje licencji oraz zasady
bezpieczeństwa.
Mnóstwo emocji wywołały zajęcia prowadzone przez sądeckiego artystę street artu,
Mariusza Brodowskiego (Mgr Mors). Młodzież
miała możliwość spróbować swoich sił i stworzyć własne szablony. Była to świetna forma
integracji i współpracy. Pokazano, że wolny
czas można spędzić w twórczy i pożyteczny
sposób, że lepiej tworzyć w przestrzeni publicznej sztukę, niż zapełniać ją agresją, choćby w formie obraźliwych napisów na murach
czy hejtu w sieci.
O skutkach mowy nienawiści, konsekwencjach prawnych i sposobach reagowania, mówiła adwokat Agnieszka Błażowska.

Rozmowa była okazją do zwiększenia świadomości prawnej młodzieży, której braki są
często przyczyną wejścia w konflikt z prawem.
W związku z tym, że projekt zakładał dzielenie się efektami pracy w sieci, Tomasz Zacłona (nauczyciel akademicki, ekspert z zakresu
public relations) poprowadził zajęcia poświęcone znaczeniu budowania pozytywnego
wizerunku w Internecie i skutecznym działaniom prospołecznym za pośrednictwem „nowych mediów”.
Młodzież wzięła również udział w video-konferencji z mieszkańcami Oslo, w której
poruszono problematykę związaną z wielokulturowością w kontekście tzw. kryzysu migracyjnego. Młodzież mogła przekonać się,
jak wielką rolę w nastawieniu do tego problemu odgrywa rzetelna kampania informacyjna.
Najważniejsze były jednak działania praktyczne młodzieży, która działała w dwóch obszarach: aktywności proobywatelskiej i e-wolontariatu edukacyjnego.
Świetnych pomysłów nie brakowało żadnej
z grup – mówi koordynator projektu Krzysztof
Małota. W obszarze e-wolontariatu edukacyjnego, grupa z Gimnazjum nr 11, stworzyła e-fiszki do nauki słówek z j.niemieckiego na
poziomie gimnazjum, młodzież z ILO wykorzystała sieć do wyjaśnienia jak rozwiązywać wybrane zadania maturalne z chemii.
Ciekawy sposób promocji wolnej od wulgaryzmów polszczyzny zaproponowali uczniowie z Gimnazjum nr 2, wykonując na ścianie
w szkole graffiti. Grupa ta również poznawała narzędzia do prowadzenia warsztatów online i webinarów.

Karolina, która nagrała screencast z matematyki, zwraca uwagę na możliwości jakie
daje sieć w dzieleniu się wiedzą: Nagrywanie
filmików nie jest łatwe o czym przekonaliśmy
się w trakcie projektu. Oprócz wiedzy przedmiotowej, należy sprawnie i zrozumiale przedstawić dane zagadnienie. Wymaga to konsultacji, prób, powtórzeń. Warto jednak rozwijać
się w tym kierunku, gdyż jest zapotrzebowanie na wiedzę w sieci – można z niej korzystać
z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie.
Zespół z V liceum podjął bardzo aktualny
problem dotyczący postrzegania imigrantów.
Analizował publikacje pojawiające się w sieci,
opinie rówieśników, przeprowadził videokonferencję z młodzieżą z kilku krajów. Uczniowie
z ZS w Łącku postanowili wykorzystać sieć do
promocji zdrowego stylu życia.
Kolejne 5 grup podjęło działania związane z aktywnością obywatelską. Tu też nie
brakowało ciekawych inicjatyw. 2 zespoły
podjęły działania związane z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia. Uczniowie
z Gimnazjum w Koniuszowej podjęli działania, których celem jest utworzenie przy
szkole wielofunkcyjnego boiska sportowego. Natomiast zespół z Gimnazjum nr 2
zastanawiał się nad zagospodarowaniem
terenów nad rzeką Kamienicą oraz podjął
akcję sprzątania tych terenów, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc pamięci. Grupa z I Liceum w swoich działaniach
zwróciła uwagę na rolę ludzi starszych w lokalnych społecznościach. Uczestnicy projektu z ZS w Łącku na przykładzie swojej miejscowości, wskazali na różne formy

aktywności, które pozwalają na twórcze
spędzanie wolnego czasu w mniejszych
miejscowościach. Uczniowie z Gimnazjum
nr 3 w Nowym Sączu, aktywizowali młodzież do udziału w różnych formach życia
publicznego, które zwiększają partycypację
obywateli w podejmowaniu decyzji.
Alicja Gałęziowska, współtwórca „Akademii Samorządności” Stowarzyszenia
Gimnazjalnych Samorządów Uczniowskich,
które było partnerem projektu, podkreśla
rolę angażowania się ludzi młodych w bliskie im sprawy: „To istota demokracji – działać, najpierw w przestrzeni szkolnej i lokalnej. Daje to poczucie wpływu na najbliższe
otoczenie i kształtuje cały szereg kompetencji miękkich przydatnych w życiu”.
Na obywatelski wymiar działań zwraca również uwagę Joanna Dźwigniewska-Gargula, opiekunka grupy projektowej
z Koniuszowej: Realizując projekt młodzież
nie tylko uczy się współpracy i współdziałania w grupie, ale także bardziej interesuje się sprawami społeczności lokalnej,
kształtuje u siebie poczucie odpowiedzialności za wspólne dobro, a to są jedne
z najważniejszych cech społeczeństwa
obywatelskiego.
Dziękujemy wszystkim grupom za podjęte działania projektowe i zapraszamy do
odwiedzenia strony projektu: inspiratorzy.
edumobile.pl
Krzysztof Małota
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Interwencja DTS

Podejrzane zbiórki odzieży?
- Już któryś raz dostaję ulotkę z informacją, że prowadzona jest zbiórka
odzieży. Ostatnio przejrzałam ubrania i sporo rzeczy do oddania by się
znalazło. Zastanawiam się jednak,
czy to nie oszuści i czy te rzeczy rzeczywiście trafią do biednych i potrzebujących osób, a nie na przykład
do lumpeksów – pisze nasza Czytelniczka, pytając o działalność fundacji Kairos.

Fundacja użycza swoje logo
Siedziba fundacji Kairos, która rozsyła informacje o zbiórkach,
mieści się we Wrocławiu. Zajmuje się prowadzeniem działalności
dobroczynnej: organizuje edukacyjne i kulturalne warsztaty,
korepetycje w domach dziecka,
sponsoruje prezenty świąteczne dla potrzebujących. Do swych
działań angażuje wolontariuszy
i wszystkich ludzi dobrej woli.
Czy zbiera także używaną odzież?
- Jeśli chodzi o zbiórki odzieży,
to bardzo możliwe, że ta pani
otrzymała taką ulotkę. Działamy
w całym kraju, także za granicą
- mówi Roman Rybotycki, prezes
zarządu fundacji. - Współpracujemy z różnymi firmami komercyjnymi, często sponsorującymi nasze projekty, na przykład
edukacyjne. Przedsiębiorstwa te
przesyłają nam środki, my dajemy im nasze logo. My sami,
jako fundacja, nie organizujemy
zbiórek odzieży używanej - robią je właśnie te prywatne firmy. Jesteśmy wdzięczni, jeżeli chcą nam przekazywać część
swojego zysku. Część środków
z tych darowizn, przekazujemy
na nasze cele charytatywne –
tłumaczy prezes. - Zarobek firmy zbierającej uzależniony jest
od ilości dostarczonych ubrań.
Odzież jest segregowana, część
trafia do sprzedaży do sklepów
z odzieżą używaną, tzw. lumpeksów, część natomiast przetwarzana jest na czyściwo. Pewna
jej ilość jest rozdawana przez instytucje charytatywne ubogim.
Co miesiąc firma wpłaca za udostępnianie loga określoną sumę pieniędzy. Z takiej
współpracy najczęściej korzystają większe firmy dysponujące kontenerami. Zbiórką odzieży
zajmują się firmy, które powinny mieć podpisaną umowę z wybraną fundacją a także specjalne
pozwolenie. Udziela go gmina,
powiat, województwo bądź Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji.

Lepiej oddać niż wyrzucić
Zbiórki odzieży dla osób potrzebujących od dawna budzą
kontrowersje. Przeprowadzającym je podmiotom zarzucano, że
odzież trafia nie do biednych, ale
po prostu do sklepów z odzieżą
używaną. - Tak było może 10 lat
temu. Dziś osoby bezdomne tych
ubrań już po prostu nie chcą uważa Rybotycki. Niemniej Czytelnicy często bywają zaniepokojeni niejasnościami w organizacji
takich zbiórek. - To efekt ustawy napisanej w 1993 roku, która sprawia, że zbiórka jest prawie niemożliwa do wykonania
– zaznacza Roman Rybotycki. W ten sposób działa większość
stowarzyszeń, fundacji czy instytucji pomocowych. Chyba lepiej oddać rzeczy fundacji bądź
innej placówce pomagającej potrzebującym, niż zasilać nimi
wysypiska? - zastanawia się prezes fundacji Kairos. Wyrzucając
odzież do śmieci zanieczyszczamy środowisko i płacimy wyższe
rachunki za wywóz większej ilości odpadów. W przypadku palenia ubrań, co także się zdarza,
przykładamy rękę do zwiększania zanieczyszczenia powietrza.

Ubrań jest za dużo
W obiegu jest obecnie bardzo
duża ilość odzieży. - Ubrania
przywożone są główne z Chin,
ich liczba stale rośnie a trwałość
i czas użytkowania przez jednego właściciela jest coraz mniejsza. Ludzie często je wyrzucają,
zwiększając liczbę śmieci – mówi
Rybotycki.
Uwagę na problem nadmiaru
odzieży zwracają także internauci. - Gdzie można oddać odzież
używaną dla biednych? Bo z kontenerów podobno biorą do sklepów z odzieżą używaną i handlują. Mam trochę całkiem dobrych
rzeczy - czytamy jeden z komentarzy na forum portalu limanowa.in, podejmujący wątek „podejrzanych” zbiórek. W Nowym
Sączu jest sporo miejsc, gdzie
można oddać odzież dla ubogich
osób, np. oddziały Caritas działające przy nowosądeckich parafiach, Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej czy Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta.

Pojemniki szpeciły miasto
Pod koniec lipca 2011 roku
w sprawie zbiórek używanej
odzieży interweniował ówczesny

Chyba lepiej oddać rzeczy fundacji
bądź innej placówce pomagającej
potrzebującym, niż zasilać nimi
wysypiska? - zastanawia się prezes
fundacji Kairos.

radny miejski Artur Czernecki.
Poruszył sprawę 98 postawionych nielegalnie kontenerów firmy „Wtórpol”. Krzysztof Kurzeja,
dyrektor Wydziału Geodezji i Mienia Urzędu Miasta Nowego Sącza,
informował, że kontenery było
postawione „na dziko” – nikt nie
zwracał się z pytaniem o pozwolenie na ich montaż na terenie miasta. Pojemniki na odzież zawierały
kiedyś logo Polskiego Czerwonego Krzyża, jednak potem PCK
rozwiązało współpracę z prywatną firmą. Koniec końców okazało
się, że firma „Wtórpol” nie miała
pozwolenia na organizację zbiórki. Nie musiała go mieć, bo nie była
jej organizatorem.
- Działalność takich fundacji to nabijanie ludzi w butelkę.
Prezesi mają ludzi na etatach,
którzy tam normalnie zarabiają, zamiast faktycznie pomagać. W przypadku „Wtórpolu”,
kontenery były dosłownie wszędzie, szpeciły krajobraz miasta.
Jednak co gorsze, ludzie, którzy wrzucali tam ubrania, byli
przekonani, że rzeczy te trafiają
do potrzebujących. Tymczasem
ubrania trafiały do lumpeksów –
mówi Artur Czernecki, przewodniczący osiedla Falkowa oraz prezes Stowarzyszenia „Beskidzkie
Więzi”, podkreślając jednocześnie, że sam co jakiś czas dostaje ulotki informujące o zbiórkach. - Co parę dni wpadają mi
w ręce podobne ulotki, i to z różnych firm, bo trochę się ich namnożyło. Odzież z tych „zbiórek”
trafia także na rynki wschodnie, ludzie z tych fundacji robią
to dla czystego zysku. Mówię to
z całą odpowiedzialnością, do
dokładnie badałem kiedyś tę
sprawę - dodaje.

Te organizacje wiedzą, jak
pomóc
Zdaniem Czerneckiego osoby,
chcą oddać niepotrzebne rzeczy,
powinny oddawać je do Caritasu. - Pracownicy tej organizacji znają potrzeby mieszkańców,
mają rozpoznany rynek, wiedzą,
jak dobrze pomóc – uważa były
radny. Dodaje także, że sam w ramach Stowarzyszenia „Beskidzkie
Więzi” wraz z piosenkarką Anną
Wacurą prowadzi zbiórki używanych rzeczy dla samotnych matek. Pochodząca z Nowego Sącza
wokalistka postawiła zaangażować się w działalność charytatywną. Niedawno przyszła pierwsza paczka ubrań i dziecięcych
bucików.
- Rzeczy przychodzą czyste
i wyprasowane, otrzymaliśmy
właśnie pierwszą transzę. Paczka była naprawdę wartościowa.
Otrzymujemy te rzeczy i od razu
przekazujemy je potrzebującym,
spokojnie, bez rozgłosu - dodaje Czernecki.

AGNIESZKA MAŁECKA

21 kwietnia, godz. 18., kościół kolejowy w Nowym Sączu koncert jubileuszowy z okazji 45-lecia Chóru im. Jana Pawła II
22 kwietnia, godz. 9 – 15., MCK Sokół – konkurs wokalny
IFKA Voice Festival 2016
22 kwietnia, od godz. 8.15, Technikum TEB Edukacja w Nowym Sączu – Drzwi Otwarte TEB, prezentacja minikomputera Raspberry Pi
22
kwietnia,
godz.
18.,
Muzeum
Nikifora
w Krynicy-Zdroju - wystawa „Kazimierz Idzi. Rzeźba w drewnie i w kamieniu”
22 kwietnia, godz. 18., MCK Sokół - wystawa malarstwa Wojciecha Sarneckiego
23 kwietnia, od godz. 10. Nowy Sącz, CH GOŁĄBKOWICE - 5. urodziny CH GOŁĄBKOWICE, w programie m.in.
występ zespołu BoneyM i spotkanie z Dariuszem Michalczewskim
23 kwietnia, godz. 12., Galeria Marii Ritter w Nowym Sączu
- Dzień Wolnej Sztuki
23
kwietnia,
godz.
15.30,
Pijalnia
Główna
w Krynicy-Zdroju – koncert Funky Dolls
24 kwietnia, godz. 10.30-13.30 i 17-20.30, hala sportowa
MOSiR w Nowym Sączu - XXIII Ogólnopolski Turniej Tańca
Towarzyskiego o Puchar Dyrektora Małopolskiego Centrum
Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu
26 kwietnia, godz. 17., Dom Polsko-Słowacki w Gorlicach –
wystawa fotografii Jan Majewski „Cmentarze z I Wojny Światowej w Beskidzie Niskim i na Pogórzu”
28 kwietnia, godz. 16., Restauracja Marysieńka w Starym Sączu – Sebastian Atrament akustycznie na żywo
(BJ)
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M AT E R I A Ł P R O M O C YJ N Y

W ratuszu spotkali się liderzy organizacji pozarządowych

Ponad 80 liderów organizacji pozarządowych z terenu Nowego Sącza spotkało się w ratuszu
w ramach Nowosądeckiego Forum Organizacji Pozarządowych. Podczas inauguracji wydarzenia prezydent Ryszard Nowak wyróżnił sądecki oddział Polskiego Towarzystwa Matematycznego, wręczając prof. Tadeuszowi Ramsowi, prezesowi Towarzystwa, nagrodę specjalną
za działalność na rzecz miasta.
- W tym roku statuetkę przyznaję dla Polskiego Towarzystwa Matematycznego w Nowym Sączu, które obchodzi jubileusz 40-lecia i ma ogromne doświadczenie w swojej działalności. Mam nadzieję, że dzisiejsza nagroda jest dowodem na to, jak bardzo doceniamy
tą trudną codzienną pracę – mówił Ryszard Nowak. Prezydent przypomniał, że miasto od
wielu lat wspiera organizacje pozarządowe, czego potwierdzeniem jest utworzenie centrum dla NGO w budynku po dawnym Sanepidzie przy ulicy Nawojowskiej 17a.

W Forum wzięła udział dr Agnieszka Rymsza, doradca Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego, która zaprezentowała Narodowy Program Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Jego podstawa to podniesienie rangi i wzmocnienie instytucji
dialogu obywatelskiego. Wizyta w Nowym Sączu była kolejnym z cyklu spotkań w ramach
szerokich konsultacji ze środowiskami organizacji pozarządowych z całej Polski.
W programie Nowosądeckiego Forum Organizacji Pozarządowych znalazły się prezentacje tematyczne, wśród których omawiano możliwości wykorzystania internetu, w tym
także mediów społecznościowych do działań realizowanych przez NGO. Poruszane były
także tematy związane z obsługą finansową prowadzonych na terenie miasta organizacji
oraz rozwojem idei wolontariatu, jako jednej form społecznego zaangażowania.
Wydarzeniu towarzyszyła wystawa fotograficzna, przedstawiająca działalność nowosądeckich organizacji pozarządowych.

Nowy Sącz z promesą na 440 tys. zł
Sądecki ratusz poinformował na swojej stronie internetowej o przyznanej, przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, promesie na kwotę 440 tys. zł. Środki
zostaną przekazane na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W przypadku Nowego Sącza uda się wyremontować trzy ulice częściowo zniszczone podczas powodzi w 2010 i 2011 roku.
Jak podkreśla prezydent Ryszarda Nowak, uzyskane w ten sposób środki finansowe pozwolą na przeprowadzenie prac remontowych na ulicach Osiedlowej,
Zakładników i Leśnej. - Cieszę się, że przygotowany przeze mnie wniosek został
zaakceptowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, co pozwoli
na usunięcie skutków powodzi, uciążliwych dla mieszkańców z dzielnic dotkniętych żywiołem – informuje Ryszard Nowak.
Urząd miasta planuje wyremontować część ulicy Zakładników i Leśnej. Na tej
ostatniej zostanie również odbudowany przepust, podobnie jak na ulicy Osiedlowej.

Dzięki uśmiechowi i kondycji
fizycznej dożył 100 lat!
Włodzimierz Rożejowski świętował swoje setne urodziny. Znany z niezwykłej tężyzny fizycznej i nieustającego uśmiechu Sądeczanin nie tylko zdmuchnął świeczki na urodzinowym torcie, ale przyjął również życzenia od prezydenta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka, który osobiście odwiedził znanego niegdyś zegarmistrza.
- Nie ukrywam, że każdy taki jubileusz jest dla mnie ogromną przyjemnością, jeżeli mogę
odwiedzać Sądeczanki i Sądeczan, którzy kończą sto i więcej lat - mówił prezydent Nowak. - Pan Włodzimierz przyjechał z Lwowa z całą rodziną do Nowego Sącza i stwierdził,
że to jest to miejsce, w którym się zakochał i tutaj został. Teraz cieszy się dobrym zdrowiem i oby tak było nadal.
Wizytę obchodzącemu setne urodziny Włodzimierzowi Rożejowskiemu złożyła wicedyrektor sądeckiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Agata Michalik, a najlepsze życzenia kolejnych lat w dobrym zdrowiu przekazał też dyrektor Wydziału Integracji i Rynku Pracy Leszek Langer.
Przy tak wyjątkowej okazji nie mogło zabraknąć tradycyjnego „sto lat” i uroczystego toastu. Jubilat odebrał także okolicznościowy upominek, który wręczył Prezydent Nowego Sącza wraz z bukietem kwiatów od kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Małgorzaty
Antkiewicz-Wójs.
Włodzimierz Rożejowski jest znanym i cenionym w Nowym Sączu rzemieślnikiem, odznacza się niezwykłą pogodą ducha i wyjątkową sprawnością fizyczną. W swoje 90. urodziny pobił rekord świata w biegu na 100 m osiągając doskonały czas 28 sekund.
W 1945 roku wraz z rodziną przyjechał do Nowego Sącza i przez 60 lat prowadził zakład
zegarmistrzowski przy ul. Wałowej. Przez lata działał w Cechu Rzemiosł Różnych.
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Innowacje

Międzynarodowe towarzystwo specjalistów od uczenia
2 tys. zasobów, 1500 aktualności, ponad 900
wydarzeń opublikowanych przez Krajowe
Krajowe Biura EPALE, 287 organizacji zarejestrowanych w Partner Search. Najwięcej użytkowników zarejestrowanych jest terenu Włoch, Polska jest obecnie na trzecim
miejscu. Takie międzynarodowe towarzystwo specjalistów od uczenia się dorosłych
robi wrażenie.

Rozmowa z MARIOLĄ
PĘKALĄ-PIEKARSKĄ
– wiceprezes Sądeckiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
i ambasadorką platformy
Epale
- Platforma Epale – brzmi tajemniczo, co to jest?
- Platforma Epale to elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie. Skierowana jest do specjalistów w tym
obszarze: szkoleniowców, nauczycieli, decydentów, naukowców czy wolontariuszy.
Celem przyświecającym powstaniu platformy było podnoszenie jakości i doskonalenie
oferty uczenia się dorosłych w Europie oraz
umożliwienie profesjonalistom ds. uczenia się
dorosłych dotarcia do wszystkich dorosłych.

- Co użytkownik Epale znajdzie na platformie?
- Publikacje, raporty i artykuły dotyczące edukacji dorosłych, studia przypadku opisujące innowacyjne rozwiązania w dziedzinie
edukacji dorosłych, materiały edukacyjne do
wykorzystania. Platforma daje możliwość nawiązania współpracy na poziomie europejskim poprzez: umieszczenie w bazie własnej
organizacji, zaproponowanie określonych
działań, np. stworzenia sieci tematycznej,
zrealizowania projektu, opublikowanie ogłoszenia o poszukiwaniu partnera do projektu.
Na platformie zamieszczone są także materiały i publikacje Ogólnopolskiej Federacji
Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, a także informacje o konferencjach, których jesteśmy organizatorami. Na przykład
wydarzeniem, które zainteresowało Centralę Epale, było Forum III Wieku - relacja z tej
konferencji została przez nich przetłumaczona na język angielski i edytowana na stronie głównej.
- Jakie jest w tej chwili zainteresowanie platformą?
- Platforma Epale jest realizowana poprzez
33 kraje w 24 językach. Obecnie jest ponad 10
tys. zarejestrowanych użytkowników, ponad
245 tys. odwiedzających stronę osób, prawie

FOT. Z ARCH. M. PĘKALI-PIEKARSKIEJ

- Czyli przeciętny Kowalski raczej z niej nie
skorzysta?
- To nie jest platforma służąca internetowej edukacji dorosłych, w znaczeniu kursów
e-learningowych. Choć owszem, są tam zamieszczane linki do takich kursów. Chodzi
o edukację tych, którzy uczą dorosłych. Platforma ma na celu wymianę doświadczeń,
spostrzeżeń, materiałów, badań dla kadry
edukacji dorosłych. Tak, aby ich działania
stawały się bardziej profesjonalne. Platforma
jest skierowana do: szkoleniowców, nauczycieli osób dorosłych, doradców zawodowych,
pracowników i wolontariuszy NGOs w obszarze edukacji dorosłych, pracowników UTW,
instytucji kultury, bibliotek, dziennikarzy.

Co roku zapisuje się na SUTW
ponad 400 osób. Organizujemy
40 rodzajów warsztatów
włącznie z lektoratami. Na samej
Sądecczyźnie powstały w ostatnim
czasie dwa kolejne uniwersytety –
w Starym Sączu i Nawojowej.
W związku z tym przybywać będzie
także kadry edukującej dorosłych.

- Jak Pani, sądeczanka, trafiła do tej ogólnoeuropejskiej platformy elektronicznej?
- Współpracę z Fundacją Rozwoju Systemu
Edukacji w Warszawie, która pełni rolę Krajowego Biura Epale, podjęłam dzięki Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Nowym Sączu, która
działa na rzecz uczenia się dorosłych od 2007
roku. FRSE z Warszawy, która jest też operatorem Programu Erasmus +, od wielu lat
uczestniczy w konferencjach, które organizujemy wspólnie z Federacją, a przede wszystkim w Forum III Wieku - konferencji towarzyszącej Forum Ekonomicznemu w Krynicy=
Zdroju. Fundacja rok temu szukała osób związanych z edukacją dorosłych do bycia ambasadorem platformy, więc się zgłosiłam. Moje
zgłoszenie zostało zaakceptowane. Rolą nas,
ambasadorów, jest promowanie platformy
w całym kraju, organizowanie spotkań,
warsztatów i szkoleń z jej obsługi, a także uczestniczenie w spotkaniach w siedzibie
Fundacji w Warszawie.
- Pani osobiście też korzysta z zasobów Epale,
choćby w ramach samoedukacji?
- Platforma jest skierowana między innymi do liderów Uniwersytetów Trzeciego
Wieku, zaliczanych do instytucji i organizacji
oferujących edukację pozaformalną. Wszystkie organizowane przez nas zajęcia warsztatowe czy lektoraty, a nawet zajęcia ruchowe to właśnie edukacja pozaformalna, która
charakteryzuje się odmiennym podejściem
niż edukacja formalna, którą jest szkoła czy
studia. Prowadzący zajęcia w Uniwersytetach Trzeciego Wieku traktują swoich studentów partnersko. Wspomagają i wpływają na kształcenie seniorów, ale nie narzucają
uczestnikom prawd i wiadomości. Seniorzy nie zdają egzaminów, ani też nie dostają ocen. Z własnej inicjatywy i chęci uczenia
się przychodzą na zajęcia, aby się rozwijać.
Na platformie zaś spotykają się osoby prowadzące zajęcia, czyli ich edukatorzy z całej
Europy. Jest to miejsce nawiązywania kontaktów, wymiany informacji, materiałów,
co w efekcie ma wpłynąć na jakość uczenia
się seniorów.

warsztatowa też jest bardzo bogata, bo organizujemy 40 rodzajów warsztatów włącznie
z lektoratami. Oczywiście życzyłybyśmy sobie, żeby była jeszcze większa, bo zapotrzebowanie jest ogromne. Na samej Sądecczyźnie
powstały w ostatnim czasie dwa uniwersytety – w Starym Sączu i Nawojowej. W związku z powyższym przybywać będzie także kadry edukującej dorosłych. Platforma Epale to
miejsce spotkań tej kadry, po to, aby edukacja dorosłych stawała się coraz bardziej profesjonalna. I tak na platformie można znaleźć
m.in.: kalendarz wydarzeń organizowanych
w Europie - konferencji i seminariów, kursów dla kadry, aktualności w obszarze edukacji dorosłych, bibliotekę materiałów, dokumenty strategiczne, analizy, raporty z badań,
artykuły, blog.
- Dla Pani osobiście Epale jest przydatne, bo…?
- Codziennie zaglądam na platformę.
To już taki trochę nałóg…., często wykorzystuję ją przy pisaniu projektów. Chyba
z sukcesem, bo właśnie dostałam informację
o otrzymaniu przez stowarzyszenie dotacji w
wysokości ponad 40 tys. złotych na edukację
prozdrowotną i badania profilaktyczne seniorów. Niezwykle przydatna jest też funkcja poszukiwania partnerów, którą zamierzam już wkrótce wykorzystać w organizacji
Forum III Wieku – konferencji towarzyszącej
Forum Ekonomicznemu w Krynicy-Zdroju
i w Nowym Sączu. Przypomnę, że od ośmiu
lat jako Sądecki UTW jesteśmy organizatorem tej międzynarodowej konferencji. Ma
ona na celu zwrócenie uwagi na wyzwania,
przed jakimi stoi świat, a w szczególności
Europa, w kontekście starzejącego się społeczeństwa, w tym między innymi wartości
płynących z edukacji seniorów.
- Czyli podsumowując, zachęcamy do rejestracji na Epale? I to niezależnie od tego, czy jest się
edukatorem czy zainteresowanym samokształceniem dorosłym?
- Jak najbardziej, zarejestrowani użytkownicy mogą nawiązywać kontakty z kolegami po fachu z całej Europy. Mają do dyspozycji szereg różnych narzędzi dostępnych
w witrynie. Są to między innymi fora, umieszczanie komentarzy do blogów, poszukiwanie
partnerów do projektów. Od czasu do czasu na platformie pojawia się temat wiodący,
wokół którego toczy się dyskusja. Specjaliści
w zakresie tematu zamieszczają różnorodne
informacje, wyniki badań, wymieniają się doświadczeniami. To satysfakcjonujące uczucie
brać udział w takiej dyskusji i mieć przekrój
wiadomości z całej Europy.

ROZMAWIAŁA: (MAJO)
- Czyli platforma pomoże studentom UTW, których
co roku przybywa?
- Od początku powstania Sądeckiego UTW
razem z panią Wiesławą Borczyk uczestniczyłam w jego działalności i wiem, jak
ważny jest dla sądeckich seniorów udział
w zajęciach uniwersytetu. Rok rocznie zapisuje się do nas ponad 400 osób, nasza oferta

Platforma Epale w języku polskim
dostępna jest na stronie: https://
ec.europa.eu/epale/pl. Można ją
znaleźć taże przez FunPage’u: Epale
Polska – uczenie się dorosłych.

REKLAMA

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Nowym Sączu

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

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

Dzięki TOBIE będziemy mogli pomagać.
dyżurujemy: poniedziałek 16.00-18.00, środa i piątek 10.00-12.00 telefon: 18 443 42 27, telefon interwencyjny całodobowy 600 04 31 31
napisz do nas: tozns@wp.pl, znajdź nas na FB www.facebook.com/TOZNS/
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OKNA DRZWI BRAMY
PROMOCJA ZIMOWA DO 30.04.16 LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW
OPAL PLUS

LOYD

VERTE C

Drzwi antywłamaniowe OPAL posiadają izolację akustyczną 32 dB oraz
odporność na włamanie 2 klasy normy europejskiej.

1199zł

AKCESORIA W CENIE DRZWI
(OPAL PLUS)
• Zamek listwowy czteropunktowy,
• Dwie wkładki patentowe klasy „B”
• Klamka OPAL + szyld górny (II klasa europejska)
• Trzy zawiasy czopowe
• Trzy bolce antywyważeniowe
• Wizjer w kolorze srebrnym
• Próg ze stali nierdzewnej standardowy (120 mm)
• Ościeżnica metalowa kątowa, o szerokości profilu 105 mm.

VAT 8%

Rabat 30%

z montażem

DOSTĘPNE OD RĘKI

DOSTĘPNE OD RĘKI

DOORSY

OKNA DACHOWE
SKYLIGHT PREMIUM

PASSIVE
P R OPORTA
MOCJA

OKNA 7 KOMOROWE
Rabat 20%
W CENIE
5 KOMOROWYCH
TYLKO U NAS
DOSTĘPNE OD RĘKI
RABAT 20%
OKNA DACHOWE
SKYLIGHT

78x98 735zł*

78x98 706zł*

brutto vat 23%

brutto vat 23%

78x118 780zł*

78x118 748zł*

brutto vat 23%

brutto vat 23%

78x140 854zł*

78x140 820zł*

brutto vat 23%

brutto vat 23%

*okna dachowe w komplecie z kołnierzem

*okna dachowe w komplecie z kołnierzem

MIKEA

JEDYNE DRZWI NA RYNKU
DREWNIANO-STALOWE
WYPEŁNIONE PIANĄ
POLIURETANOWĄ
O WSPÓŁCZYNNIKU
UD=0,9 [W/m2 *K]1)

2998zł brutto VAT 8% z montażem
DOSTĘPNE OD RĘKI

RABAT 15%

CREO
KOLOR ZŁOTY DĄB WYSOKIE PRZETŁOCZENIE

BRAMY UCHYLNE

OGRODZENIE POSESYJNE

2500x2100

2190zł
2500x2250

2290zł
VAT 8%
Z MONTAŻEM

DOSTĘPNE OD RĘKI

6 KOMOROWE OVLO
• 6-komorowy profil o szerokości zabudowy 80 mm
• mocny profil o podwyższonej
sztywności
• nieskazitelną biel oraz brylantowy
połysk profili zapewnia wysokogatunkowy PVC;
• delikatne zaokrąglenia nadające profilowi nowoczesny i elegancki wygląd;
• odporny na zabrudzenie i czynniki atmosferyczne, łatwy w utrzymaniu czystości;
• szkło neutralne – nie daje efektu tzw.
"brudnych firan";
• przy zastosowaniu pakietu 3-szybowego o współczynniku U=0.7 Wm2K
możesz zaoszczędzić nawet do 20%
wydatków na ogrzewanie;
• odpowiednią szczelność gwarantują
uszczelki z EPDM;

Paszyn 478
tel. 18 440 20 14,
e-mail: biuro@tomexokna.pl
Nowy Sącz
ul. Zielona 45, tel: 018 444 11 27,
e-mail: zielona@tomexokna.pl
ul. Jagiellońska 57, tel: 018 444 11 01,
e-mail: jagiellonska@tomexokna.pl

SUPER PROMOCJE

OKNA 7 KOMOROWE
W CENIE 5 KOMOROWYCH
• głębokość zabudowy 93 mm, to najszerszy system z dostępnych na rynku o współczynniku izolacyjności
Uf=0,76 W/m2K
• 7 komorowy profil klasy A z wysokogatunkowego, bezołowiowego PVC,
zapewnia najlepszą izolacją termiczną i akustyczną oraz bezpieczeństwo
użytkowania
• potrójny system uszczelnienia
z uszczelką środkową idealnie chroni przed wilgocią i chłodem
• barwiona w masie ścianka profilu w
okleinach zewnętrznych to estetyka
i trwałość na długie lata
• doskonałe parametry termiczne
o charakterystyce odpowiadającej
wymogom budownictwa pasywnego

SUPER PROMOCJE

SUPER PROMOCJE

blu Evolution 82

blu Evolution 82 ArtLine

• Szerokość profili 82mm,
• 6 komór w ramie, oraz skrzydle zapewniający doskonałą izolację termiczną oraz
dźwiękową
• Zgrzewalne, wykonane z TPE środkowe
i wewnętrzne uszczelki przylgowe, oraz
zewnętrzne uszczelki przyszybowe
• Elegancki i klasyczny prosty kształt zaprojektowany oraz wykonany w Niemczech
• Masywne wzmocnienia wewnętrzne
o grubości 2mm
• Wysoka stabilność termiczna i optymalny
system odwodnienia
• Bezpieczne przenoszenie obciążenia
nawet przy wysokiej masie pakietów
szybowych
• Głębokie osadzenie pakietów szybowych
optymalizujące izolacyjność termiczną

Nowy Targ
ul. Kolejowa 59,
tel. 18 264 88 59,
e-mail: nowytarg@tomexokna.pl

Limanowa
ul. Kopernika 14,
tel: 018 330 11 67,
e-mail: limanowa@tomexokna.pl

Tarnów
ul. Krakowska 131,
tel. 014 627 26 32,
e-mail: tarnow@tomexokna.pl

Jasło
ul. Kościuszki 44,
tel: 013 445 23 29,
e-mail: jaslo@tomexokna.pl

Krosno
ul. Liniarska 10, tel: 013 432 39 45,
e-mail: krosno@tomexokna.pl
Gorlice
ul. Biecka 40, tel/fax: 018 354 69 11,
e-mail: gorlice@tomexokna.pl
Szaﬂary
ul. Zakopiańska 18, tel: 018 275 40 64,
e-mail: szaﬂary@tomexokna.pl

w w w. t o m e x o k n a . p l
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W tym warto wziąć udział
Święto piłkarstwa
Wielkie show HFO 2 „Kunlun Eliminations”
dziecięcego w Starym Sączu
11-12 czerwca Stary Sącz zamieni się w stolicę futbolu. W VI Międzynarodowym
Turnieju Sokolika o Puchar Słonecznej Tłoczni zagra rekordowa ilość 28 drużyn,
z tego aż 12 drużyn z zagranicy.

FOT. Z ARCH.

Do maleńkiego Starego Sącza zawitają takie potęgi światowego futbolu jak
Juventus Turyn z Włoch, FC Lverpool z Anglii, czy Dynamo Kijów z Ukrainy. Stawkę drużyn z zagranicy uzupełnią: Young Wolves z USA, ES.Lambres z Francji, Czarnomorec Odessa i Karpaty Lwów z Ukrainy, FC Budapest
z Węgier, Sparta Praga, Banik Ostrawa z Czech, AS Trencin i CSFA Malacky
ze Słowacji. Z krajowych zespołów zobaczymy: FCB Escola Varsovia Barcelona, Legia Warszawa, Śląsk Wrocław, Wisła Kraków, Jagiellonia Białystok,
Arka Gdynia, Sandecja Nowy Sącz. Łącznie do Starego Sącza przybędzie blisko 450 młodych piłkarzy oraz rzesze rodziców.
Turniej po raz pierwszy patronatem obiął Polski Związek Piłki Nożnej,
kanał Łączy nas Piłka oraz „Przegląd Sportowy”. Uroczyste otwarcie turnieju ze starosądeckiego rynku oraz wszystkie mecze będzie można śledzić
na żywo w Internecie.
(TP)

REKLAMA

Zbliża się wielka uczta dla fanów sztuk
walk. 1 maja w Krynicy-Zdrój zmierzą
się ze sobą czołowi zawodnicy z całej
Europy. Mamy dla naszych Czytelników dwa podwójne zaproszenia na to
wydarzenie.

Organizatorem gali jest sądecka
federacja HFO, która zdobywa coraz większy rozgłos nie tylko w Polsce, ale i na świecie. HFO jest jedyną federacją w kraju, która dostała
propozycję stałej współpracy z największym azjatyckim gigantem,
Kunlun Fight.
- Nasz partner stawia przede
wszystkim na jakość walk i wielkie medialne show. Ich gale transmitowane są w całej Azji oraz na
kanałach Eurosport. Mamy zatem
gwarancję, że na widzów, którzy
przybędą do Krynicy, czeka widowisko na najwyższym, światowym
poziomie - mówi Joanna Iwańska,
współorganizatorka gali.
1 maja na deskach ringu zmierzy się ze sobą 16 zawodników z całej Europy. Zawalczą oni w formułach K-1 i MMA.
- W trakcie gali odbędzie się
turniej eliminacyjny (w kategorii do 70 kg) do największej azjatyckiej organizacji, Kunlun. Polskę będą reprezentować Łukasz

Pławecki (HALNY Nowy Sącz)
i Łukasz Kaczmarczyk (Gym Fight
Wrocław). Zwycięzca zawodów ma
gwarantowany udział w następnej
edycji turnieju, który odbędzie się
w Chinach - wyjaśnia Michał Górski, współorganizator.
Na deskach w Krynicy-Zdroju zawalczą m.in. Dennis Wosik
(Niemcy), Łukasz Pławecki (Polska), Bartosz Zając (Polska), czy
Artiom Dubrovnik (Ukraina). Pełne zestawienie zawodników znajduje się na profilu FB sądeckiej organizacji HFO.

- HFO 2 „Kunlun Eliminations”
to nie tylko pojedynki zawodników ale również wielkie, medialne
show. Dla uczestników gali wystąpi mocny, rockowy zespół Ciryam, atmosferę podkręcać będzie DJ
DUGI, a o oprawę techniczną zadba
firma Amadeusz - zachęca Górski.
- Dodatkowo wśród wszystkich
osób, które zakupią bilety i wezmą
udział w wydarzeniu, rozlosujemy
wiele atrakcyjnych nagród rzeczowych, m.in. będzie można wygrać quada.
Bilety w cenie 40 zł, 70 zł i 150
zł (VIP) można zakupić za pośrednictwem strony internetowej www.
bilety-hfo.pl oraz w siedzibie klubu HALNY w Nowym Sączy przy ul.
Grunwaldzkiej 243.
Cała gala transmitowana będzie
na portalu internetowym sporty-walki.org.
Dla naszych Czytelników mamy
do rozlosowania dwa podwójne zaproszenia – jedno do strefy VIP
i jedno do strefy specjalnej na płycie głównej.
Wystarczy do 26 kwietnia na
adres: konkurs@dts24.pl przesłać
maila, w temacie wpisując KICBOXING, a w treści podając swoje imię,
nazwisko i numer telefonu.
(RED)

Motocyklista szuka żony
W tym zlocie trzeba wziąć udział. Niezależnie od tego, czy
kocha się motocykle. I bez względu na to, czy chce się zostać żoną motocyklisty.
W najbliższą niedzielę 24 kwietnia Motosacz – forum sądeckich motocyklistów zaprasza na X Jubileuszowe Rozpoczęcie Sezonu Motocyklowego. Impreza
wystartuje o godz. 9.40 zbiórką pod kościołem w Zawadzie. Później stalowe rumaki przejadą Pętlą Beskidzką
pod Ołtarz Papieski w Starym Sączu. Po mszy św. rozpocznie się piknik integracyjny z mnóstwem atrakcji.
- Będzie przeciąganie liny, przepychanie beczki po
piwie kołem, pchnięcie tłokiem w dal, przewożenie
motocyklem szklanki wody, konkursy na najładniejszy, najstarszy i najgłośniejszy motocykl, ale też na
najwolniejszy przejazd, pokaz quadów i wiele innych
atrakcji – zachęca Tomasz Tokarz, prezes Motosacz.
Impreza jest otwarta dla wszystkich. Dla tych, którzy na motocyklach jeżdżą i tych, którzy o motocyklu marzą, ale też dla zwolenników rowerów czy innych środków lokomocji. Będzie można stalowe rumaki
obejrzeć, dotknąć, sfotografować, a może nawet przejechać się jako pasażer.
Piknikową atmosferę uzupełni występ zespołu folklorystycznego. Nie lada atrakcją może być turniej „Motocyklista szuka żony”. Wszystkim pannom można
doradzić, by wcześniej poczytały trochę o stalowych
rumakach, poszukujący żony atrakcyjny motocyklista liczy na zrozumienie jego pasji.

Jak widać atrakcji na jubileusz nie zabraknie.
W samym zlocie co roku biorą udział motocykliści
z Polski i z zagranicy oraz rzesze ich fanów.
(JOMB)
POD PATRONATEM
M

OGŁOSZENIA DROBNE
OCIEPLANIE budynków, tel. 881 507 760
NOWY SĄCZ - mieszkanie 38 m kw.sprzedam.Tel.694 550 502
STARY MOTOCYKL , stan obojętny kupię. 504 220 492
SPRZEDAM 4 stoliki na wkręcanych,
metalowych nóżkach, kolor dąb szary,
tel. 721 066 993.
SPRZEDAM 4 szafeczki biurowe

na kółkach z szufladami, kolor
dąb szary, tel. 721 066 993.
SPRZEDAM stolik kawowy,kolor dąb
szary, tel.721 066 993.
SPRZEDAM biurko w kolorze olchy,
tel. 721 066 993.
SPRZEDAM szafę biurową, kolor olcha,
tel.721 066 993.
TANIO sprzedam słoneczną działkę

w Nowym Sączu ul. Juranda. Woda,
kanalizacja, 14 arów. Tel. 512983676,
515776811
Firma Aspen zatrudni osoby do sprzątania w obiektach handlowych
w Nowym Sączu. Tel. 661 991 285.
SPRZEDAM domek letniskowy z wyposażeniem nad jeziorem w Znamirowicach. Tel. 663 342 237, 661 973 573.
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