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Serce nie sługa, czyli o pacjentach
pozostawionych na lodzie L str. 3
Droga do Brzeska
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znajdź nas na

Nasze pyszne kiełbasy i wędliny
wyrabiamy i wędzimy w sklepie

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

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

Jeden z obrazów Marty Kołodziej, który już wisi w siedzibie Centrum
Informacji Turystycznej w Nowym Sączu przedstawia ulice miasta i bawiące
się na niej dzieci podczas Święta Dzieci Gór.

Pędzle miałam
już w kołysce
WARTO WIEDZIEĆ

KAWKA oczyści
powietrze
Nowy Sącz znajduje się w pierwszej
dziesiątce najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie. Za kilka
lat może się to zmieni. Ma w tym
pomóc program KAWKA, który będzie wdrażany w mieście przez trzy
najbliższe lata.
Dzięki niemu mieszkańcy Nowego Sącza będą mogli wymienić stare, węglowe piece, na nowe gazowe.
W grę wchodzi też budowa kolektorów słonecznych i pomp ciepła.
Nowe urządzenia mają doprowadzić do zmniejszenia, a w rezultacie obniżenia emisji dwutlenku węgla w mieście. Każda zainteresowana
osoba będzie mogła dostać dofinansowanie nawet do 90% poniesionych kosztów. Wnioski można już
składać w magistracie. Chęć przystąpienia do programu zadeklarowało do tej pory ponad 150 osób.
(MAT)
Więcej na ten temat czytaj na dts24.pl

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

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

A TO CIEKAWE

To może być
turystyczna perełka
Łopata Polska znajduje się u progu
metamorfozy. Burmistrz Muszyny chce przyspieszyć planowane
prace i zamiast z puli pieniędzy
na uzdrowiska, zamierza skorzystać z unijnej dotacji. Ten zabieg sprawi, że niewielki przysiółek na terenie Żegiestowa stanie
się turystyczną perełką. Zachwyca bowiem od lat swoim położeniem, bo jest otoczony z trzech
stron przez rzekę Poprad.
Droga prowadząca do niezwykłego zakątka przejdzie remont.
Zostanie też wybudowany amfiteatr, który stanie się miejscem
artystycznych spotkań. Do tego
dojdą ścieżki spacerowe i rowerowe, i odtworzenie miejsc widokowych. Burmistrz Jan Golba chce
wykorzystać potencjał, który

jego zdaniem drzemie w Łopacie Polskiej.
– To jest miejsce magiczne,
przyciąga mnóstwo ludzi. Miejsce, gdzie dynamicznie rozwija
się rafting. Myślę, że przyszłościowo ten teren będzie wyjątkowo atrakcyjny pod kątem przede
wszystkim rekreacji ruchowej
– przekonuje burmistrz. – Chcielibyśmy też stworzyć obiektom,
które tam są, możliwość podwyższenia standardu i rozwoju
działalności.
Łopata Polska ma swoją bliźniaczą miejscowość po słowackiej stronie granicy. Nazwa nawiązuje do kształtu zakola rzeki,
wyznaczającej w tej części Łopatę Polską i Słowacką.
(PAS)
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Ma sądeckie korzenie, ale karierę
malarki zrobiła nie w Polsce, a we
Francji. Marta Kołodziej podbija
Europę. Jej obrazy można oglądać
na wystawach w Paryżu, Madrycie,
Brukseli. Dziś, 17 lipca, będzie okazja zobaczyć je na wernisażu o godz.
18 w dawnej galerii BWA przy ul. Jagiellońskiej w Nowym Sączu
Marta Kołodziej wyjechała
do Francji jako 20-letnia dziewczyna. Nie ukończyła żadnej szkoły artystycznej. Jest samoukiem. - Malarstwo to dla mnie coś więcej niż

życie - mówi. - To codzienny oddech. Kiedy budzę się rano, od razu
ciągnie mnie do pędzla, do rysowania, do szkicowania. Pędzle miałam
już chyba w kołysce, mimo że moi rodzice nie są związani ze sztuką. Mało
tego, raczej odradzali mi ten zawód,
mówiąc, że nie wyżyję z malowania. A ja nie umiałam robić nic innego, jak tylko malować. Udało mi się.
Dziś jestem profesjonalną artystką,
czyli żyję z malarstwa, utrzymuję
się i płacę rachunki. Zawsze mówię
mojej mamie, że chyba umrę z głodu,
jeśli będę musiała robić coś innego.
(MAT)
Wejdź w zakładkę NA AFISZU na dts24
i dowiedź się więcej o artystce.
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DT S C Z Y T E L N I KÓW. Kilkadziesiąt jeśli nie kilkaset chorych odejdzie z kwitkiem od kardiologa, bo przychodnia przy
ul. Żółkiewskiego zerwała umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Powód?
Specjaliści z Nowego Sącza nie są zainteresowani taką pracą. A NFZ zamiast
renegocjować warunki kontraktu, woli
nakładać kary.
– W marcu po wizycie u kardiologa
okazało się, że mój syn ma problemy
z sercem i trzeba mu zrobić dokładniejsze badania. Mieli do mnie zadzwonić z przychodni i podać termin, kiedy to będzie możliwe. Minęły
trzy miesiące i cisza. W końcu sama
zadzwoniłam i okazało się, że badań
nie będzie, bo przychodnia zerwała

Serce nie sługa, czekać nie może
umowę z Funduszem. Zapytałam
więc, co mam w tej sytuacji zrobić, tyle czasu przepadło, nikt mnie
wcześniej o niczym nie powiadomił.
Mnie nie stać, żeby iść do lekarza
prywatnie. Jestem na emeryturze,
a syn studiuje. Pani na recepcji rozłożyła ręce, że ona nic na to nie poradzi – alarmuje Bogumiła Borkowska.
W podobnej sytuacji jest Irena Michalik, która winnego widzi w NFZ.
– To oburzające. Dyrektorom płacą
krocie, a lekarzom psie stawki. Dlatego tak jest. Ja mam bardzo niską emeryturę, a jeszcze mi od niej potrącają
składki na ubezpieczenie zdrowotne.
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INNOWACYJNA
GOSPODARKA

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

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

To skandal, żebym nie mogła w tej sytuacji pójść do kardiologa na Fundusz.
Pani Irena zastrzega też, że w dniu,
kiedy była w przychodni, z kwitkiem
odeszło jeszcze kilka, a nawet kilkanaście osób.
Jeszcze dramatyczniej przedstawia się historia pana Jana D., który
kilka lat temu przeszedł zabieg wszczepienia bajpasów. Ostatnie wyniki
były niepokojące, lekarz skierował go
na badania wysiłkowe, które później
miały być ponownie skonsultowane.
– Na badanie musiałem swoje odczekać. A tu się okazało, że doktor zwinął
żagle i zostałem na lodzie – tłumaczy
poszkodowany, którego samopoczucie z miesiąca na miesiąc się pogarsza.
***
Spółka „Twoje Zdrowie” – Lekarze Specjaliści Sp. z o.o. na początku
czerwca 2014 r. skierowała do Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w Krakowie propozycję zakończenia, za porozumieniem stron, wykonywania umowy w części dotyczącej świadczeń w zakresie kardiologii.
– Powyższa propozycja spowodowana była tym, że od pewnego czasu
borykamy się z problemami z zapewnieniem stosownej obsady lekarskiej
w poradni kardiologicznej – tłumaczy
w imieniu spółki kierownik placówki Halina Hebda. – Podejmowaliśmy
wszelkie możliwe działania w celu
zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanego i doświadczonego lekarza
kardiologa, gotowego udzielać świadczeń na zasadach określonych w umowie z NFZ, jednak jest to bardzo trudne. Mając to na uwadze, staraliśmy się
nawiązać współpracę z innymi lekarzami kardiologami, poprzez ogłaszanie ofert pracy, przez kontakty z Izbą
Lekarską i bezpośrednie rozmowy
z lekarzami. Obecnie świadczeń w poradni kardiologicznej udziela lekarz
specjalista kardiolog przyjeżdżający

w tym celu z Opatowa oraz drugi lekarz specjalista kardiolog przyjeżdżający ze Świerklańca, co przy innych
ich obowiązkach jest dla nich bardzo
dużym obciążeniem. Niestety, miejscowi kardiolodzy nie są w stanie podjąć się udzielania świadczeń na podstawie umowy z NFZ z uwagi na ich
inne zobowiązania. Podobnie żaden
z innych lekarzy kardiologów spoza
Nowego Sącza, z którymi rozmawialiśmy, nie był skłonny do regularnego
przyjeżdżania tutaj w celu zabezpieczania świadczeń z zakresu kardiologii. Mając na względzie to, że podchodzimy odpowiedzialnie i z najwyższą
starannością do wykonywania umowy zawartej z Małopolskim Oddziałem
Wojewódzkim NFZ, a także uwzględniając prawdopodobną w przyszłości sytuację niemożliwych do przezwyciężenia problemów kadrowych
z zabezpieczeniem świadczeń z zakresu kardiologii, zmuszeni byliśmy
prosić dyrektor MOW NFZ o zawarcie z naszą Spółką porozumienia kończącego realizowanie w Nowym Sączu
przez nas świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie kardiologii. Podkreślam jednak, że do czasu zakończenia
obowiązywania umowy z NFZ udzielamy świadczeń z zakresu kardiologii na dotychczasowych zasadach,
w sposób w pełni zgodny ze sztuką
medyczną oraz zgodnie z przepisami prawa.
***
Hebda podkreśla również,
że do chwili, gdy rozwiązanie umowy z NFZ nie miało mocy prawnej,
placówka nie miała prawa informować pacjentów, w tym pani Borkowskiej o tym, że jej wizyta nie dojdzie
do skutku. Akcja informacyjna mogła ruszyć dopiero, gdy Fundusz przyjął termin zakończenia współpracy
– czyli 1 sierpnia. Do tego czasu pacjenci nadal mogą korzystać z porad
kardiologicznych na Fundusz.

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się,
że przychodnia przy Żółkiewskiego
już kilka razy musiała płacić karę nałożoną przez NFZ za niewywiązywanie się z kontraktu kardiologicznego.
Fundusz wolał obciążyć odpowiedzialnością placówkę niż renegocjować warunki kontraktu.
O czym to świadczy?
Wyjaśnienia rzecznika prasowego NFZ Jolanty Pulchnej są enigmatyczne: „18 czerwca do MOW NFZ
wpłynęło pismo świadczeniodawcy – Przychodnia Twoje Zdrowie.
wnioskującego o rozwiązanie umowy w zakresie kardiologii, poradnia
kardiologiczna, ze skutkiem na dzień
30 czerwca. Świadczeniodawca
swoją decyzje motywował bardzo
dużymi problemami z zapewnieniem
obsady lekarskiej na potrzeby realizacji świadczeń z zakresu kardiologii, między innymi śmiercią lekarza
udzielającego świadczeń w przedmiotowej poradni”.
Obecnie na terenie Nowego Sącza świadczeń w zakresie kardiologii udzielają trzy poradnie. MOW NFZ
rozważa zwiększenie umowy tym
jednostkom w zakresie poradni kardiologicznej, celem poprawy dostępności do świadczeń. Każdy przypadek
utrudnienia w dostępie do świadczeń można zgłaszać do Działu Skarg
i Wniosków Małopolskiego Oddziału NFZ, Kraków ul. Batorego 24, Tel.
12 29 88 303; dsiw@nfz–krakow.pl .
– Będziemy interweniować – gwarantuje Pulchna.
W wypowiedzi rzecznik nie ma
ani jednego słowa na temat zarzutów postawionych przez Michalik,
że to zbyt niskie wynagrodzenie dla
specjalistów sprawia, że nikt nie chce
współpracować z NFZ. Nie ma też
wzmianki na temat ewentualnej pomocy dla tych, którym przepadły
terminy w placówce przy ul. Żółkiewskiego. Tym samym wielu z nich
będzie musiało czekać na wizytę kolejnych parę miesięcy.
(TISS)

REKLAMA

WAKACYJNA PROMOCJA
Hamulce VB

799,00

599,00
Hamulce
tarczowe przód

699,00

OFERTA WAŻNA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW
DO NABYCIA U PRODUCENTA SKILLEDBIKE Sp. z o.o. OLSZANKA 109 (teren stacji benzynowej)
33-386 PODEGRODZIE
tel. 18 44 79 586, 784 010 088
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Kazimierz Pazgan – Honorowy Obywatel Nowego Sącza
– Pan jest symbolem drogi gospodarczej, symbolem zmian naszej mentalności, dzięki takim
ludziom, jak pan, Polska rozwija się gospodarczo – powiedział
wojewoda Miller.
Wśród wielu gości, obok świata
biznesu, byli starosta Jan Golonka, przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Basta, burmistrzowie
i wójtowie. Zespół „Romantyczni” i kapela „Skalnik” uświetnili
muzycznie uroczystą sesję.
JERZY WIDEŁ
Bądź na bieżąco, czytaj dts24.pl

L U D Z I E . To święto sądeckiej
przedsiębiorczości. Podkreślało
to wielu mówców, składając gratulacje założycielowi i właścicielowi firmy Konspol. Prezes Kazimierz Pazgan otrzymał z rąk
przewodniczącego Rady Miasta statuetkę, akt nadania tytułu.
Został też wpisany do pamiątkowej Księgi Honorowych Obywateli Miasta Nowego Sącza.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Grzegorz Dobosz w wygłoszonej laudacji przypomniał życiorys
Kazimierza Pazgana i historię powstania, i rozwoju firmy obecnej
na rynku od 1982 r.
Należy podkreślić, że salę reprezentacyjną ratusza wypełnili
oprócz radnych przede wszystkim sądeccy przedsiębiorcy
na czele z braćmi Józefem i Marianem Koralami, Ryszardem Florkiem i Pawłem Kuklą, prezesem
Sądeckiej Izby Gospodarczej.
– Nadany mi honorowy tytuł
przyjmuję jako wyraz uznania
dla sądeckich przedsiębiorców,
pracowników, którzy przyczyniają się do rozwoju gospodarczego Sądecczyzny – powiedział
Kazimierz Pazgan, nie kryjąc
wzruszenia.
Z kolei prezydent Ryszard Nowak nazwał honorowego obywatela miasta ikoną sądeckiej
przedsiębiorczości.
– To znak czasu, że przedsiębiorca zostaje wyróżniony najwyższym odznaczeniem Rady
Miasta – dodał prezydent Nowak.
Obecny podczas uroczystej sesji RM wojewoda Małopolski Jerzy
Miller podkreślił, że 25 lat wolnej
Polski dało ludziom szanse, z której wielu tak, jak prezes Konspolu
Pazgan umiało skorzystać.

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

REDAKCYJNY DYŻUR
Tel. 18 544 64 41 lub 785 340 411
E–mail: redakcja@dts24.pl
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–Pan jest symbolem drogi
gospodarczej, symbolem zmian
naszej mentalności, dzięki takim
ludziom, jak pan, Polska się rozwija
gospodarczo – mówił do Kazimierza
Pazgana wojewoda Miller.
FOT. UM W NOWYM SĄCZU

MEDIALNA BURZA
Radni Miejscy 22 kwietnia br. jednogłośnie, ale bez
udziału w głosowaniu radnych Klubu Platformy Obywatelskiej podjęli uchwałę o przyznaniu tytułu Kazimierzowi Pazganowi. Jak wyjaśniał Grzegorz Fecko, radny
PO, nie mieli oni nic przeciwko tej kandydaturze, a jedynie nie głosując wyrazili protest przeciwko pomijaniu klubu w konsultacjach nad tą kandydaturą. Zresztą
wniosek dotyczący Pazgana przedstawił Grzegorz Dobosz, wiceprzewodniczący RM, wcześniej członek klubu radnych PO, obecnie w klubie PiS (Praworządni
i Samodzielni).
Burzę wokół przyznania Kazimierzowi Pazganowi tego
zaszczytnego tytułu wywołał 15 maja Andrzej Szkaradek, szef regionalnych struktur NSZZ „Solidarność”.
Podczas konferencji prasowej Szkaradek stwierdził,
że w świetle dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej istnieje uzasadnione podejrzenie, że Kazimierz Pazgan był w latach 1981 – 1985 tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa o pseudonimie „Docent”
i nie zasługuje na tytuł Honorowego Obywatela Miasta
Nowego Sącza.

Andrzej Szkaradek przedstawił też list – protest przeciwko decyzji sądeckich radnych, podpisany przez 20
działaczy „Solidarności” więzionych w czasach PRL.
List ten wystosowali do prezydenta Ryszarda Nowaka
i przewodniczącego RM Jerzego Wituszyńskiego.
Z kolei 10 czerwca Kazimierz Pazgan podczas konferencji prasowej kategorycznie stwierdził, że nie był współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa, a wręcz „ofiarą
systemu komunistycznego”. Przedłożył też dokument
z IPN, w którym napisano – „Dane osobowe Kazimierza
Pazgana(...) nie są tożsame z danymi osobowymi, które znajdują się w katalogu funkcjonariuszy, współpracowników organów bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 5 oraz innych osób udostępnionym
w Instytucie Pamięci Nrodowej od dnia 26 listopada
2004 r.”. Kazimierz Pazgan zagroził Szkaradkowi procesem o naruszenie dóbr osobistych z żądaniem 5 mln
złotych i 10 mln złotych od NSZZ „Solidarność”. W takiej
to atmosferze głównie medialnych przepychanek między adwersarzami zwołana została uroczysta sesja RM,
której głównym bohaterem był Kazimierz Pazgan.

OGŁOSZENIA DROBNE
RESTAURACJA zatrudni szefa kuchni N. Sącz. 503-080-192.
POTRZEBUJESZ PIENIĘDZY?! WEJDŹ: www.daiglob.pl;
Zakładka daiglob a–count.
KUPIĘ STARY MOTOCYKL, stan obojętny. Tel. 507 187 349

P O R A D N I K . Katarzyna z Limanowej:
- Jestem zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Wniosek o urlop
z tytułu urodzenia dziecka (macierzyński, dodatkowy macierzyński, jak
również rodzicielski) złożyłam w ciągu 14 dni od dnia porodu. Czy i kiedy mogę zrezygnować z poszczególnych urlopów na rzecz męża, czyli
ojca dziecka?

Anna Mieczkowska, rzecznik prasowy ZUS o. Nowy Sącz: - Każda
osoba ubezpieczona, która złożyła wniosek o udzielenie jej urlopu
z tytułu urodzenia dziecka, w ciągu 14 dni po porodzie może zrezygnować z korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub
urlopu rodzicielskiego w całości
lub w części i powrócić do pracy. Pisemny wniosek w sprawie
rezygnacji z urlopu składa się co
najmniej 14 dni przed zamierzonym terminem powrotu do pracy. Rezygnacja przez pracownicę
z części dodatkowego urlopu macierzyńskiego może nastąpić, o ile
wykorzystana część urlopu trwała
tydzień, bądź jego wielokrotność.
Natomiast w przypadku urlopu
rodzicielskiego rezygnacja z jego
części (jedna część to 8 tygodni)
może nastąpić wówczas, gdy wykorzystana część urlopu jest wielokrotnością 8 tygodni (czyli po 8,
16 i 24 tygodniach).
O niewykorzystaną przez matkę dziecka część, albo całość urlopów, może wystąpić ubezpieczony ojciec dziecka.

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

REKLAMA

Baterie
do aparatów
słuchowych

0,75 zł

za sztukę

SKLEP PAPIERNICZY ul. Naściszowska 23, art.szkolne, biurowe, ksero,
laminowanie. F.VAT. Codziennie od 10-17. Tel. 508 929 404.

KLIENT PYTA, ZUS RADZI

Fotograﬁa przedstawia cały listek baterii. Listek
baterii składa się z sześciu elementów. Cena
całego listka to 4,50 zł. Ogłoszenie nie ma
charakteru oferty w znaczeniu handlowym.
Proszępytać o szczegóły w gabinetach Amplifon.

Bezpłatne
badania
słuchu
Nowy Sącz
ul. Grodzka 5
tel. 18 531 00 30
pn.-pt. 8.00 - 16.00

800 88 88 99
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O BYC Z A J E . Kursy językowe, tańca,
podróże, warsztaty artystyczne, zajęcia sportowe czy kulturalne… Sposobów na spędzenie wolnego czasu
jest wiele, a ofert nieprzebrana ilość.
Gdzie ich szukać? Proszę nie szukać,
zrobimy to za Państwa.

Zielnik Etc… Nowy Sącz, ul. Romanowskiego 4 (obok hotelu Panorama)
– miejsce wytchnienia i inspiracji.

kościółek ewangelicki, w chłodzie
– bo choć na zewnątrz dziś prawie
30 stopni, upału w ogóle nie odczuwam. Tylko przyjemny powiew
wiatru od Dunajca.
W kawiarni zrobił się ruch, pani
Beata opuszcza mnie na chwilę, by
zająć się innymi gośćmi. A ja mam
okazję na ich obserwację. Akurat
usiadłam przodem do drzwi wejściowych do Zielnika, więc widzę
zamawiających. Dwie starsze panie
dopominają się o tort bezowy. Chyba
do nich dołączę. Żadna dieta nie jest
w stanie mnie powstrzymać przed
nacieszeniem podniebienia rozpływającą się bezą z masą limonkową.
Jest jeszcze malinowa, porzeczkowa,
migdałowa i kawowa. Ale ja upodobałam sobie limonkę. Na szczęście,
może dla moich „boczków”, jedna
z pań dostała ostatni kawałek. Zniknęły mi z oczu, siadając przy stoliku w pobliżu gablot, gdzie znajduje
się biżuteria Kate&Kate. Przypomniałam sobie, że w Etc… gościłam
ostatnio na pokazie mody i biżuterii,

której sprzedaż – kto by się spodziewał, że to wszystko tak idealnie
może współgrać – prowadzona jest
właśnie tutaj.
– Choćbym zamówiła nie wiem
ile tortów, rozchodzą się jak świeże
bułeczki – mówi z zadowoleniem,
wracając do rozmowy ze mną pani
Beata, ale i trochę ze smutkiem,
bo dziś już nie zdąży otrzymać nowej dostawy. – Tort ten robiony jest
na specjalne zamówienie. Tylko dla
Etc… Nigdzie nie znajdziesz podobnego. Sekret tkwi w przyrządzeniu
bezy, a zna go niewiele osób w Polsce – wyjaśnia.
Jednak przepisu nie chce zdradzić. – Nawet nie mogę – dodaje.
W Zielniku coraz więcej osób.
Właśnie weszła para młodych. Widać, że zakochani, bo nie puszczają swoich dłoni. Siadają na wiklinowym, podwójnym krześle…
– To mnie najbardziej cieszy.
Że Etc… stało się kawiarenką,
w której czas lubią spędzać osoby w różnym wieku – komentuje
właścicielka.
Miło nam się rozmawia, ale
praca nagli. Pani Beata proponuje jednak, bym została… Namówiła mnie. Wyciągam laptop i zabieram się do pisania. Słowa same
się układają. Spoglądam ukradkiem na moich towarzyszy obok.
Pan Rafał zatopiony dalej w lekturze. Para nastolatków zapatrzona w siebie, jakby w ogóle nie odczuwała naszej obecności. Ja piszę.
Ale co to za praca? W takim miejscu, sama przyjemność.
Promienie słońca nieśmiało zaglądają do ogródka.
– Uwielbiam ten czas. W upalny
dzień Zielnik daje moim gościom
ochłodę, a wieczorem, gdy robi się
zimniej, otula promieniami słońca
– mówi refleksyjnie pani Beata, pytając, czy niczego nie potrzebuję.
A czego więcej potrzeba?
KAROLINA MIKA

Wydawnictwo Dobre, wydawca
„Dobrego Tygodnika Sądeckiego”,
organizuje I Sądeckie Targi Czasu
Wolnego. 14 września, odwiedzając
Galerię Trzy Korony w Nowym Sączu, będzie można wybierać z wachlarza ofert, które sądeczanom
i wszystkim odwiedzającym region, proponują firmy oraz instytucje publiczne.
– Jedni lubią czas spędzać
z przyjaciółmi, inni preferują aktywność, a niektórzy chcą wykorzystać wolne chwile na przykład
na dokształcanie się czy podróże.
Organizując Targi, wychodzimy
naprzeciw zarówno wystawcom,
jak i ich klientom, którzy w jednym
miejscu na pewno wybiorą ofertę odpowiadającą ich oczekiwaniom – mówi Wojciech Molendowicz, prezes Wydawnictwa Dobre.
Taki przegląd propozycji, jak
spędzić czas wolny, może okazać
się inspirujący, bowiem atrakcje,
jakie proponują wystawcy, są bardzo zróżnicowane. I po to organizujemy Targi – by je zaprezentować i jednocześnie pozwolić odkryć
nowe pasje, jakie drzemią przecież
w każdym z nas, a które, być może,

nie miały sposobności dać o sobie
znać. Ktoś chciałby nauczyć się tańczyć, zastanawia się jednak, która
z form tej aktywności będzie odpowiadała jego gustom, inny chciałby
poznać miejsca, gdzie można wypić
smaczną kawę w towarzystwie znajomych czy pobawić się ze swoimi
dziećmi, a jeszcze inny szuka właśnie towarzystwa osób o podobnych
zainteresowaniach.
– To ma być swoista wymiana
doświadczeń i pomysłów. Krótko mówiąc – podróż po możliwościach, jakie oferuje Nowy Sącz
i okolice – dodaje Molendowicz,
zachęcając do udziału w Targach
wszystkie firmy i instytucje, których oferty mogą powiększyć wachlarz sposobów na spędzanie
wolnego czasu w regionie, a zainteresowanych nimi zaprasza – tuż
po wakacjach, 14 września – do Galerii Trzy Korony.
(WD)

Wszystkie osoby, firmy oraz instytucje, zainteresowane zaprezentowaniem swoich pomysłów i ofert na I Sądeckich Targach
Czasu Wolnego, zapraszamy
do kontaktu.
„Dobry Tygodnik Sądecki”
Biuro Reklam i Ogłoszeń,
tel.: 18 544–64–41,
e–mail: reklama@dts24.pl;
adres: ul. Żywiecka 25 Nowy Sącz.

RYS. MAREK STAWOWCZYK

REKLAMA

Zielnik Etc… I Sądeckie Targi
Czasu Wolnego
FOT. JOANNA JAŚKOWIAK

– Dla tego ogródka zostałem jeden dzień dłużej w Nowym Sączu
– mówi pan Rafał. Do miasta przyjechał na krótki wypoczynek z…
Australii. Zatrzymał się w hotelu
Panorama, a kilka kroków, od niego znajduje się przytulna kawiarenka Etc… Od niedawna jej klienci mogą delektować się kawą, i nie
tylko, w miłym otoczeniu Zielnika.
– Bo to nie jest zwykły ogródek
letni – przekonuje jego właścicielka
Beata Cetera. – To z założenia miało być miejsce, gdzie można poczuć
się, jak u babci w ogródku pachnącym ziołami, choć nasza kawiarnia znajduje się w samym centrum miasta.
Rozmawiając z panią Beatą, delektuję się zapachami mięty, rozmarynu… i ciszą Zielnika.
Jest i kawa, której nigdy nie potrafię się oprzeć. Zatem teraz będę
rozpieszczać kolejne zmysły… Inna
niż zwykle. Delikatny, subtelny
smak. Czyżby za zmianą otoczenia
nastąpiły zmiany w zaopatrzeniu?
– O tak. Teraz podajemy kawę
Hausbrandt – wyjaśnia Beata
Cetera.
Kawa, herbata, wina to napoje, których nie można sobie odmówić, wstępując do Etc… (Te ostatnie oczywiście pod warunkiem,
że nie musimy siadać za kierownicą i mamy skończone 18 lat). Najlepsze, bo właściciele, podróżując
po świecie, degustują, a następnie
sprowadzają do swojej kawiarenki
najsmaczniejsze gatunki.
– Najsmaczniejsze dla mnie,
męża i innych osób, które z nami
akurat są. Gusta, jak wiadomo,
są różne i często ja wybieram zupełnie inne smaki niż mąż. Oba
więc muszą znaleźć się w naszej
karcie. Tak jesteśmy w stanie zaspokoić gusta naszych klientów
– mówi pani Beata.
– Ale jak to robią? Nie uwierzy
pani, ale ja zostałem dla tej kawiarenki i tego Zielnika, i tej obsługi jeden dzień dłużej w Nowym
Sączu – wtrąca się do naszej rozmowy pan Rafał, który do tej pory,
popijając białe wino, w kąciku obok
czytał książkę.
– Pan nie jest podstawiony
– uprzedza ze śmiechem pani Beata. – Miło mi słyszeć takie słowa.
W Zielniku naprawdę można
wypocząć. W podwórku kamienicy, z widokiem na malowniczy
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Jednym palcem twarzy nie umyje
S P R AW Y I L U D Z I E . – Życie rodziny wielodzietnej niczym nie różni się
od życia rodzin mniejszych – poza
tym, że mamy wszystkiego więcej.
Więcej problemów i trosk, ale i więcej
powodów do dumy z naszych dzieci,
więcej okazji do świętowania – mówiła na spotkaniu w sądecki ratuszu
Gabriela Uroda, przedstawicielka 10
rodzin, które biorą udział w pilotażowym programie „Schematom STOP!”.
Projekt „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy
– pilotaż”, realizowany jest w ramach funduszy unijnych. Jego liderem jest Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Nowym Sączu.
– Rozmawiałem kiedyś z proboszczem parafii św. Małgorzaty,
a dziś biskupem Janem Piotrowskim o sile współpracy. Skwitował to afrykańskim powiedzeniem: Jednym palcem twarzy nie

umyje – mówi Józef Markiewicz,
dyrektor sądeckiego MOPS, wyliczając instytucje, które wspólnie z ośrodkiem, prowadzą pilotaż:
pełnomocnik prezydenta miasta
ds. społecznych, Wydział Zdrowia
i Opieki Społecznej UM w Nowym
Sączu, Sądecki Urząd Pracy, Pałac
Młodzieży, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Ośrodek Wsparcia Terapii Rodzin, Zespół Świetlic
Środowiskowych.
W ramach projektu rodziny realizują zadania, które mają zacieśnić
więzi między ich członkami i zaktywizować zawodowo rodziców.
Małżeństwo Anna i Ryszard
mają pięcioro synów. Pani Anna
nie pracuje, pan Ryszard podejmuje się różnych zajęć, by utrzymać
rodzinę. Mają nadzieję, że dzięki udziałowi w projekcie ich standard życia poprawi się. Pani Anna
chciałaby nauczyć się szyć. Jej mąż
widzi szansę na znalezienie lepiej

płatnej pracy w przekwalifikowaniu się i zrobieniu prawa jazdy kategorii C.
– Do tej pory nie mogłam podjąć pracy w zawodzie jako sprzedawca, bo nawet Urząd Pracy nie
był w stanie zaproponować mi stażu. Aby odbyć staż trzeba mieć bowiem wykształcenie średnie, a ja
mam zawodowe w tym kierunku
i tak błędne koło się zamyka – opowiada pani Anna.
W kontrakcie socjalnym, który każda z rodzin zawiera indywidualnie, zobowiązała się na wzięcie udziału w kursie krawieckim.
Będzie mieć okazję zrobić również
prawo jazdy, co znacznie ułatwi jej
życie codzienne.
– Godzinę w jedną stronę tracę na to, aby zaprowadzić syna
do przedszkola integracyjnego,
bo tam gdzie mieszkamy, nie mam
bezpośredniego połączenia autobusowego z placówką – wyjaśnia.

Projekt kładzie również duży
nacisk na integrację rodziny. W ramach kontraktu wiele z nich będzie
mieć okazję wyjazdu na wakacje
i wspólny wypoczynek.
Również indywidualne potrzeby dzieci będą zaspokajane. Jeden
z synów na przykład ma zaburzenia mowy, wymaga opieki logopedy i taka zostanie mu zapewniona.
– Pilotaż ma na celu poprawić funkcjonowanie rodziny w kilku obszarach życia. Podzielony
jest na cztery moduły: rodzinny,
prozatrudnieniowy, społeczno–
integracyjny oraz sport i kulturę – wyjaśnia Monika Mularczyk
z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, asystent rodziny państwa
Anny i Ryszarda.
Na realizację projektu, w którym bierze udział 10 sądeckich
rodzin, udało się pozyskać ponad
700 tys. zł.
(G)

REKLAMA

INNOWACYJNA
GOSPODARKA

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Powiat Limanowski realizuje projekt
„Przeciwdziaųanie wykluczeniu spoųecznemu
w Powiecie Limanowskim”

•Drewniane schody
•Podłogi
•Balustrady
•Podbitki
•Tarcica sucha, mokra
WIKPOL ul.Wyczółkowskiego 4A
(boczna Bolesława Prusa)

tel. 18 443 92, 47, 502 236 130

www.farbol.pl
Powiat Limanowski informuje o rozszerzeniu liczby BeneĮcjentów programu,
którzy uzyskali wsparcie w ramach prowadzonego na terenie Powiatu
Limanowskiego projektu „Przeciwdziaųanie wykluczeniu spoųecznemu w Powiecie
Limanowskim” o kolejnych 20 gospodarstw. W sumie 60 gospodarstw domowych
zostanie wyposaǏonych w sprzħt komputerowy wraz z dostħpem do sieci Internet.
Dodatkowych 20 BeneĮcjentów, którzy zakwaliĮkowali siħ do projektu zostaųo
przesuniħtych z Listy Rezerwowej uczestników projektu.
Projekt skierowany jest do osób niepeųnosprawnych oraz gospodarstw
domowych, które ze wzglħdu na trudnČ sytuacjħ materialnČ i spoųecznČ zagroǏone
sČ wykluczeniem cyfrowym.
W okresie realizacji projektu, tj. paǍdziernik 2013 – czerwiec 2015, dziħki
specjalnym szkoleniom uczestnicy skorzystajČ z szansy na podniesienie wiedzy
i umiejħtnoƑci z zakresu podstawowej obsųugi komputera i wykorzystania
Internetu. Po zakoŷczeniu realizacji, czyli przez kolejne 5 lat trwaųoƑđ projektu
zapewni Powiat Limanowski. W tym okresie BeneĮcjenci nadal bħdČ posiadali
dostħp do Internetu.

„Dotacje na Innowacje – Inwestujemy w WaszČ przyszųoƑđ”

• FARBY
• KLEJE
• SILIKONY, PIANY budowlane
• IMPREGNATY (drewno, kamień,
ceramika)

• CHEMIA samochodowa
MIESZALNIK FARB I TYNKÓW

• akrylowych,
• silikonowych,
• mozaikowych.

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

UŻYWANE
i NOWE

PODRĘC

ZNIKI

10%
rabatu

Projekt wspóųĮnansowany przez Uniħ EuropejskČ ze Ƒrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
OƑ priorytetowa VIII. Spoųeczeŷstwo informacyjne – zwiħkszanie innowacyjnoƑci gospodarki, Dziaųanie
8.3. Przeciwdziaųanie wykluczeniu spoųecznemu – eInclusion

do 21.07.2014 r.
Nowy Sącz,
ul.1 Brygady 83
tel.18 444 40 39

Droga do
B I Z N E S I G O S P O DA R K A . Jakie
to uczucie być najbogatszym człowiekiem w Małopolsce? Czy wystarczy zrezygnować z drogich „zabawek”, by pracownikom wypłacić
wyższe pensje? I kiedy sądeczanie
zaczną więcej zarabiać? O tym w rozmowie z Ryszardem Florkiem, prezesem sądeckiej firmy FAKRO
– Tygodnik „Wprost” oszacował
Pana majątek na 1,16 miliardów złotych. Jak to jest być najbogatszym
Małopolaninem?
– Są różne metody wartościowania firmy, stąd tak duże rozbieżności.
Tygodnik „Wprost” akurat zsumował wszystkie nasze obroty. W przypadku spółek akcyjnych łatwiej jest
wycenić firmę, ale sami wiemy, jak
często się to zmienia. Wartość firmy to nie tylko kapitał stały czy obrotowy, ale ocena perspektyw firmy
w przyszłości. To miło, że „Wprost”
rysuje nam tak sympatyczną przyszłość. Dla przykładu, „Forbes” wycenia nas na 600 milionów złotych
– więc widać, jakie są rozbieżności
w ocenie. Moim zdaniem takich rankingów nie powinno się robić, gdyż
społeczeństwo polskie nie jest jeszcze
przygotowane do życia w gospodarce kapitalistycznej.
– Ale jak czuje się Ryszard Florek jako
miliarder?
– Nie najlepiej jeśli wokół widać
tyle rzeczy do zrobienia i tyle jest
barier uniemożliwiających ich realizację. Chociażby przykład projektu 7 Dolin, którego od lat nie można
zrealizować, pomimo że dałby 1000
miejsc pracy na Sądecczyźnie i przyczyniłby się do wzrostu płac w naszym regionie.
– Z jakim reakcjami na taki wynik Pan się
spotyka?
– Ci, którzy rozumieją gospodarkę, na pewno się z tego wyniku cieszą, bo to oznacza, że polskie firmy
się rozwijają, a to przekłada się na dobrobyt obywateli. W przypadku tych,
którzy mają w sobie zawiść, zbudowaną jeszcze w okresie komunizmu
– te cyfry zapewne ją pogłębiają.
– A co mówią pracownicy?
– Zdecydowana większość rozumie strategię firmy i wie, że im większa firma, tym perspektywy dla firmy są lepsze. W naszej branży bardzo
duże znaczenie mają korzyści z tak
zwanego efektu skali. Nasz duński
konkurent, który ma kapitał 20 razy
większy od nas, posiada o co najmniej pięć procent niższe koszty,
szczególnie koszty dystrybucji w Europie Zachodniej, gdzie sprzedaje się
najwięcej okien dachowych.
– Na czym polega ten efekt skali?
– Najłatwiej wytłumaczyć
to na przykładzie taksówkarza, który chce zaoferować usługę transportu z Nowego Sącza do Krakowa. Jeżeli będzie miał tylko jednego klienta
to ten za usługę będzie musiał zapłacić 300 zł. Jeśli znajdzie dodatkowo dwie inne osoby na ten kurs,
to weźmie od nich po 120 zł. Jak widać efekt skali spowoduje, że usługa
taksówkarza będzie tańsza. Nie tylko
klienci zapłacą mniej, ale i taksówkarzowi będzie łatwiej ich zdobyć.
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Brzeska podniesie pensje sądeczan
Bogactwo kraju
nie zależy od ilości
firm tylko od ich
wielkości. Dziś w Grecji
jest najwięcej firm
na tysiąc mieszkańców,
a w Szwajcarii jest
ich najmniej. Tyle
że w przypadku
Szwajcarii są to duże
globalne firmy.
Tylko uzyskiwanie
korzyści z efektu skali
prowadzi do większego
dobrobytu.
FOT. ARCH. FAKRO

Dodatkowo taksówkarz będzie mógł
więcej zarobić, a jeżeli zatrudnia kierowcę, to będzie mógł mu więcej zapłacić. Podobnie jest właśnie w produkcji, gdzie korzyści z efektu skali
są na etapie projektowania, zakupów, produkcji, a w naszej branży największe korzyści z efektu skali są w dystrybucji. Gdyby dzisiaj
FAKRO miało dwa razy większy
udział w rynku globalnym, bylibyśmy w stanie płacić pracownikom
co najmniej 50 procent więcej.
– Dlaczego teraz firma nie może więcej płacić?
– Bo o wysokości zarobków decyduje nie tylko rynek pracy, ale również warunki konkurowania w danej branży. My konkurujemy z firmą,
która osiąga duże korzyści z efektu skali oraz z Chińczykami. A dowiezienie okien z Chin do Paryża czy
Londynu kosztuje tyle samo, co z Nowego Sącza w te miejsca.
– Pracownicy chcą dzisiaj dobrze zarabiać, zapewnić – jak piszą na forach internetowych – komfort życia rodzinom.
Dziwi to Pana?
– Dziwiłbym się gdyby pracownicy nie chcieli więcej zarabiać, ale dzisiaj są takie realia, jakie są. My mamy
do wyboru albo zatrudnić pracownika na obecnych warunkach rynkowych i zostawić niewielką część
pieniędzy na inwestowanie w rozwój firmy, aby w przyszłości płacić
wyższe pensje, albo drugi wariant
– dzisiaj zapłacić więcej, a za rok, dwa
zwolnić, bo nas nie będzie na takie
wynagrodzenia stać.
– Jeśli list do minister Bieńkowskiej, pod
którym podpisał się Pan wraz z innymi
wielkimi przedsiębiorcami Nowego Sącza, spotka się w końcu z właściwą reakcją i powstanie szybka droga do Brzeska, sytuacja finansowa pracowników
poprawi się? Będą więcej zarabiać?
– Na pewno bardziej się poprawi jeżeli środki unijne przeznaczymy na tę drogę, a nie wydamy w taki
sposób, jak było to robione do tej
pory. Ostatnie lata pokazały, że datacje unijne bardziej szkodzą niż pomagają polskiej gospodarce. Oczywiście,
patrząc w szerszej perspektywie.
Dlatego najsensowniej byłoby przeznaczyć środki z dotacji unijnych
na infrastrukturę, bo to w największym stopniu przełoży się na wzrost
wynagrodzeń.
– Utorowanie drogi, to szansa nie tylko
dla Was – przedsiębiorców, ale wszystkich sądeczan. Rynek pracy również im
się poszerzy. Nie obawia się Pan, że niezadowoleni z sądeckich płac, będą szukali pracy w Krakowie? Chcąc ich zatrzymać, będzie Pan musiał podnieść
pensje…
– Dzisiaj wyjeżdżają do Hamburga czy Londynu i to na stałe, często
z rodzinami. A tak to będą mieszkać
w Nowym Sączu, a do pracy dojeżdżać do Krakowa. FAKRO też zaoszczędzi na czasie i kosztach logistycznych i będzie nas stać, aby więcej
płacić.
– Póki nie ma drogi, mówi Pan o dwóch
wariantach: albo jest, jak jest, albo nie
zatrudniam. Nie ma pracowników, nie
ma firmy. Kiedykolwiek poważnie Pan
to rozważał? Nowy Sącz bez FAKRO?

– Na Sądecczyźnie działa tysiące przedsiębiorstw prywatnych oraz „budżetówka”. Zmowa płacowa nie jest więc
możliwa. Wynagrodzenie reguluje rynek pracy i konkurencja – mówi Ryszard Florek
– Prowadząc firmę, muszę myśleć również o tym, co będzie za 10
lat. Jestem optymistą i zakładam,
że w tym czasie zarobki w Nowym
Sączu wzrosną o co najmniej 50%.
Staram się tak zarządzać firmą, aby
FAKRO mogło wówczas te wyższe
pensje płacić.
– Forumowicze mają receptę – wystarczy zrezygnować z willi, drogich samochodów, helikopterów i już pieniądze
na podwyżki będą. Prosta recepta czy
prostackie myślenie?

i poświęcić go na rozwój firmy. Ale
być może interes firmy i pracowników będzie wymagał, aby taki helikopter kupić, zwłaszcza, że ten nie
kosztuje nawet miliona.
– Przedsiębiorcy kupują tylko rzeczy
niezbędne do rozwoju biznesu?
– Kapitalizm polega na tym,
że interes pracodawcy jest interesem
pracownika. Jeżeli kogoś do prowadzenia biznesu motywuje luksusowy samochód, jacht czy wakacje,
a przy okazji tworzy kilka tysię-

My mamy do wyboru albo zatrudnić pracownika
na obecnych warunkach rynkowych i zostawić
niewielką część pieniędzy na inwestowanie
w rozwój firmy, aby w przyszłości płacić wyższe
pensje, albo drugi wariant – dzisiaj zapłacić
więcej, a za rok, dwa zwolnić, bo nas nie będzie
na takie wynagrodzenia stać.

– Na pierwszy rzut oka można
by tak pomyśleć, ale jeśli weźmiemy kalkulator, to wygląda to inaczej. Wyobraźmy sobie, że co pięć lat
kupuję samochód za milion złotych,
fundusz płac w Grupie FAKRO w ciągu pięciu lat wynosi co najmniej miliard. Ta kwota to 1/1000 funduszu
płac. Przy zarobkach w wysokości
3 000 zł można by podnieść pensje
tylko o… trzy złote. Ja mimo wszystko jeżdżę samochodem nie za milion, tylko za 100 tysięcy złotych,
i mieszkam w domu o powierzchni
150 metrów kwadratowych. Co nie
oznacza, że nie korzystamy z samolotów lub helikopterów, ale głównie po to, by zaoszczędzić na czasie

cy miejsc pracy i rozwija gospodarkę, to dlaczego mamy mieć mu to za
złe. Gdybyśmy jako ludzie nie mieli marzeń i nie dążyli do ich spełnienia, nie byłoby rozwoju cywilizacyjnego ani gospodarczego. Na tym
niestety polega kapitalizm, ale nikt
sprawniejszego gospodarczo systemu do tej pory nie wymyślił.
W Polsce jeżeli celebryci obnoszą się ze swoim majątkiem,
to jest to powszechnie akceptowalne, ale jeżeli zrobi to przedsiębiorca, to już wywołuje to negatywne emocje.
– Wśród internetowych wpisów pojawiają się również mówiące o zmowie płacowej między największymi

sądeckimi przedsiębiorcami. Dlatego
sądeckie płace są, jakie są. Jest zmowa?
– Na Sądecczyźnie działa tysiące
przedsiębiorstw prywatnych oraz
„budżetowka” i taka zmowa nie jest
możliwa. Wynagrodzenie reguluje
rynek pracy i konkurencja.
– Co by się stało, gdyby pewnego dnia
wszyscy pracownicy w regionie powiedzieli: Nie pracujemy za mniej niż trzy
tysiące złotych netto?
– To przecież łatwo sobie wyobrazić. Ci producenci, którzy dzisiaj
działają na granicy zysku, musieliby
podnieść ceny swoich produktów,
które automatycznie przestałyby być
konkurencyjne i w efekcie musieliby zamknąć swoje firmy. Ci, którzy dzisiaj mają jeszcze przyzwoite
zyski, przestaliby się rozwijać, czyli być może wytrzymaliby na rynku
kilka lat dłużej. Jeżeli na Sądecczyznę przestałyby napływać pieniądze
z eksportu produktów, automatycznie zaczęłyby upadać firmy z biznesu
wtórnego: sklepy, stacje benzynowe,
usługi medyczne. A mieszkańcy albo
musieliby opuścić Sądecczyznę, albo
podjąć pracę za jeszcze niższe wynagrodzenia. Z prawami rynku jeszcze
nikt nie wygrał.
– A może przedsiębiorcy powinni poszukać oszczędności w swoich firmach
– lepsza organizacja pracy, większa
innowacyjność?
– Oczywiście, to jest bardzo ważne. Sądeckie firmy, gdyby o to nie
dbały, to by ich dzisiaj nie było.
W branży okien dachowych w Europie kiedyś było 30 firm, dzisiaj zostały tylko cztery. A mówiąc o innowacjach, to na nie też są potrzebne
pieniądze. W FAKRO na jednego pracownika przypada 500 tysięcy złotych, a u naszego konkurenta kwota
500 tysięcy, ale… euro. Czyli lepsza
organizacja, automatyzacja, jak widać, też wymagają olbrzymich nakładów i efektu skali.

– To może w takim razie dać więcej
pracownikom na wypłaty, żeby to oni
inwestowali?
– Bogactwo kraju nie zależy
od ilości firm, tylko od ich wielkości. Dziś w Grecji jest najwięcej firm
na tysiąc mieszkańców, a w Szwajcarii jest ich najmniej. Tyle że w przypadku Szwajcarii są to duże globalne firmy. Tylko uzyskiwanie korzyści
z efektu skali prowadzi do większego dobrobytu. W FAKRO wspólnicy
jeszcze nigdy nie pobrali dywidendy,
a wszystkie środki inwestują w rozwój firmy i uzyskanie większych korzyści z tytułu efektu skali. Rozwój
FAKRO powoduje tworzenie kolejnych miejsc pracy na Sądecczyźnie,
to przekłada się na wyższą średnią
wynagrodzeń w naszym regionie. My
z kolei dzięki rozwojowi uzyskujemy
większe korzyści z efektu skali i dzięki temu będziemy w stanie te wyższe
wynagrodzenia sfinansować. To jest
jedyna ekonomicznie uzasadniona
droga do długofalowego wzrostu wynagrodzeń w naszym mieście.
– Temat zarobków wywołuje bardzo
wiele kontrowersji. Jest Pan otwarty
na pytania od naszych Czytelników?
– Bardzo chętnie. Prowadzimy firmę w sposób przejrzysty, zawsze bardzo chętnie dzielimy się naszymi doświadczenia i wiedzą z innymi. Temat
zarobków szerzej opisujemy na stronie Fundacji www.pomysloprzyszlosci.org, w raporcie „Dlaczego w Polsce
zarabiamy 4 razy mniej niż w bogatych krajach Europy Zachodniej
i przestaliśmy się do nich zbliżać?”
– To w takim razie pozostaje mi zaprosić Czytelników DTS do dyskusji na ten
temat. Jeśli mają Państwo pytania
do prezesa Fakro Ryszarda Florka, czekamy na e–maile: redakcja@dts24.pl.
Odpowiedzi na bieżąco będziemy zamieszczać na naszej stronie informacyjnej dts24.pl.

Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ
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Na celowniku znalazła się m.in. gmina Uście Gorlickie. Na rzece Zdynianka miało tam dochodzić do notorycznych kradzieży żwiru zaraz
po majowej powodzi. Wędkarze zarzekają się, że mają dowody na to,
iż trafiał on na prywatne składy budowlane. Rozważają też skierowanie
sprawy do prokuratury.
– Będziemy dochodzili swoich
praw. Mamy bardzo duże straty
w rybach. Nie jest tak, że Polski
Związek Wędkarski to są jacyś tam
wędkarze. Płacimy ponad 100 tysięcy złotych za dzierżawę dla państwa. Zarybiamy za ponad milion
złotych, wpuszczamy ryby do tych
rzek i dbamy o te rzeki – mówi
Krzysztof Stanek, wiceprezes nowosądeckiego oddziału Polskiego Związku Wędkarskiego. – Efektem poboru żwiru jest brak tarlisk,
bo ryba wyciera się w żwirowych
dnach. Samo pobranie żwiru daje
tyle, że przy następnej fali powódź

Wojna wędkarzy z samorządami
FOT. ARCH. POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO

KO N T R OW E R S J E . Wędkarze oskarżają samorządy o bezprawny pobór żwiru. Ich zdaniem proceder kradzieży kruszywa to lewy interes firm
budowlanych, na który gminy przymykają oko. Władze samorządów tłumaczą, że postępują zgodnie z prawem, zabezpieczając w ten sposób
mienie i życie mieszkańców.

Wędkarze zarzekają się, że mają dowody na to, iż żwir trafiał na prywatne
składy budowlane. Rozważają skierowanie sprawy do prokuratury. Na zdjęciu
rzeka Zdynianka po wybraniu żwiru.
jest jeszcze większa, zabierze wyżej lub poniżej tego miejsca brzeg,
robi erozję wgłębną. Obniżają się
wody gruntowe i wszystko stopniowo usycha. Już nie możemy sobie
na to pozwolić. Będziemy walczyć
o każdy metr rzeki – zapowiada.
W odpowiedzi na te argumenty wójt Uścia Gorlickiego Dymitr Rydzanicz stwierdza jedynie,
że nie ma sobie nic do zarzucenia.

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego opublikowano oświadczenia majątkowe radnych
wojewódzkich. Wzięliśmy pod lupę oświadczenia
sześciu naszych reprezentantów w regionalnym
parlamencie.
Co z nich wynika? Przede wszystkim to,
że wszyscy radni (Zygmunt Berdychowski,
Grzegorz Biedroń, Andrzej Bulzak, Marta Mordarska, Paweł Śliwa oraz Leszek Zegzda) w ubiegłym roku zarobili w miejscu swojego zatrudnienia ponad 100 tys. zł, a z diet – ponad 26 tys. zł.
Część z nich pomnożyła swój majątek (Paweł Śliwa), u niektórych natomiast oszczędności stopniały (Marta Mordarska). Inni znacząco się także zadłużyli (Leszek Zegzda).
W tabeli prezentujemy główne dane
z oświadczeń majątkowych, a poniżej kilka
ciekawostek, które zostały wychwycone podczas analizowania danych:
 Zygmunt Berdychowski nadal pozostaje najlepiej zarabiającym radnym w naszym okręgu.
Zgodnie z oświadczeniem jego dochód w zeszłym roku wyniósł ponad 222 tys. zł.

Dodaje jeszcze, że konflikt na linii gmina – wędkarze trwa już
od dawna. Na pytanie DTS o zezwolenia na pobór kruszywa, kieruje nas do Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Instytucja jako właściciel rzek jest
odpowiedzialna za wydawanie zgody na pobór żwiru. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej zbadał
tę sprawę i stwierdziło, że wędkarze

w przypadku Uścia Gorlickiego nie
mają racji.
– Niepokoje pana Krzysztofa
Stanka muszę uznać za nieco przesadzone. Mam podstawy, żeby wierzyć
naszym pracownikom. Działania
wójta były zasadne. Potok Zdynianka wymagał interwencji popowodziowej i bardzo dobrze, że się tak
zdarzyło, a niepokoje, że ktoś tam
nielegalnie wybierał żwir są przesadzone – mówi Konrad Myślik, rzecznik RZGW w Krakowie. – Zdynianka
po prostu wydarła tak zwane wklęsłe
łuki, droga w Kwiatoniu była zagrożona w dwóch miejscach i dobrze,
że samorząd tam interweniował,
bo mogłoby się to skończyć gorzej.
Kolejny konflikt wiąże się z przysiółkiem Facimiech w gminie Stary Sącz, o którym już pisaliśmy (zainteresowanych odsyłamy na stronę
dts24.pl). Przesunięte koryto rzeki
zagrażało domom, słupowi energetycznemu, a w przypadku dalszego
postępu erozji – katastrofą ekologiczną pod postacią zalanego wodą wysypiska śmieci. Wędkarze przekonują,
że władze gminy, zamiast umocnić
wybranym żwirem brzegi Popradu,
jedynie go wybrały i wywiozły.

Zaglądamy do portfeli radnych

 Na koniec roku 2013 największe oszczędności miał Grzegorz Biedroń. W sumie było

to 20 tys. zł w gotówce oraz ok. 280 tys. zł
ulokowanych na lokacie oraz w papierach

– Wysłaliśmy tam strażników,
gdy tylko zobaczyliśmy, że trwa
pobór żwiru. Dowiedzieliśmy się,
że dzieje się tak na zlecenie gminy
– mówi Krzysztof Stanek. – Uważamy, że zezwolenie wodno–prawne
jest bezprzedmiotowe, bo nie można wydawać zgody na coś, co zostało już zrobione.
Władze gminy wyjaśniają jednak,
że chroniły tylko dobytek mieszkańców i że postąpiły zgodnie z prawem.
– Tam są trzy etapy wybierania żwiru. Myśmy zabrali tylko 25
metrów szerokości, a tam jest około 70 metrów. Czyli udrożniliśmy
częściowo to koryto przy nadzorze
RZGW, który po prostu wyraził zgodę na szybki pobór ze względu na sytuację atmosferyczną, która panowała w miesiącu maju – wyjaśnia
Kazimierz Gizicki, zastępca burmistrza Starego Sącza. Sprawa trafiła
do krajowego zarządu RZGW i tam
jest rozpatrywana.
– Toczy się postępowanie odwoławcze wniosku PZW. Rozstrzyga się
poza nami i musimy poczekać, czy
zastrzeżenia , które wskazał związek wędkarski, są zasadne czy nie.
Prosiłbym, żebyśmy wstrzymali się
z oceną tej sytuacji – podsumowuje Konrad Myślik, rzecznik RZGW
w Krakowie.
(PAS)

wartościowych. Rok wcześniej oszczędności radnego wynosiły ok. 36 tys. zł.
Skąd tak nagły wzrost? Prawdopodobnie
ze sprzedaży 34 ha łąk, które w oświadczeniu majątkowym radnego z 2012 roku
zostały wycenione na ponad 0,5 mln zł,
a w oświadczeniu z 2013 roku już nie figurują jako jego współwłasność.
 Oszczędności Andrzeja Bulzaka w stosunku
do roku 2012 zmalały ze 120 tys. zł do 40 tys. zł.
Radny w międzyczasie stał się jednak współwłaścicielem mieszkania o powierzchni 38m2
wycenionego na 200 tys. zł.
 Volvo XC60 z 2010 roku – to zeszłoroczny nabytek Marty Mordarskiej. Radna dla swojego
nowego samochodu wybudowała także garaż
(25 tys. zł). Ponadto zgodnie z oświadczeniem
majątkowym wyzbyła się niemal wszystkich
udziałów w spółce SMMF Futura.
 Radny Paweł Śliwa w zeszłym roku zainwestował w papiery wartościowe ponad 77 tys. zł.
 192 tys. zł – na taką sumę zaciągnął w zeszłym
roku kredyt Leszek Zegzda. Radny ma także inne zobowiązania finansowe wobec banków na ponad 135 tys. zł.

REKLAMA

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje uroginekologiczne dla kobiet
z problemami nietrzymania moczu, które odbędą się 22.07.2014 r.
w Szpitalu Medikor w Nowym Sączu - ul Długosza 45.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr: 18 4437252 lub osobiście w rejestracji szpitala. Liczba miejsc ograniczona!

 MIc

Tel./fax 18 449 11 55, kom. 512 748 974 e-mail: agdmis@o2.pl
ul. Kraszewskiego 11, 33-300 Nowy Sącz, czynne 9.30 - 17.30, sob. 9-13
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– Mamy pomysł, jak wykorzystując infrastrukturę kolejową,
zmniejszyć korki na sądeckich
drogach – mówi Włodzimierz Zembol, dyrektor sądeckiego oddziału PKP PLK. – Plan jest bardzo bliki realizacji. Jesteśmy już po kilku
spotkaniach m.in. z marszałkiem
Romanem Ciepielą i starostą Janem Golonką i brakuje bardzo
niewiele, by ruszyć. Szynobusy
można uruchomić za mniej niż
milion złotych. W porównaniu
do sum, jakie trzeba będzie wydać na przykład na Węgierską bis,
to żadne pieniądze. Na trasie Piwniczna – Nowy Sącz – Kamionka Wielka możemy zacząć jeździć
choćby jutro.
Koncepcja jest warta zachodu, a plan prosty. Szynobusy
przejęłyby dużą część ruchu samochodowego. Dworzec Nowy
Sącz Miasto jest niemal w samym centrum, dodatkowo zaraz
przy Instytucie Kultury Fizycznej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. W grę wchodzi również

DT S C Z Y T E L N I KÓW. „Elki” bez
świateł, zawracające tam, gdzie robić tego nie wolno, kierunkowskazy włączane bez zmiany pasa ruchu,
„bo droga jest kręta”. Niemożliwe?
A jednak.
Sądeczanie za „elkami” nie przepadają. Powód? Pojazdy nauki jazdy systematycznie utrudniają i spowalniają ruch na i tak zatłoczonych
ulicach. Tym samym wszyscy bacznie przyglądają się, jak radzą sobie
za kółkiem przyszli kierowcy. To,
co zaobserwowali nasi Czytelnicy,
nie napawa optymizmem.
– Że młodzi się denerwują
i na przykład auto im gaśnie, to rozumiem, ale już kilka razy widziałem „elki” bez świateł. Nawet dawałem znać, że trzeba je włączyć,
ale instruktor nie raczył zareagować. W Starym Sączu widziałem
z kolei, jak „elka” włączała kierunkowskaz, jadąc ciągle jedną
drogą z pierwszeństwem przejazdu. Momentami robiło się nerwowo, bo automatycznie wszystkie
auta jadące za „elką” co chwilę zwalniały. „Elka” zatrzymała
się na parkingu przy Biedronce za
Sączem. Ja z żoną też. Żona podeszła do ucznia i tłumaczy, że tak się
nie robi, że za taki kardynalny błąd
można oblać, a tu nagle wyskakuje z buzią instruktor, że to nie
nasza sprawa – dzieli się swoimi spostrzeżeniami pan Krzysztof. Inny Czytelnik z kolei opowiada, jak „elki” nagminnie zawracają
na Królowej Jadwigi tam, gdzie tego
robić nie można. Tym samym pojawia się pytanie: Jak instruktorzy mogą pozwalać na tak poważne

Szynobusy odkorkują Węgierską

FOT. ARCH. PKP PLK

KO M U N I K AC J A . Ekologiczne szynobusy, pełne mieszkańców jadących do pracy i szkoły, kursujące gęsto pomiędzy Piwniczną, Nowym
Sączem, Kamionką Wielką i Marcinkowicami, odkorkowany most
na Dunajcu i pusta ulica Węgierska. To nie sen nawiedzonego speca od komunikacji, ale realny pomysł, który może wejść w życie tuż
po wakacjach.

– Szynobusy można uruchomić za mniej niż milion złotych. W porównaniu
do sum, jakie trzeba będzie wydać na przykład na Węgierską bis, to żadne
pieniądze. Na trasie Piwniczna – Nowy Sącz – Kamionka Wielka możemy
zacząć jeździć choćby jutro – mówi Włodzimierz Zembol.
wybudowanie przystanku przy
Fakro (to kilkaset samochodów
mniej w godzinach szczytu). Uruchomieniem szynobusów zainteresowane są sądeckie gminy. Place załadunkowe przy dworcach
w podsądeckich miejscowościach
mogłyby pełnić rolę parkingów.
Oczywiście wszystko musi być
skorelowane z komunikacją autobusową w samym Nowym Sączu.

W Krakowie stoją cztery niewykorzystywane szynobusy, które szef Kolei Małopolskich Ryszard Rębilas mógłby skierować
na Sądecczyznę.
–Chodzi o zintegrowanie ofert
taryfowych wiążących kolej i innych przewoźników oraz integracja systemów pasażerskiego
transportu zbiorowego – wyjaśnia Roman Ciepiela marszałek

Województwa Małopolskiego.
– To nie może być po prostu kolejny pociąg, ale szynobusy muszą być częścią systemu komunikacyjnego. To trudne, ale da się
zrobić. Wydajemy rocznie ponad
70 mln na utrzymanie przewozów
kolejowych, ale wiemy doskonale, że dla mieszkańca Nowego Sącza podróż pociągiem do Krakowa przez Tarnów nigdy nie będzie
atrakcyjną alternatywą. Dlatego planujemy wykorzystać infrastrukturę kolejową na Sądecczyźnie właśnie w ten sposób.
Marszałek podkreśla, że województwo szuka partnerów do tej
inwestycji. Jeśli udałoby się znaleźć takich, którzy partycypowaliby w kosztach, połączenie można
by uruchomić już od września. Ten
termin jest zdaniem Włodzimierza
Zembola idealny.
– Trzeba ruszyć z pomysłem,
kiedy strumień pasażerów jest
największy – nie ma wątpliwości dyrektor Zembol. – Atrakcyjnym i odpowiednio gęstym rozkładem jazdy można, uważam,
przekonać rozsądnych pasażerów do przesiadki z samochodu
do pociągu. Będzie taniej i szybciej. W tym kierunku idzie transport pasażerski na całym świecie
i to się sprawdza.

Włodzimierz Zembol ma też
pomysł, by na przykład to nowa
spółka Koleje Małopolskie pilotażowo, właśnie w Nowym Sączu,
w ten sposób rozpoczęła działalność. Wtedy można by było pokazać nowy produkt i przekonać
do niego klientów.
– Jak już powiedziałem, na linii Piwniczna – Nowy Sącz – Kamionka można jeździć od razu.
W kierunku na Marcinkowice
konieczny jest remont mostownic. Przy dużej częstotliwości ruchu – bo nie mam wątpliwości,
że jeśli ma to być atrakcyjne dla
pasażera, to szynobus powinien
jeździć około co półgodziny –inwestycje są nieodzowne. Liczymy na samorządy i dlatego apelujemy do marszałka, do starosty,
do wójtów i burmistrzów. Tak
robi się w innych aglomeracjach
i to znakomicie funkcjonuje. Dlaczego mieszkańcy Sądecczyzny
mieliby tu być wyjątkiem? – dodaje na koniec dyrektor sądeckiego oddziału PKP PLK.
Kluczowy dla sprawy sądeckich
szynobusów będzie sierpień, kiedy
kwestie transportu w Małopolsce
i założenia do planu transportowego województwa będą omawiane na Sejmiku.
(RAF)

Czy instruktorzy potrafią jeździć?
błędy? Kto i czy w ogóle kontroluje
instruktorów?
***
Według informacji uzyskanej
od Anety Izworskiej z sądeckiej policji, w 2013 roku policja skontrolowała 50 pojazdów nauki jazdy
i tym samym 50 instruktorów. Nie
wiemy jednak, jakie były powody
i wyniki tychże kontroli. Niewiele
więcej dowiedzieliśmy się w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego. Instruktorzy podlegają jurysdykcji starostwa i policji. MORD ma
z nimi kontakt jedynie podczas spotkań roboczych organizowanych
kilka razy w roku, a jego rola opiniotwórcza sprowadza się wyłącznie do przekazywania uwag związanych z egzaminami. Nieoficjalnie
jednak usłyszeliśmy, że poziom egzaminów na instruktora jazdy, które przeprowadzane są pod kontrolą wojewody, już od kilku lat jest
– krótko mówiąc – niski. Chcieliśmy o tym porozmawiać z przedstawicielami ośrodków, które mają
uprawnienia do szkolenia instruktorów. Jednak okazało się, że chętnych do dyskusji nie ma, a e–maile z naszymi pytaniami pozostały
bez echa.
***
Więcej dowiedzieliśmy się w biurze prasowym wojewody. Przepisy
z 5 stycznia 2011 r. o kierujących
pojazdami określają, że to starosta
ma obowiązki nadzorcze dotyczące zgodności prowadzenia szkolenia

osób ubiegających się o uzyskanie
uprawnień do kierowania motorowerem lub pojazdem silnikowym,
kursu dla kandydatów na instruktorów i kandydatów na wykładowców oraz dla instruktorów i wykładowców. W ramach sprawowanego
nadzoru, starosta rozpatruje skargi dotyczące działalności ośrodka
szkolenia kierowców, w tym również na instruktorów nauki jazdy,
zatrudnionych w ośrodkach szkolenia. Starosta również prowadzi
kontrolę działalności ośrodka szkolenia kierowców, wydaje zalecenia
pokontrolne oraz decyzję o zakazie
prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców.
Zgodnie z przepisem o kierujących pojazdami starosta kontroluje ośrodek szkolenia kierowców
co najmniej raz w roku lub także w przypadkach wymienionych
w tym przepisie. – Między innymi
w związku ze złożonymi na ośrodek szkolenia skargami – dodaje
Jan Brodowski, rzecznik prasowy
Urzędu Wojewódzkiego.
***
Instruktorowi można odebrać
uprawnienia w wypadku wielokrotnego przeprowadzania szkolenia niezgodnie z obowiązującym programem, wielokrotnego
przeprowadzania szkolenia praktycznego jednocześnie dla więcej niż jednej osoby szkolonej oraz

potwierdzenia nieprawdy w dokumentacji dotyczącej szkolenia. Brodowski dodaje również, że: – Jeżeli
z ewidencji zostanie skreślony instruktor, który dopuścił się rażącego naruszenia przepisów w zakresie szkolenia – ponownie będzie
mógł się w niej znaleźć nie wcześniej niż po upływie dwóch lat
od dnia, gdy decyzja o skreśleniu
stała się ostateczna.
A jak UW zapatruje się na opinie o niskim poziomie ostatnich instruktorskich egzaminów?
– Poziom egzaminu na instruktorów można ocenić z dwóch
punktów widzenia. Ocena ta może
dotyczyć albo stopnia trudności zadań egzaminacyjnych
dla kandydatów na instruktorów, albo poziomu prezentowanych przez kandydatów wiedzy
i umiejętności.
W odniesieniu do stopnia trudności zadań – trudno podzielić pogląd, że poziom egzaminów na terenie województwa małopolskiego
jest niski. W 2013 roku, w celu przeprowadzania egzaminów w omawianym zakresie, opracowano
wspólny dla wszystkich wojewodów bank pytań testowych. Zakres
zadań jest zaś określony przepisami prawa. Egzamin jest więc przeprowadzany w sposób ustandaryzowany dla całego kraju.
Najciekawsze na koniec. Od 2000
roku do dziś do Marii Hebdy, która nadzoruje szkoły nauki jazdy

na terenie Nowego Sącza wpłynęła
tylko jedna skarga na instruktora.
– Skarga dotyczyła czasu
i sposobu prowadzonego szkolenia przez instruktora oraz stanu technicznego placu manewrowego. W wyniku podjętych
czynności kontrolnych, zarzuty
dotyczące czasu prowadzonego
szkolenia, sposobu prowadzenia
zajęć praktycznych częściowo się
potwierdziły, wobec czego kierownik ośrodka został zobowiązany do przestrzegania wymogów
„Programu szkolenia kandydatów na kierowców lub motorniczych”, a w odniesieniu do placu
manewrowego, zostały wydane
zalecenia pokontrolne, dotyczące
odnowienia placu, poprzez odmalowanie linii, oraz wymianę tyczek w pachołkach.
Oczywiście zawsze można powiedzieć, że najlepszym sposobem
weryfikacji poziomu instruktora,
jest poziom jego uczniów zaprezentowany na egzaminach. U kogo się
jeździ najlepiej? Po czyich lekcjach
egzamin zda się raczej na pewno?
Te informacje rozchodzą się pocztą
pantoflową bardzo szybko. Ale pytanie, jak wyzbyć się złych nawyków, których nie zauważył, albo
co gorsza, które uznał za słuszne instruktor? Na to jednoznacznej odpowiedzi nie ma. Jedno jest natomiast pewne – może nas to bardzo
drogo kosztować.
(TISS)
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XXII Międzynarodowy Festiwal
Dziecięcych Zespołów Regionalnych Święto Dzieci Gór rozpocznie się koncertem inauguracyjnym
na sądeckim rynku w niedzielę, 20 lipca, o godz. 20. Wcześniej
ulicami Nowego Sącza przejdzie
barwny korowód. Na scenie przed
ratuszem wystąpią młodzi artyści z całego świata. Jak co roku
otrzymają też symboliczne klucze do miasta. Codziennie przez
cały tydzień o godz. 11 w Rynku odbywać się będę przedpołudniowe prezentacje, a główny
koncert w hali sportowo–widowiskowej MOSiR rozpoczynać się
będzie o godz. 19. Gospodarzami
tegorocznej edycji ŚDG są Sądeczoki z Pałacu Młodzieży. W tym

Bogactwo tolerancji
roku Nowy Sączu będzie gościć,
sześć zespołów polskich i tyleż
zagranicznych z Chorwacji, Grecji, Gruzji, Węgier, Martyniki
i Austrii.
Festiwal jest miejscem spotkania dzieci z różnych kręgów
kulturowych i religijnych, gdzie
– podczas wspólnej zabawy – zapoznają się one z bogactwem i różnorodnością tradycji różnych krajów i regionów, uczą się tolerancji
i szacunku w stosunku do wiary,
kultury, obyczajów i zachowań
swoich rówieśników. Uczestnikami tego wydarzenia są polskie
i zagraniczne zespoły folklorystyczne, reprezentujące różne
grupy etniczne regionów podkarpackich oraz regiony górskie
wszystkich kontynentów.

FOT. PIOTR GRYŹLAK

20 lipca symboliczne klucze do miasta otrzymają dzieci gór. Do 27. przejmą kontrolę
nad Nowym Sączem, by wypełnić festiwalowe motto: „Dziecięca przyjaźń buduje pokój świata
dorosłych".

sześć zespołów zagranicznych
tworzy wraz z sześcioma polskimi tzw. pary kamrackie. Przez

W imprezie weźmie udział ok.
500 dzieci w wieku od 7 do 14 lat.
Festiwal ma unikalną formułę:

Jedyny taki na świecie
– Dzieci podczas festiwalu ze sobą nie
rywalizują, ale za to są oceniane pod
względem artystycznym. Służy temu
specjalne gremium?
– To nie jest rywalizacja o miejsca czy nagrody. Powołana przez
Dyrektora Festiwalu Międzynarodowa Rada Artystyczna dokonuje oceny widowisk poszczególnych
grup oraz sposobów ich przedstawiania na scenie. Radę tworzą eksperci różnych dziedzin z zakresu
kultury ludowej, osoby, które zasiadają w radach artystycznych
międzynarodowych festiwali w naszym kraju i za granicą: Aleksandra
Szurmiak–Bogucka – przewodnicząca, Wiesława Hazuka, Benedykt
Kafel, Susanne Kramer z Luksemburga, Pedro Alonso Palacios Vargas z Meksyku, Friedrich Stradner
z Austrii i Dorota Majerczyk.
– O formule Festiwalu mówi się:
„sprawdzona”. Ale czy SOKÓŁ planuje
w przyszłości metamorfozę tej imprezy?
– Nie zamierzamy wprowadzać
żadnych zmian. Ta formuła jest dobrze
oceniana zarówno przez instruktorów, kierowników zespołów jak i odbiorców festiwalu. Jeżeli ktoś śledził
poprzednie edycje, może zauważyć,
że to nie jest tylko artystyczna konfrontacja czy sceniczne prezentacje.

FOT. PIOTR GRYŹLAK

R O Z M OWA z MAŁGORZATĄ KALARUS,
wicedyrektor Małopolskiego Centrum
Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, organizatora Święta Dzieci Gór.

To, że tworzymy na tym festiwalu pary kamrackie, czyli że każdemu
polskiemu zespołowi towarzyszy zespół zagraniczny, sprawia, że dzieci
nie tylko pojawiają się we wspólnym
programie na scenie. One przez cały
tydzień festiwalowy mieszkają razem,
realizują wspólny tygodniowy program, spotykają się przy ogniskach,
na wycieczkach i imprezach towarzyszących Festiwalowi, aby wzajemnie poznawać siebie, swój folklor, obyczaje i uczyć się w ten sposób
zrozumienia i tolerancji wobec innych kultur. W ten sposób rodzą się
niepowtarzalne przyjaźnie i serdeczne kontakty z nadzieją, że „Dziecięca przyjaźń zbuduje pokój świata dorosłych” – to jest nasze motto i nasze
marzenie…

– Festiwal Święto Dzieci Gór jest jedyny w swoim rodzaju? Czy od zespołów,
które przyjeżdżają do Nowego Sącza,
dowiedziała się Pani, że gdzieś jest organizowany podobny?
– Zespoły uczestniczące w kolejnych edycjach Święta Dzieci Gór,
to w większości grupy, które mają
za sobą udział w licznych festiwalach międzynarodowych. Z informacji, jakie posiadam, mogę powiedzieć, że nie ma drugiego festiwalu
ani w kraju, ani na świecie o formule zbliżonej do Święta Dzieci Gór.
– A czy poza formułą coś się jednak
zmieni? Koncerty zamiast na hali sportowej będą odbywać się w plenerze?
– To nie jest takie łatwe. Mamy
świadomość, że miejsce, w którym
odbywają się koncerty wieczorne,

nie jest tym wymarzonym zarówno dla zespołów jak i dla publiczności. Nie mamy jednak w Nowym
Sączu innej alternatywy. Gdyby
miasto miało amfiteatr z zadaszeniem /także dla publiczności/, garderobami, pełnym węzłem sanitarnym, to z pewnością koncerty tam
by się odbywały. Ale niestety, tak
nie jest. Każdy występ w ramach
Festiwalu wymaga wielu przygotowań. To, co widzimy na scenie,
to jest już efekt końcowy pewnych działań, które są niewidoczne dla publiczności. Codziennie
wieczorny koncert jest poprzedzony co najmniej godzinną próbą,
a przygotowania do koncertu finałowego trwają przez cały tydzień.
Poza Nowym Sączem zespoły występują na estradach plenerowych.
W tym roku koncerty w regionie
odbędą się w Bieczu, Gródku n/
Dunajcem Limanowej i Muszynie,
a także w Bardejovskich Kupelach
na Słowacji.
– Czego sobie życzycie u progu
festiwalu?
– Żeby wszystkie dzieci dotarły
szczęśliwie do Nowego Sącza. Żyjemy w pewnym napięciu. To są grupy dziecięce, więc wszystko może się
zdarzyć. Pierwszy zespół – mali Kreole z Martyniki – przyjedzie do nas
18 lipca. Mamy nadzieję, że 19 lipca wieczorem będziemy już gościć
pół tysiąca dzieci w Nowym Sączu.
Rozmawiała KRYSTYNA PASEK

cały festiwal dzieci razem mieszkają, występują (nie tylko w Nowym Sączu, ale też w kilku innych miejscowościach: Bardejów
na Słowacji, Muszyna, Limanowa,
Biecz, Gródek nad Dunajcem), bawią się, zwiedzają. Znajdują dzięki temu pomiędzy sobą nić porozumienia. Kształtuje się tolerancja
i akceptacja dla odmienności kulturowych, religijnych, obyczajowych, likwidują się uprzedzenia
i podziały. Każda para ma swój
"dzień narodowy", podczas którego jest gwiazdą koncertu, a zespoły prezentują zwyczaje, tradycje,
rękodzieło oraz kuchnie swoich
regionów. Taki sposób realizacji
festiwalu pozwala dzieciom odnaleźć własny język komunikacji, dzięki któremu znikają obawy przed „innością”, a naturalna
każdemu człowiekowi nieufność
do wszystkiego co obce i niezrozumiałe zamienia się w akceptację „inności” i w konsekwencji
w przyjaźń rozwijającą się w późniejszych kontaktach.

CZY WIESZ, ŻE…
 Festiwal jest realizowany od 1992 roku. W swoich założeniach nawiązuje
on do przesłanek programowych Święta Gór – przedwojennej imprezy zainicjowanej przez Związek Ziem
Górskich, której głównym
celem była ochrona dziedzictwa kulturowego, pielęgnowanie, kultywowanie i prezentowanie tradycji
ludowej kultury i sztuki
mieszkańców terenów podkarpackich. Obecnie, poprzez oryginalne założenia
programowe, wyróżniające sądecki festiwal spośród
innych imprez dziecięcych
o podobnym charakterze,
stał się on wydarzeniem,
którego znaczenie wykracza daleko poza samą ochronę i prezentację ludowej
kultury.
 Dotychczasowe dwadzieścia jeden edycji ŚDG gościło
dziecięce zespoły regionalne z ponad 60 krajów świata, co oznacza, że ok. 10 tys.
młodych ludzi zasmakowało wielkiej przygody, nawiązało nowe przyjaźnie, niosąc
jednocześnie radość mieszkańcom regionu i turystom
oraz, co najważniejsze, wypełniając i przekazując dalej ideę Festiwalu: „Dziecięca
przyjaźń buduje pokój świata dorosłych”.
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Będzie z tego chleb

– W bagażu, spakowanym już pewnie, na Święto Dzieci Gór jest już słynna trombita?
– To już tradycja. Trombitę zabieram ze sobą. Taka jest kolej rzeczy, że chcąc coś stworzyć, trzeba
próbować uruchomić wyobraźnię,
po to żeby zapełnić pustą przestrzeń. To tak jak przed robieniem
ciasta na chleb. Przypominam sobie, że kiedy matka przymierzała się
do zrobienia kilku dużych bochenków, to myśmy już wiedzieli, że pusta dzieża będzie zapełniona mąką
i zakwasem. I będzie z tego chleb.
– Jest Pan charyzmatyczną postacią, która nieodłącznie wiąże się
z festiwalem. Ciąży na Panu duża
odpowiedzialność....
– Dam przykład. Kiedy mój ojciec wyjeżdżał w pole, a pierwszą
skibę miał zaorać, zawsze ją błogosławił. Jest to pewien rodzaj nadziei
i skierowanie w stronę Stwórcy,
żeby tę przestrzeń jakoś poukładać i żeby z Bożą pomocą coś z tego
wyszło. Żeby pobudzić, zreflektować, opisać pewne stany związane z człowieczym losem. Możemy się skupić na tym, co dzieje
się dookoła nas. Możemy próbować tylko na tych niepokojących
obrazach opisywać rzeczywistość.

FOT. PIOTR GRYŹLAK

R O Z M OWA z Józefem Brodą – dyrektorem artystycznym i reżyserem
koncertów Święta Dzieci Gór, pedagogiem, folklorystą, multiinstrumentalistą, budowniczym instrumentów
ludowych.

A mimo wszystko między deszczem też jeszcze jest słońce. Przed
chwileczką mnie Pani przywołała, a ja między jednym a drugim deszczem chcę uzbierać trochę czarnej porzeczki. W zeszłym
roku ją posadziłem, a w tym już
zbieram. A w pięknej poezji Asnyka jest to ujęte tak: „Musimy siać,
choć pługów do orki brak i bron.
(…) Musimy siać nie wiedząc w którą stronę poniesie wiatr i w ziemię
rzuci siew. Trzeba nam siać. Tak
zwyczajnie..”.
– Co w Panu pozostawiły dotychczasowe edycje Święta Dzieci Gór?

– Nie jest do końca możliwe określenie co. Znowu wrócę
do mojego porównania. Jeżeli matka zaczyna piec chleb, to z tego jest
zapach chleba. To jest obdarowanie. Jeżeli ojciec zaorywał pierwszą skibę, to potem była siejba,
a z tej siejby znowu chleb. Tak
mi się zdaje, że jest to niemożliwe do takich wydarzeń podchodzić rutynowo. Gdybym był dzieckiem bloku albo miejskiego placu,
to być może bym inaczej myślał,
czuł. Ale jestem dzieckiem łąki,
przestrzeni, roli, lasu i za każdym
razem byłem świadkiem pewnego
zmagania się, pewnej powtarzalności, a z drugiej strony za każdym razem jakiejś bardzo wielkiej
nadziei, że to nie pójdzie na marne. Choć, znowu, za siewcą kroczą
stada wron. Część naszych działań
może być zmarnowana. Nie każde ziarno wykiełkuje, ale to wcale
nas nie zwalnia z czynienia tej siejby. I z tego coś w człowieku pozostaje. Chociażby to słynne powiedzenie: Módl się i pracuj. Jest
to taki odwieczny rytuał trwania,
istnienia, wypełniania sobą czasu.
Jeżeli dzieci świata się zjeżdżają,
to czy można do tego podchodzić
obojętnie? Absolutnie nie. Bo one
przywożą ze sobą te ziarna, które gdzieś tam w kulturze zostały

Sponsorzy

Współorganizatorzy

Nowy Sącz

Media

Bardejov (Słowacja)

wypielęgnowane i z tego może być
właśnie ten wspólnotowy chleb.
– One coś przywożą, ale też zabierają
coś do domów…
– Na to to jest. Żeby w tej mizerii tych nędznych, często ogłupiających i zastraszających obrazów tego świata, twardej pięści
nieustępliwości i chytrości pokazać, że bez względu na to, czy ktoś
ma siedemdziesiąt lat, czy osiemdziesiąt, czy dziesięć, czy piętnaście może podzielić się dziecięcą duszą pełną ufności, nadziei,
radowania się. I tak mi się zdaje,
że w muzyce, pieśni, kolorze stroju, zachowaniach – to wszystko
jest. I o to chodzi, żeby to wszystko uruchamiać. Żeby bez względu na kolor skóry, na kręgi kulturowe dziecko wywoziło stamtąd,
z tego tygla, taką przeżytą oktawę
ciekawego dotykania świata poprzez drugiego człowieka. I to się
będzie pamiętać. Dziecko będzie
to niosło przez tych kilkadziesiąt
lat . I to jest ta Boża siejba.
– To że dzieci nie znają nawzajem
swoich języków sprzyja najprostszym
formom przekazu. Mamy tu do czynienia z gestami, tańcami, śpiewem. To, co nazwalibyśmy pewną
ułomnością w procesie komunikacji,
w przypadku tego święta jest czymś
nadzwyczajnym.

Biecz

Gródek

Limanowa

Muszyna

ANDRZEJ WODA,
KLIMKÓWKA

– Jerzy Liebert napisał taką
strofę: „Wśród złych moich
uczynków, jak wśród traw ospałych Płynie Twój strumień, Panie;
Porusza moje ziemie, otwiera moje
skały”. Poprzez verbum często jest
to nieporadne, straszliwie niegramotne, a język pozawerbalny jest
językiem podobnym do błyskawicy. Każde dziecko wie, że światło
dochodzi szybciej, a potem następuje grzmot, który jest jego
odbiciem. Ale to nie jest światło.
Psychologia mówi, że pięć, siedem procent (niektórzy twierdzą, że to wielka przesada) stanowi verbum, a reszta to jest przekaz
poprzez gest, ruch, miny, odczucia, zdziwienia, oczy. I dzieci tego
doznają.
– Czego Pan oczekuje od uczestników
zbliżającego się święta?
– Żeby sobie przypomnieć
swoją dziecięcość. I żeby spróbować – nawet jeżeli to dziecko
gdzieś tam skoszarowaliśmy w paskudnym, niewygodnym świecie – troszeczkę otworzyć drzwi
na człowieczeństwo dobra, piękna, radości i miłości. By człowiek
z człowiekiem był bratem na wieki. Żeby nie było Palestyny, Bliskiego Wschodu, Środkowej Afryki, patrzenia na człowieka jako
na narzędzie, ale żeby zauważyć
drugiego człowieka i żeby ze zadziwieniem spróbować go poznać. I to jest początek otwierania się na świat.
Rozmawiała KRYSTYNA PASEK
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Zapomniałeś języka w gębie, nie zapomnij o uśmiechu
R O Z M OWA z backpackerem PAWŁEM GABRYSIEM z Piwnicznej Zdroju
N A WA K AC J E . Podróżuje z plecakiem w najbardziej odległe zakątki
świata. Naszym Czytelnikom radzi,
jak zadbać o swoje bezpieczeństwo
przed i w trakcie wypraw do obcych
krajów.
– Backapacking, czyli podróżowanie
z plecakiem po świcie, staje się coraz bardziej modny. Ale czy to bezpieczne? Zanim spakujemy swój plecak, o czym powinniśmy w pierwszej
kolejności pamiętać?
– Podstawowa zasada to zadbać o bezpieczeństwo naszych
dokumentów i pieniędzy. Zawsze mam pasek z kieszenią wewnętrzną na zamek – i tam chowam swój portfel. Warto mieć też
drugi portfel, który może zmylić złodzieja. Tam trzymam nieważne karty i parę banknotów.
Warto też zabrać ze sobą kilka
zdjęć paszportowych, które są potrzebne do wiz i pozwoleń, a także
mieć skany dokumentów na kilku pocztach internetowych. Nie
wszystkie bowiem w niektórych
krajach działają. Są na przykład
blokowane w Iranie czy Birmie.
– Jaka waluta jest najbardziej
respektowana?
– Oczywiście dolar amerykański. Ale, co ciekawe, na przykład
w Bangladeszu zapłacimy nim, jeśli będzie troszkę pomięty, a jadąc z kolei do Birmy – banknoty
muszą być idealnie wyprostowane i gładkie, bo inaczej nikt ich nie
chce przyjąć. Mój kolega woził tam
dolary w specjalnych tekturkach.
Zabierając karty do bankomatu,
warto wiedzieć, że w szczególnie mniejszych regionach, mogą
być nieaktywne. W okolicach
Bangladeszu nie mogłem wybrać
pieniędzy z żadnego bankomatu. Na szczęście miałem gotówkę.
W Iranie na przykład nie zapłacimy kartą kredytową – jest embargo, trzeba mieć gotówkę. Koleżanka, lądując w tym kraju, była bez
grosza. Tylko z kartami. Skończyło się w ambasadzie.
– Jak rozsądnie spakować plecak?
Co niezbędnego powinno się w nim
znaleźć?
– W pierwszej kolejności zadbajmy o sam plecak – musi być
jak najlepszej jakości. Jeśli wyjeżdżamy na dłużej, powinien być
lekki, odprowadzający ciepło oraz
pot. Warto dopłacić, aby sprzęt,
który chcemy zabrać, był również lekki – śpiwór może ważyć
pół kilograma. Zabierzmy latarkę

– Nie nastawiajmy się, że inni
czekają tylko na okazję, aby nas
okraść. Czytajmy fora podróżnicze,
które dadzą nam wyobrażenie
o miejscowej społeczności. Z reguły
ludzie za granicą są bardzo życzliwi
i niezwykle gościnni – mówi
podróżnik.
FOT. ARCH. PAWŁA GABRYSIA

czołową, bo w niektórych krajach, tych mniej rozwiniętych,
mają problemy z elektrycznością.
Znajdując więc źródło prądu, należy załadować wszystko co się da.
Ja jeszcze zabieram kubek z grzałką, nóż, widelec i… linkę do roweru – czasem bowiem, gdy jestem
zmęczony i chcę spać w autobusie, przywiązuję nią bagaż do nogi,
by nikt mi go nie zwinął. Należy
pamiętać także, by nasze obuwie
było wygodne i równie dobrej jakości. Ubrań nie warto brać. Jak
wiadomo, na Dalekim Wschodzie
znajdują się fabryki produkujące
odzież dla całego świata. Ubrania
renomowanych firm można więc
kupić za symboliczną cenę.
– Lekarze przestrzegają przed groźnymi chorobami w krajach tropikalnych i zalecają szczepienia oraz zabranie ze sobą apteczki z lekami. Pan
też ma taką?
– Rzeczywiście, szczepię się
praktycznie na wszystko, łącznie ze wścieklizną. To jest bardzo

REKLAMA

PRACA DLA
MURARZY I CIEŚLI
KONTAKT: 602 705 795

ważne, szczególnie, kiedy wybieramy się do dżungli. Nie zabieram
jednak ze sobą leków przeciwmalarycznych, bo organizm ciężko
na nie reaguje. Biorę silne środki,
które stosuję na zewnątrz, aby odstraszyć owady i zawsze śpię pod
siatką. Radzę unikać wyjazdów
REKLAMA

do ciepłych krajów w porze monsunowej, bo tych insektów jest
wtedy naprawdę zatrzęsienie.
I co ważne, jeśli coś nam się stanie na miejscu, to najlepiej wyleczyć schorzenie u miejscowego
lekarza. Jest większe prawdopodobieństwo, że będzie wiedział,

co nam dolega i skutecznie wyleczy. W Europie nawet najwyższej rangi specjaliści mają problem
ze zdiagnozowaniem egzotycznej
choroby. Miałem silne bóle brzucha. Trafiłem do szpitala w Bangladeszu i za dzień pobytu, prześwietlenia, zapłaciłem około 50
złotych. Ich szpitalne metody pomogły na moje schorzenie.
– Będąc na miejscu, w obcym kraju, na co powinniśmy szczególnie zwracać uwagę. Możemy jeść
i pić wszystko, co dostaniemy
od miejscowych?
– Są ogólne zalecenia, aby pić
wodę tylko butelkową. Ja akurat
tego nie stosuję – zawsze pytam
miejscowych, czy tę wodę można
bezpiecznie pić i do tej pory było
wszystko w porządku. To, czego
trzeba unikać, to lodu niewiadomego pochodzenia. Miałem taką
jedną wpadkę w krajach azjatyckich. Bardzo lubię pić sok z trzciny cukrowej. Postanowiłem dodać do niego lód. Przywieziono
go na taczkach, po drodze wypadł pracownikom, a ci go pozbierali, zmielili i dodali do soku.
Sensacji żołądkowych nie uniknąłem. Pamiętajmy, że jeśli jemy coś
na targu czy z przydrożnej budki,
to zamawiajmy tylko dania w całości. Kiedy dostaniemy naleśnik
z nieprzyjemnie wyglądającym
sosem, nie należy go usuwać – podaje się go, aby zabić jakieś groźne bakterie.
– Po takim przygotowaniu do wyprawy pozostaje tylko spakować dużą
dawkę optymizmu…
– Nie nastawiajmy się, że inni
czekają tylko na okazję, aby nas
okraść. Czytajmy fora podróżnicze, które dadzą nam wyobrażenie o miejscowej społeczności.
Z reguły ludzie za granicą są bardzo życzliwi i niezwykle gościnni.
Czasem ich uczynność i gościnność przerosła moje oczekiwania.
Jeśli nie znamy języka, pamiętajmy cały czas o uśmiechu. To otworzy nam drzwi do wielu miejsc.
Rozmawiała MONIKA CHROBAK

POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI
Dobry dodatek wiedzy o gospodarce (16)

Polska – poważny gracz
w Unii Europejskiej
„Rzeczpospolita” komentując niedawno podział stanowisk w nowym Parlamencie Europejskim,
napisała: „Liczba eurodeputowanych zależy od liczby ludności.
A im więcej eurodeputowanych,
tym większe szanse na dostanie
ważnych stanowisk w Parlamencie
Europejskim. Jednak warunkiem
sukcesu jest uczestnictwo w dużych grupach politycznych i małe
rozdrobnienie.
I rzeczywiście, Polska w nowym rozdaniu otrzymała bardzo dużo. Mimo iż pod względem
liczby przedstawicieli w Parlamencie Europejskim jesteśmy dopiero na 6. miejscu, to pod względem komisji parlamentarnych,
którym przewodzi deputowany
z Polski zajmujemy drugie miejsce
po Niemczech, z czterema komisjami (Niemcy – 5 komisji). Przewodniczący trzech „polskich” komisji wywodzą się z największej
frakcji w Parlamencie – Europejskiej Partii Ludowej; przewodniczącą podkomisji Bezpieczeństwa
i Obrony (SEDE) jest zaś przedstawicielka mniejszego ugrupowania Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.

„Polskie” komisje
w Parlamencie Europejskim:

przewodnictwo odpowiednie
w dwóch i trzech komisjach.
Potwierdza to z całą pewnością,
że Polska jest poważnym graczem,
z którym trzeba się liczyć. Powyższy rozkład komisji, którym przewodniczy przedstawiciel z Polski
pokazuje, że w dwóch przypadkach otrzymaliśmy komisje mające
konkretne przełożenie na prowadzone polityki w zakresie przemysłu, energii i rolnictwa. Dziedziny
te powinny leżeć w centrum zainteresowania Polski i od należytego
stanowienia prawa w tym zakresie
będzie zależeć dalszy rozwój Europy i to, w jakim jego skutki będą
mogły być wykorzystywane w naszym kraju.
Kolejne dwie komisje mają raczej znaczenie prestiżowe, gdyż ich
działalność nie wpływa bezpośredni na wzrost gospodarczy, czy też
jakość życia zwykłych obywateli Unii Europejskiej. Przypomnijmy, że Unia Europejska jak dotąd
nie stworzyła wspólnego systemu
obronnego; każde z państw członkowskich posiada swoje własne
siły zbrojne.
Pewnym rozczarowaniem może
wydawać się fakt, że polska reprezentacja do PE, wbrew apelom liderów kilku ugrupowań politycznych, nie zdecydowała się wystąpić

grupie w Parlamencie i z pewnością wzmocniłoby jeszcze nasz głos.
W świetle powyższego, tym
trudniej zrozumieć małe zainteresowanie wyborami do Parlamentu Europejskiego i znikome zainteresowanie jego działalnością,
o czym pisaliśmy w majowym wydaniu Dobrego Dodatku Wiedzy
o Gospodarce, tuż przed wyborami
i co w rzeczywistości potwierdziła frekwencja (niecałe 24%). O ile
można zrozumieć poczucie braku wpływu na politykę europejską
w małych krajach (Estonia, Malta,
Cypr, Luxemburg mają przykładowo tylko po 6 reprezentantów, nie
otrzymali żadnego przewodnictwa
w Komisji i nie mają w ogóle szans
na delegowanie swoich członków
do wszystkich komisji, których
jest 22), to sytuacja największych
krajów UE, do których Polska się
zalicza, pokazuje, że ewentualny
spór o kształt Unii Europejskiej
odbywa się między nimi. Przypomnijmy zatem, że Polska ma 51 europosłów, delegowała członków
do wszystkich komisji i przewodniczy czterem ważnym komisjom.
W tym miejscu chcielibyśmy
przejść do pracy poszczególnych
posłów w komisjach. O pracy posła i jego pożądanych cenach mówi
na kolejnych stronach „Dodat-
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Powyższy „wynik” jest lepszy od osiągnięć większej Francji
i Wielkiej Brytanii, które uzyskały

wspólnie w ramach jednej frakcji,
jaką jest EPL. Dałoby to Polsce zdecydowaną przewagę w największej

ku…” Marii Głowacz–de Chevilly
z Komisji Europejskiej. Tymczasem
przeanalizowaliśmy „przydział”

Pod względem komisji
parlamentarnych,
którym przewodzi
deputowany z Polski
zajmujemy drugie
miejsce po Niemczech,
z czterema komisjami
(Niemcy – 5 komisji)

naszych europosłów do poszczególnych komisji i zauważyliśmy,
że w przypadku kilku mniej ważnych z punktu widzenia polskiego
interesu komisji mamy „nadreprezentację” polskich przedstawicieli. Tak jest na przykład w przypadku Podkomisji Bezpieczeństwa
i Obrony (11 procent członków
to Polacy), która, jak wspomnieliśmy, nie ma dużego realnego znaczenia, a także w przypadku Komisji Kultury i Edukacji (10 procent),
Petycji (8%). Jednocześnie zauważyliśmy, że jako główną Komisję Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów wybrało jedynie
dwóch posłów z Polski. Jest to jedna z kluczowych komisji, w której
kształt nadaje się projektom aktów prawnych, dotyczących przepływu towarów i usług, znoszenia
utrudnień w handlu między krajami członkowskimi, ujednolicania
norm, itp. Efektem prac tej komisji jest na przykład obniżenie stawek opłat roamingowych i zapowiadane ich całkowite zniesienie.
Prace tego ciała mają zatem bezpośrednie przełożenie na zwykłych
obywateli Unii Europejskiej i mają
także duże znaczenie dla firm, które chcą konkurować na unijnym
rynku. Brak zainteresowania polskich europosłów tą dziedziną,

a wybieranie np. Komisji Petycji
czy Kultury i Edukacji może świadczyć, że nie wszyscy posłowie mają
te pożądane cechy, o których piszemy w innym artykule w tym
wydaniu. W świetle tego materiału jasnym jest, że praca europosła nie należy do lekkich. Zwyczajem jest, że zasiadają oni w jednej
komisji głównej i w jednej w zastępstwie. Mamy jednak rekordzistów – poseł Czarnecki należy
aż do czterech komisji – Budżetu (BUDG), Kontroli Budżetowej
(CONT) i w zastępstwie Spraw Zagranicznych (AFET) i Bezpieczeństwa i Obrony (SEDE). Jest jednocześnie członkiem prezydium
Parlamentu. Poseł Karski zaś należy do komisji Rozwoju (DEVE),
Praw Człowieka (DROI), Ochrony
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa
Żywności (ENVI); jest jednocześnie kwestorem i członkiem prezydium. Należy docenić takie zaangażowanie. Wątpliwość, jaka
się pojawia, dotyczy jednak efektywności pracy przy tylu różnych
zagadnieniach.
Tymczasem przed nami wybór
Komisji Europejskiej. Kandydaci
na poszczególnych komisarzy również będą podlegać zatwierdzeniu przez Parlament Europejski.
Czy Polska wykorzysta i tę szansę, i obsadzi stanowisko komisarza w dziedzinie, które jest istotne
z punktu widzenia interesu gospodarczego Polski? Czy forsowanie
stanowiska Unijnego Szefa Dyplomacji w sytuacji, które jest bardziej
prestiżowe niż ma realny wpływ
na naszą codzienność pozbawi nas
szansy na ważne stanowisko komisarza np. ds. konkurencji, energii
albo wspólnego rynku? Na pewno
będziemy się temu przyglądać i napiszemy o tym w kolejnych wydaniach „Dodatku”.
PIOTR BĄKAŁA
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Nowy europarlament – nowa
szansa dla polskich firm
R O Z M OWA z MAŁGORZATĄ HANDZLIK, posłem do Parlamentu Europejskiego 2004–2014
rynku wewnętrznego, po to, aby
dać Europejczykom i przedsiębiorcom więcej nowych szans na zatrudnienie oraz rozwój. Konkretne
inicjatywy pojawią się, co prawda
jesienią, ale biznes Polski nie powinien zwlekać ze swoją aktywnością w Brukseli. Bruksela jest
drugim, co do wielkości centrum
lobbingu na świecie, gdzie prawie
30 tysięcy lobbystów dba o interesy
firm i organizacji z większości krajów Europy i świata. Czas najwyższy, aby także polskie firmy miały
swoich skutecznych reprezentantów w Unii Europejskiej, ponieważ
aż 80% prawa, które ma bezpośredni wpływ na funkcjonowanie firm
i działania konsumentów w Polsce,
jest stanowione właśnie w Brukseli.
Mimo że jesteśmy państwem członkowskim już od 10 lat, to jednak
widoczność polskiego biznesu jest
wciąż zbyt mała, a tym samym głos
polskich firm jest słabo słyszany
w Unii. Lobbing o standardach europejskich jest cennym narzędziem
dla prawodawców, dzięki któremu
zdobywają oni wiedzę o sytuacji reprezentowanych firm czy organizacji, a to pomaga zrozumieć, gdzie
jest problem i jak go rozwiązać pod
względem prawnym.

– Jak w skrócie podsumowałaby Pani
10–letnie członkostwo Polski w Unii
Europejskiej?
– Zmiany, zmiany, zmiany
– to najlepsze podsumowanie ostatniej dekady. Unia dała nam nowe
szanse, możliwości i perspektywy.
Jest wiele wydarzeń, które uczyniły te lata wyjątkowymi i jestem
niezwykle wdzięczna, że mogłam
być ich świadkiem i uczestnikiem.
Wiele jeszcze wyzwań przed nami.
Ale po 10 latach unijnej integracji
jestem dumna z naszego kraju, jestem dumna z naszych firm i z tego,
jak ważnym staliśmy się miejscem
na mapie Europy. Ten czas pokazał także, jak ważne jest w Unii
Europejskiej, a szczególnie w Parlamencie Europejskim doświadczenie, i myślę, że tak Polska jako kraj
członkowski, jak i posłowie, którzy
przez te lata pracowali w Parlamencie Europejskim, to doświadczenie,
tak potrzebne dla skuteczności naszych działań w UE, zdobyli.
– Jesteśmy aktualnie w kluczowym dla
stanowienia prawa w UE momencie,
w momencie konstytuowania się nie
tylko Parlamentu Europejskiego, ale
także innych instytucji unijnych. O jakie stanowiska w UE Polska powinna
zawalczyć?
– Wybory do Parlamentu Europejskiego już dobrych kilka tygodni
za nami, i podejmowanie kluczowych dla ukonstytuowania nowego
Parlamentu decyzji nabiera tempa.
751 nowych europosłów, a w tym 51
polskich deputowanych, musi zdecydować, w jakich komisjach parlamentarnych będzie zasiadać, kto
będzie tym komisjom przewodniczył, kto będzie koordynował prace poszczególnych grup politycznych w komisjach, wreszcie, kto
zasiądzie w organach Parlamentu Europejskiego i kto będzie jego
pierwszym w tej kadencji przewodniczącym. Te decyzje będą bardzo
ważne dla firm, ponieważ uwarunkują przyszłą współpracę przedsiębiorców z unijnymi instytucjami.
Oczywiście jedną z najważniejszych
dla Polski kwestii jest obecnie, jaki
resort w Komisji Europejskiej przypadnie polskiemu przedstawicielowi, jednak to rozstrzygnie się
dopiero w nadchodzących tygodniach. Tymczasem, wiele decyzji dotyczących stanowisk zapadło
już w ostatnim miesiącu w Parlamencie Europejskim, gdzie jedną
z głównych dyskutowanych kwestii
było obsadzenie stanowisk przewodniczących komisji parlamentarnych i tutaj mamy spory sukces. Polscy posłowie staną bowiem
na czele aż czterech z dwudziestu
komisji i podkomisji Parlamentu
Europejskiego. To, że szefem bardzo

ważnej dla Polski komisji przemysłu, badań naukowych i energii został Jerzy Buzek, a w drugiej połowie kadencji Janusz Lewandowski,
jest na pewno świetną wiadomością dla polskiego przemysłu i polskich firm. Polacy pokierują także
komisją rolnictwa, komisją spraw
konstytucyjnych, oraz podkomisją
bezpieczeństwa i obrony. Polski poseł będzie także jednym z 14 wiceszefów Parlamentu Europejskiego.
– Wspomniała Pani, że majowe eurowybory naznaczają nie tylko początek nowej kadencji Parlamentu Europejskiego, ale także początek kadencji
Komisji Europejskiej, kiedy możemy
spodziewać się ukonstytuowania się
tej instytucji?
– Jest to tak ważny dla Unii Europejskiej czas, ponieważ właśnie
mamy nie tylko nowy Parlament,
ale także będziemy mieć nową Komisję Europejską oraz inne organy UE. Zgodnie z Traktatem o Unii
Europejskiej nowy Parlament ma
uprawnienie do zatwierdzenia
przewodniczącego Komisji Europejskiej, a jeżeli nie będzie dla niego
poparcia, Rada Europejska będzie
zmuszona do przedstawienia w terminie jednego miesiąca nowego
kandydata. Już w najbliższy wtorek

podczas sesji plenarnej w Strasburgu Parlament powinien zatwierdzić
nowego szefa Komisji Europejskiej,
której kadencja zaczyna się w listopadzie. Kandydatem jest Luksemburczyk, Jean–Claude Juncker.
Z kolei dzień później, przywódcy
UE na kolejnym szczycie w Brukseli mają nominować następców
Ashton i Van Rompuya. Wydaje się,
że faworytką do fotela szefa dyplomacji jest włoska minister spraw
zagranicznych Federica Mogherini.
Z kolei na następcę Van Rompuya
wskazuje się byłego premiera Łotwy
Valdisie Dombrovskisie bądź Estonii
Andrusie Ansipie jednak jest to bardzo niepewna perspektywa. Parlament będzie musiał zatwierdzić
też cały skład Komisji Europejskiej,
a także wysokiego przedstawiciela
Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. Te działania
powinny zakończyć się wczesną jesienią, a z w pełni operacyjnymi instytucjami UE prawodawcy będą
mogli kontynuować prace legislacyjne w najważniejszych dla Europy kwestiach.
– No właśnie, a co to będzie?
– Na pewno w centrum uwagi
pozostanie energia i przemysł. Kluczowy będzie także dalszy rozwój

Wiele jeszcze wyzwań
przed nami. Ale po 10
latach unijnej integracji
jestem dumna
z naszego kraju, jestem
dumna z naszych firm
i z tego, jak ważnym
staliśmy się miejscem
na mapie Europy.

– Choć jak Pani poseł wspomniała, na świecie lobbing jest dla prawodawców ważnym narzędziem, to jednak w Polsce kojarzy się negatywnie.
Na czym tak naprawdę europejski lobbing polega?
– Polega na przedstawieniu
swojego stanowiska i argumentacji. Lobbyści zarejestrowani są oficjalnie w rejestrze służącym przejrzystości. Jak można przeczytać
na stronie internetowej rejestru:

„Instytucje europejskie stale współpracują ze stowarzyszeniami obywatelskimi, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorstwami,
organizacjami branżowymi i zawodowymi, związkami zawodowymi,
ośrodkami analitycznymi itp. Jest
to nie tylko uzasadnione, ale i konieczne, aby zapewnić odpowiednią jakość demokracji oraz by instytucje te mogły realizować właściwą
politykę, odpowiadającą potrzebom
i realiom społecznym. Obywatele
mają prawo oczekiwać, że proces
ten jest przejrzysty oraz przebiega
zgodnie z prawem i należytym poszanowaniem zasad etycznych, bez
niewłaściwego nacisku ani nieuzasadnionego lub uprzywilejowanego
dostępu do informacji lub decydentów. Dlatego właśnie utworzono
Rejestr służący przejrzystości.”
Należy także zaznaczyć, że w ramach rejestru istnieje jednolity
kodeks postępowania, wiążący
wszystkie organizacje i samozatrudnione osoby. Rejestrując się zobowiązują się one do prowadzenia
swojej działalności z pełnym poszanowaniem zasad etycznych.
– Co według Pani – osoby z długoletnim doświadczeniem w Brukseli, polskie przedsiębiorstwa powinny robić,
aby być widoczne w Unii Europejskiej?
– Przede wszystkim, za pomocą
swoich reprezentantów, powinny
być obecne od początku procesu legislacyjnego, aby zabierać aktywnie
głos w dyskusji. Powinny wiedzieć
o toczących się konsultacjach publicznych, aby brać w nich udział.
Powinny także pozostawać w kontakcie z prawodawcami, aby móc
skutecznie przedstawiać im swój
punkt widzenia. Działać tak, jak
działają ich odpowiedniki z innych
państw członkowskich i sprawiać
tym samym, aby głos polskich firm
był rzeczywiście słyszany i rozumiany w Brukseli. Obecna kadencja Parlamentu Europejskiego, która rozpoczęła się wraz z pierwszym
posiedzeniem planarnym w Strasburgu na początku lipca, będzie
okazją do wzmocnienia jeszcze pozycji Polski, a tym samym polskich
firm, na poziomie unijnym i międzynarodowym. Dużo zależy właśnie między innymi od skutecznej
reprezentacji naszego kraju, a więc
efektywności przedstawicielstwa
polskiego w Brukseli, umiejętności negocjacyjnych nowo wybranych posłów, ale przede wszystkim także od aktywnej obecności
polskich przedsiębiorstw w Brukseli. Ta praca musi rozpocząć się
nie jutro, lecz już dzisiaj, po to, aby
jak najlepiej wykorzystać te kolejne pięć lat.

Rozmawiał PIOTR BĄKAŁA
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Praca europosła oczami
urzędnika z Brukseli
Maria Głowacz–de Chevilly: – 25
maja – po raz trzeci – wybraliśmy przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. Delegacja
51 posłów z Polski będzie reprezentować polskie interesy w Unii
Europejskiej.
Od ich pracy będzie zależeć
pozycja Polski w UE w najbliższych latach. Uważam, że wybory do Parlamentu Europejskiego
i wyłoniona w ten sposób reprezentacja mają istotny wpływ
na znaczenie Polski na arenie europejskiej i międzynarodowej.
Wbrew obiegowym opiniom Parlament Europejski będący instytucją, której skład wybierany jest
w bezpośrednich oraz powszechnych wyborach we wszystkich
28 państwach członkowskich
– jest istotnym elementem budowania porządku prawnego UE,
czyli również Polski. To właśnie
w Brukseli powstaje 60% praw
dotyczących mieszkańców UE.
Można być eurooptymistą bądź
eurosceptykiem, ale bez względu
na personalny stosunek do Unii
Europejskiej w Parlamencie powinny zasiadać osoby posiadający wiedzę, doświadczenie oraz
znajomość języków obcych, które w autentyczny i konstruktywny sposób przejawiają pomysły
oraz inicjatywę, aby polepszyć życie mieszkańców Polski i Europy.
Aktywny udział w wyborach ma
duże znaczenie, gdyż pozycja Polski w tej demokratycznie wybranej instytucji jest znacząca. Spośród
28 państw członkowskich jesteśmy 6. największym państwem UE,
co przekłada się właśnie na liczbę 51 posłów. Gdyby miejsca posłów były przyznawane ze względu
na wielkość unijnych gospodarek,
tak jak ma to miejsce w świecie
biznesu, to Polska byłaby III–ligowym graczem, z liczba posłów równą 20. Jednak na szczęście dla Polski projekt europejski bazuje na idei
równości reprezentacji, z czego
w znacznej mierze korzystamy.
Parlament Europejski liczy 751
posłów, którzy zasiadają nie we
frakcjach krajowych, a w europejskich grupach politycznych.
W największej dotychczas grupie
politycznej EPP (chadecy) obecni są posłowie PO i PSL (obecnie
23 polskich posłów na 220 w całej
grupie), w drugiej co do wielkości
grupie politycznej S&D (socjaliści) zasiada SLD (obecnie 5 na 191);
w ALDE (liberałowie), gdzie kiedyś zasiadała Unia Wolności, aktualnie nie ma Polaków. W ECR
(konserwatyści) zasiada, (obecnie 19 na 70); w Greens–EFA (zieloni) i w GUE/NGL (komuniści)
nigdy nie było Polaków; w EFD

W Parlamencie
powinny zasiadać
osoby posiadający
wiedzę, doświadczenie
oraz znajomość
języków obcych,
które w autentyczny
i konstruktywny sposób
przejawiają pomysły
oraz inicjatywę,
aby polepszyć życie
mieszkańców Polski
i Europy
(eurosceptycy) obecnie nie ma
polskich członków. Partiom skrajnie eurosceptycznym nie udało się
porozumieć i doszło do sytuacji,
w której Francuski Front Narodowy Marine Le Pen i sympatyzujący
z nimi polski Kongres Nowej Prawicy nie mają własnej frakcji i pozostają niezrzeszeni.
Siła polskiej reprezentacji
w poszczególnych grupach politycznych jest mierzona stopniem wpływu na daną grupę
i jej ostatecznymi stanowiskami
w poszczególnych głosowaniach.
Oczywiście większym wyzwaniem jest umiejętne wpływanie
na duże grupy niż na mniejsze,
gdzie łatwo zdobyć większość.
Jednakże, o ile grupa polityczna decyduje o stanowisku podczas głosowań, to główna praca

merytoryczna odbywa się w komisjach parlamentarnych.
W parlamencie są 22 komisje,
które zajmują się np.: polityką zagraniczną, transportem, handlem,
budżetem itp. Część z nich współtworzy prawo, część natomiast ma
charakter wyłącznie doradczy.
Każdy eurodeputowany zasiada
w przynajmniej jednej komisji,
jako członek stały i w jednej jako
zastępca. Jeśli dany poseł chce
przekonać całą komisję do swoich rozwiązań, to musi emanować zarówno wiedzą, jak i charyzmą. Nierzadko jeden – mający
dogłębną wiedzę – poseł potrafi
zastąpić trzech, którzy tam trafili przypadkowo lub bez przygotowania. Starcia w debatach wygrywają specjaliści, inni stanowią
jedynie tło. Dlatego tak ważne
jest, ażeby delegacja polskich posłów w Brukseli i Strasburgu składała się z osób z wiedzą i doświadczeniem w danej dziedzinie. Tylko
eksperci potrafią skutecznie przekonać do swoich racji i tylko takich wyborcy powinni wysyłać
do Parlamentu Europejskiego.
Tutaj należy jednak zwrócić
uwagę na kolejne konieczne cechy posłów: umiejętność poszukiwania konsensusu i zdolność
do kompromisu. Wbrew pozorom
podejmowanie decyzji w Europarlamencie nie polega tylko na głośnym i siłowym wyrażaniu woli
w głosowaniach – to jest ostateczność. W praktyce grupy polityczne prowadzą debaty, w których
dąży się do osiągniecia wspólnego stanowiska w drodze konsensusu. Jeśli to nie będzie możliwe,

to następuje kolejny etap, czyli
poszukiwanie kompromisu, gdzie
każdy z czegoś powinien zrezygnować na rzecz końcowego rozwiązania. Dopiero na końcu stosuje się głosowanie większościowe,
które w przypadku osiągnięcia
porozumienia jest tylko formalnością. To nie są skodyfikowane
zasady, ale tak właśnie przebiegają prace nad poszczególnymi aktami. Wniosek, jaki z tego płynie,
jasno wskazuje, że w takich warunkach premiowane są osoby,
które oprócz posiadania szczegółowej wiedzy eksperckiej na dany
temat, posiadają również zdolności interpersonalne, pozwalające jednocześnie słuchać i przekonywać oponentów. Liczy się
przecież skuteczność wyrażania
swojej woli, zaś osoby niezdolne
do jakichkolwiek negocjacji (czytaj: zrozumienia innych racji) bardzo szybko są izolowane.
Od posłów bowiem należy oczekiwać zdolności nie tylko do definiowania celów na poziomie krajowym, („Chciałbym
aby na moim Mazowszu….”),
ale do umiejętności ich zamiany
na cele i prawodawstwo europejskie („Po rozmowach z mieszkańcami Mazowsza jestem przekonany, że dla Europy najlepsze…..”).
Nie chodzi bowiem o to, aby przekonywać przekonanych – a o to,
aby przekonać niezdecydowanych
i zneutralizować/zminimalizować
stanowisko tych, którzy z różnych powodów są akurat przeciwni danej inicjatywie. Parlament
Europejski to typowe miejsce do realizowania tzw. „miękkiej siły” („soft power”) i walki
na argumenty.
Odnośnie działań na rzecz Polski posłowie powinni kierować
się prostą maksymą: „O Polsce za
granicą mówi się dobrze albo wcale”. Bywały przypadki, gdy forum
w Parlamencie było wykorzystywane do podnoszenia zupełnie
niezrozumiałych dla europejskiego otoczenia spraw krajowych.
Z doświadczenia wiem, że jedyni
posłowie nie–Polacy, którzy zawsze interesowali się takimi wystąpieniami, robili to po to, ażeby
później, przy zupełnie innej okazji
uderzyć w interes Polski.
Posłowie i ich aktywność
w Brukseli są żywą wizytówką
Polski i każdego regionu. Zaprzeczeniem takich osób są często ci,
którzy większość czasu spędzają i brylują w Polsce w krajowych
mediach, zaniedbując jednocześnie obowiązki posła do europarlamentu. Z doświadczenia można
zauważyć, że im więcej tych osób
w polskich mediach, tym mniejsze

jest ich znaczenie na forach instytucji europejskich. Oczywiście
pomijam tutaj sporadyczne wizyty w Polsce konieczne do spotkań
z wyborcami.
Kolejne niezbędne cechy to kultura osobista. Nie mam tu na myśli podstawowych i oczywistych
zasad savoir–vivre’u. W przeciwieństwie do dyskursu w Polsce,
w Brukseli można się z kogoś poglądami nie zgadzać, ale nie powinno to oznaczać braku szacunku dla oponenta. Również o tym
warto pamiętać, stawiając krzyżyk na karcie do głosowania.
Teraz, gdy jesteśmy już po wyborach, zachęcam do odwiedzania krajowych biur poselskich
nowo wybranych posłów – każdego miesiąca mają oni wyznaczone specjalne dni, podczas których
powinni spotykać się z wyborcami. Jest to o tyle ważne, że bez
naturalnej kontroli ze strony wyborców, nie można mówić o czystej i pełnej demokracji tylko o festiwalu reklamówek i plakatów
co pięć lat.
Polska, będąca znaczącą siłą
w Europie, potrzebuje godnej i silnej reprezentacji w Parlamencie
Europejskim, jedynej instytucji
europejskiej wybieranej bezpośrednio. Teraz, gdy wybraliśmy
już naszą reprezentację, upewnijmy się, że nasi przedstawiciele
właściwie wypełniają swój mandat, umieją słuchać swoich wyborców i należycie informują nas
o podejmowanych na forum europejskim działaniach.

Pani Maria Głowacz–de Chevilly jest urzędniczką w Komisji Europejskiej. Pracuje tam od 2003,
kiedy to otrzymała pierwszy kontrakt tzw. przedakcesyjny w Dyrekcji odpowiedzialnej za politykę
regionalną. Następnie pracowała w Dyrekcji do spraw Konkurencji. Obecnie w Radzie Pracowniczej
KE sprawuje funkcję wiceprzewodniczącej. Dzięki tej funkcji
i powierzonym zadaniom ma szeroki przegląd problematyki związanej z zarzadzaniem kapitałem
ludzkim instytucji europejskich.
Od listopada 2013 roku jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Network PL, które jest organizacją
Polaków pracujących w organizacjach międzynarodowych. Celem tego Stowarzyszenia jest m.in.
ścisła współpraca z sektorem publicznym i prywatnym w Polsce,
wymiana wzajemnych doświadczeń w bardzo szeroko pojętych
dziedzinach życia gospodarczego,
społecznego, kulturalnego, itd.
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Sekrety dobrego biznesu
Dla części z przedsiębiorców własna firma bywa koniecznością,
ale dla zdecydowanej większości
to świadomy wybór modelu pracy i życia. Cenią oni sobie niezależność, elastyczność, pełną odpowiedzialność za końcowy efekt,
nieograniczone możliwości przekuwania swoich umiejętności, zaangażowania i pasji na zyski. Nic
nie cieszy tak, jak sukces własnego przedsięwzięcia.
Nie trzeba być też autorem innowacji na miarę odkrycia koła, by założyć własną firmę. Wystarczy być
specjalistą w swojej dziedzinie, lubić coś i potrafić się zmobilizować

do pracy. Każdy może być przedsiębiorcą. Przekonać się o tym można, czytając książkę opracowywaną przez zespół Fundacji Pomyśl
o Przyszłości pt. „Sekrety Dobrego Biznesu”.
Fundacja Pomyśl o Przyszłości od kilku lat zajmuje się inicjowaniem dyskusji na tematy gospodarcze wśród obywateli. Tym
razem postanowiliśmy stworzyć
książkę, która będzie pomocą
i wskazówką do rozpoczęcia swojej własnej działalności. Niektórzy
twierdzą, że biznes to jedynie pole
walki. Walki z konkurencją, niesfornymi klientami, potencjalną

niesubordynacją pracowników
i codzienne zmagania z wieloma
przeciwnościami. My pragniemy
pokazać, że prowadzenie biznesu
może być przyjemne, trzeba tylko
poznać jego sekrety.
Książka zawiera wywiady
z przedsiębiorcami pochodzącymi z gmin Grybów, Chełmiec, Kamionka Wielka. Opowiadają oni
m.in. o najtrudniejszych momentach, jakie napotkali na swojej
drodze, motywacjach, które nimi
kierowały czy też sposobach budowania przewagi konkurencyjnej.
Historie lokalnej przedsiębiorczości to doskonały materiał

dostarczający wiedzy na temat sekretów dobrego biznesu. Zadaniem książki jest również wskazanie szans i możliwości, jakie daje
nam region LGD Korona Sądecka.
Nic nie jest dziełem przypadku, dlatego trzeba dostrzec potencjał, jaki
tkwi w lokalnych gminach i umiejętnie dostosować go do swoich potrzeb i możliwości.
Publikacja jest częścią projektu Sekrety Dobrego Biznesu, który
obejmuje również 10 bezpłatnych
spotkań zespołu Fundacji z uczniami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych znajdujących się
na obszarze LGD. Młodzież dowie

się, dlaczego ważny jest rozwój lokalnych firma i jakie korzyści daje
to mieszkańcom. W trakcie spotkań młodzież otrzyma opracowaną książkę. Trafi ona również
do bibliotek szkolnych oraz zostanie
przekazana Urzędom Gmin Chełmiec, Grybów i Kamionka Wielka.
Zapraszamy dyrekcję i nauczycieli do zgłaszania udziału w projekcie. Więcej informacji można
uzyskać na stronie internetowej
Fundacji: www.pomysloprzyszlosci.org
Pragnąc zachęcić do lektury,
prezentujemy fragment wywiadu,
który znajdzie się w książce.

Świetna obsługa klienta
– klucz do sukcesu
– Jeśli ktoś lubi samodzielność,
a nie lubi wydawania mu poleceń, to warto spróbować własnego
biznesu. Najlepiej już pod koniec
szkoły. Trzeba wykazać się odwagą, poszukać własnej niszy i cierpliwie czekać dość długo, aż rozdzwonią się telefony. Ważne jest,
by zadbać o jak najlepszą obsługę
klienta, bo w Polsce ona mocno kuleje. Dla nas to był klucz do sukcesu. Jeśli ktoś na takiej pustyni zacznie się zachowywać normalnie,
to tylko z tego tytułu ma już wielu
klientów – mówi Marcin Gródek,
właściciel firmy BETASI.
– Od 1999 roku prowadzi Pan firmę, to 15 lat wysiłku, męczarni, ale też
chyba sporo zabawy?
– Jak najbardziej. Pasja jest bardzo istotna. Przez 10 lat pisałem
dla przyjemności programy komputerowe, aż w końcu stwierdziłem, że czas zacząć na tym zarabiać.
To jakby ktoś po dekadzie grania
na gitarze zaczął wydawać płyty.
– Dlaczego? Nie łatwiej być
pracownikiem?
– Jeśli ktoś lubi samodzielność,
a nie lubi wydawania mu poleceń, to warto spróbować. Ostatni rok studiów czy koniec szkoły, to najlepszy do tego moment.
Często się narzeka, że pracodawcy szukają kogoś młodego i z doświadczeniem zarazem. Własna
firma to idealny sposób na zdobycie wiedzy praktycznej. Nie trzeba od razu mierzyć wysoko, biznes to nie tylko fabryka z tysiącem
pracowników, to także taksówka,
kiosk czy stragan na bazarze. Nawet
jeśli się nie uda, to przynajmniej

próbowaliśmy i zawsze poza dyplomem będziemy mieć te atuty: młody z doświadczeniem.
– Zaczął Pan w swojej branży, ale szukał niszy?
– Początkowo, z braku doświadczenia, próbowałem tworzyć wszystko. Wydawało mi się,
że wtedy łatwiej znajdę klienta. Miałem mylne wyobrażenie
o świecie realnego biznesu. Dziś
wiem, że klienci nie szukają ludzi od wszystkiego, tylko specjalistów w danej dziedzinie. To jest jak
z klejem: jak jest do wszystkiego,
to znaczy, że do niczego dobrze się
nie nadaje. Z czasem skupiłem się

więc na bardzo wąskiej niszy, trochę dziełem przypadku.
– A nie analizy rynku? Wokół wiele uzdrowisk, a Pan specjalizuje się
w oprogramowaniu dla sanatoriów,
hoteli, spa.
– Analizy też, ale początkowo
było to bardziej dzieło przypadku. Potem już w ten kierunek inwestowaliśmy i teraz świadomie
wchodzimy w dodatkowe obszary, przechodząc do programów dla
obiektów oferujących połączenie
medycyny i hotelarstwa. Od typowych szpitali rehabilitacyjnych,
po kliniki medycyny estetycznej.
Takich obiektów jest w Polsce około

tysiąca, w tej niszy walczymy o jak
największy kawałek tortu.
– Podsumowując: do założenia firmy
trzeba mieć odwagę, żeby zacząć bez
doświadczenia, i pomysł na swoją niszę. Co jeszcze?
– Cierpliwość. I od czasu
do czasu wylewać sobie na głowę kubeł zimnej wody. Trzeba
bowiem przyjąć do wiadomości,
że przez dwa lata raczej się nie
zarabia. Jeśli chce się na siłę zarobić, to zaczyna się wykonywać nerwowe ruchy i robi głupoty. Dlatego też idealny moment
na start to końcówka nauki, wtedy choćby ZUS–u nie trzeba płacić. Jest czas, żeby się rozwinąć,
zanim będzie dziecko, rata kredytu i przymus zarabiania. Jak
się pojawi przymus, to czasem
trzeba zawiesić działalność i pójść
do pracy najemnej, często na miesiąc przed tym momentem, kiedy
rozdzwonią się telefony z ofertami dla naszej firmy. Szkoda,
bo na to trzeba było sporo pracować. Bardzo ważne jest też przygotowanie wszechstronne, takie
biznesowo–marketingowe.
– A na jakie przeszkody trzeba być
w biznesie gotowym?

– W naszej branży najtrudniejsze jest właśnie znalezienie pracowników. Dobrych, profesjonalnych.
Na to potrzeba najwięcej czasu.
Bardzo uciążliwe jest utrzymywanie dobrej opinii o firmie, jeśli się
działa na takich wąskich niszach.
Tutaj pozyskuje się klienta tylko
dzięki referencjom. Zatem plotka, czy nawet drobne uchybienia
mogą zniszczyć markę. Jedna niezadowolona osoba, może zniechęcić pięciu potencjalnych klientów.
Trzeba się więc bardzo pilnować, by
nie popełnić żadnego błędu i często dlatego robi się więcej i ponosi się większe koszty, niż się pierwotnie zakładało. To jest trudność,
aczkolwiek gdy się robi to, co się
lubi, to nie jest aż taki duży kłopot.
– Nie narzeka pan na biurokrację,
z którą przedsiębiorca musi walczyć?
– Nie. Być może wynika to z faktu, że niczego od państwa nie oczekujemy. Nie mamy preferencyjnych
stawek VAT ani dotacji. Nie prowadzimy działalności reglamentowanej i mamy standardowe opodatkowanie dochodów. Z przesadną
biurokracją się nie spotykam. Gdybym nie miał żony urzędnika, to nie
bywałbym wcale w urzędzie.

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi IV
„LEADER”, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych
projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja odpowiedzialna za treść publikacji: Fundacja „Pomyśl o Przyszłości”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–
2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI – Gospodarczy dodatek „Dobrego Tygodnika Sądeckiego”
Wydawca: Wydawnictwo DOBRE oraz Fundacja „POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI”. Kontakt: ul. Węgierska 146 c, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18 4140165, biuro@pomysloprzyszlosci.org,
www.pomysloprzyszlosci.org Redaguje zespół: Bożena Damasiewicz (redaktor odpowiedzialna), Katarzyna Tomoń, Agnieszka Michalik, Wojciech Molendowicz.
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Dodatek wydawany w ramach projektu „Aktywni Sądeccy Seniorzy” realizowanego przez
Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Zadanie jest współfinansowane
ze środków otrzymanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego
Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Leokadia Sławecka działa w zarządach Sekcji Emerytów i Rencistów
ZNP, Sądeckiego Forum Kobiet, Europy Donna, SLD, Stowarzyszenia
Nowosądecka Wspólnota. Od czterech kadencji jest także ławnikiem Sądu Rejonowego, a od trzech
– członkiem Rady Osiedla. W SUTW
pracuje w samorządzie sekcji geograficzno–przyrodniczej. Działalność
społeczną na szeroką skalę rozpoczęła w 1990 roku od funkcji wiceprezesa Oddziału Miejskiego ZNP.
Cechuje ją ciągłe dążenie do doskonalenia, a z żyłką działacza
prawdopodobnie się urodziła. Poza
ukończoną szkołą gastronomiczną, zaliczyła pomaturalne studium
ekonomiczne i studium pedagogiczne oraz zdobyła kwalifikacje
opiekuna medycznego z certyfikatem na inne kraje w TEB. Już wtedy

WOLONTARIUSZ Z POWOŁANIA

Działanie uskrzydla
FOT. JOMB

Nawet ktoś, kto blisko zna Lodzię
Sławecką, nie do końca rozumie, jakim sposobem udaje jej się godzić
ogromną liczbę funkcji społecznych z wolontariatem i prowadzeniem domu.

Leokadia Sławecka
odwiedzała koleżanki z nauczycielskiego związku zawodowego przebywające w Domach Pomocy Społecznej. Zaangażowała się także
w akcję „Bezpieczne wakacje”, samodzielnie organizując przez dwa
miesiące ferii letnich różnorodne
zajęcia dla dzieci ze swojego osiedla.

Jestem naprawdę
szczęśliwa, gdy
pomogę komuś
potrzebującemu
pomocy, załatwię
ciągnącą się
latami sprawę,
wysłucham osoby
szukającej bliskości
i zrozumienia.

Jej kontakt z „urzędowym” wolontariatem zaczął się od ukończenia
w roku 2011 kursu dla wolontariuszy, po którym została skierowana przez Ośrodek Terapii i Wsparcia
Rodziny do Rodzinnego Pogotowia
Opiekuńczego do jednego z domów.
Dwie godziny w tygodniu zajmuje się
tam dziećmi, by rodzice mieli czas
na załatwianie spraw urzędowych.
Jest związana uczuciowo z maluchami i zaprzyjaźniona z ich rodzicami.
W marcu tego roku uczestniczyła
w Krakowie w kolejnym kursie dla
wolontariuszy – Wolontariat 50+.
Tym razem był to projekt wsparcia
dla osób niepracujących – zwolnionych lub na wcześniejszych emeryturach – w wieku 54–64 lat, które
przygotowują się do aktywizacji zawodowej. Z przydziału dostała pod

opiekę panią ze Starego Sącza, z którą
spotyka się na comiesięcznych rozmowach. Nie ukrywa, że sporo się
nabiega, by wszędzie zdążyć na czas.
Pytana o sens „życia w biegu”,
mówi: – W każdym nowym działaniu znajduję coś dla siebie. Każde
mnie inspiruje, uskrzydla i dodaje
sił, leczy z depresji, zapełnia pustkę po tych, którzy odeszli z mojego
życia. Jestem naprawdę szczęśliwa, gdy pomogę komuś potrzebującemu pomocy, załatwię ciągnącą się latami sprawę, wysłucham
osoby szukającej bliskości i zrozumienia. To mi nie tylko zastępuje wszelkie nagrody i wyróżnienia,
które jakoś mnie omijają, ale przede
wszystkim nadaje sens mojemu życiu. Wrażliwość na potrzeby bliźnich
i obowiązek pomocy potrzebującym
wykształcili u mnie bliscy krewni,
a ukształtowało niełatwe życie osobiste. Uprzedzając zaś moje pytanie,
w jaki sposób, ze wszystkim sobie
radzi, dodaje: – Umiem organizować swój czas. Planuję każdą minutę i dzięki temu ze wszystkim zdążę.
IRENA CEPIELIK

Art Kafe – twórcze spotkania ze sztuką

Pasjonatki przyjeżdżają nawet
z Piwnicznej, Starego Sącza i okolic.
Czekają na nie przygotowane stanowiska, niezbędne materiały oraz
doskonałe kawy i herbaty, a czasem coś słodkiego na pokrzepienie.
Nestorką warsztatów jest Janina Straut 70+.
– Zaczynałam swoją przygodę ze sztuką jeszcze w BWA
na warsztatach plastycznych jako
słuchaczka Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – wspomina. – Z wielką radością czekam
na każdy czwartek. Jest to dzień
mojej mobilizacji fizycznej i psychicznej. Wkładam eleganckie ubranie, robię świeżą fryzurę
i manicure. Przecież idę do ,,świata artystycznego”. Wykonane prace są podziwiane przez rodzinę.
Uczę też moje wnuczki i znajome
nowych technik.
Uczestnicy warsztatów radzą sobie już z rysunkiem, perspektywą, cieniami, techniką malowania

FOT. DOMINIKA JARMOLIŃSKA

Sala Edukacyjna Galerii Sztuki Współczesnej BWA Sokół w Nowym Sączu w każdy czwartek wypełnia się
uczestnikami warsztatów plastycznych prowadzonych przez Dominikę
Jarmolińską. Zajęcia cieszą się dużym
zainteresowaniem zwłaszcza wśród
seniorek.

Wystawa Michaela Riedla, oprowadza kurator dr Łukasz Białkowski
pastelami, akwarelami. To nie tylko kopiowanie, to twórcze prace,
nowe projekty.
– Wyczekuję spotkań ze sztuką
w ramach oprowadzania po aktualnych wystawach. Możemy stanąć „oko w oko” z dziełami artystów oraz oswajamy się ze sztuką
współczesną – mówi Jadwiga Celary 50+ – Lubię malować, rysować. Ostatnio z pasją tworzę
nowe wzory biżuterii z sutaszu.
Nie wyobrażam sobie tygodnia bez

czwartkowych spotkań z dziewczynami, ich wrażliwością artystyczną. Każdej z nas co innego „w duszy gra”. Tutaj możemy
to rozwijać i dzielić się z innymi
– dodaje.
Dominika Jarmolińska stara się,
aby zajęcia były ciekawe, różnorodne i profesjonalnie prowadzone.
– Dostosowuję ofertę zajęć do upodobań uczestniczek.
Obok oprowadzania po aktualnych wystawach, które są stałym

elementem zajęć, zdarzają nam
się spotkania z kuratorami, a także artystami – mówi. – Do ciekawszych spotkań zaliczyłabym
warsztaty z Martą Deskur wprowadzające w zagadnienie samego procesu twórczego współczesnych artystów. Poznajemy różne
obszary sztuki współczesnej: video–art, instalacje, found footage, performance. Spojrzeliśmy też
na sztukę oczyma Tomasza Tomalika, polskiego artysty zamieszkałego na stałe w Izraelu. Czasem
wyświetlamy filmy biograficzne, wymieniamy się lekturami,
urządzamy kameralne slajdowiska z odbytych podróży – dodaje.
Dużym zainteresowaniem cieszy się rękodzieło artystyczne, które zdobywa serca kochających wyroby „z duszą”. Zwykłe koszulki,
obrusy, torby, butelki czy wazony przekształcane są w prawdziwe dzieła sztuki. Filc, wełna, koraliki a nawet szara masa ceramiczna
są przetwarzane w piękne i oryginalne wisiorki, bransolety, korale, guziki.
Tajemniczo dotychczas brzmiące pojęcia jak np. decoupage nabierają realnych form i przyozdabiają wiele wnętrz, a krywulka
zdobi szyje i nadgarstki pań. Podziw wszystkich budzą biżuteria,

kwiaty, wyroby z masy solnej
oraz wikliny papierowej Jadwigi Kmiecik, która chętnie udziela
rad pozostałym.
Nie brakuje chwil relaksu oraz
licznych miłych niespodzianek.
Z różnych okazji pasjonatki wręczają wszystkim baranki, cherubinki czy serduszka na dzień zakochanych. Można też otrzymać przepis
na nalewki na serduszka skołatane.
Czwartkowe spotkania w Art
Kafe to prawdziwa uczta dla wrażliwych i kochających piękno. To doskonałe lekcje wiedzy o sztuce. Tutaj uwalniają się ukryte talenty,
wyzwala fantazja i ekspresja.
KRYSTYNA SŁABY

Art Kafe w swej obecnej postaci wywodzi się z tradycji warsztatów plastycznych organizowanych
w ramach Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przez Katarzynę Smoleń. W czasie transformacji sądeckiego BWA w Galerię
Sztuki Współczesnej BWA Sokół
zajęcia ewoluowały i ostatecznie
przyjęły formę spotkań ze sztuką przy kawie i herbacie. Warsztaty prowadzi Dominika Jarmolińska
– specjalista ds. edukacji w Galerii
Sztuki Współczesnej BWA Sokół.
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SĄDECKA PORADNIA OBYWATELSKA RADZI

Ostatnia
wola
FOT. JADWIGA BANACH

W jaki sposób możemy rozporządzić swoim majątkiem na wypadek
śmierci?

Uczestnicy szkolenia
W YD A RZEN IA. W ramach projektu „Uniwersytety Trzeciego Wieku
– nowoczesne, skuteczne, profesjonalne” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej w czerwcu w Starym Sączu odbyło się szkolenie. Zostało ono
zorganizowane przez Ogólnopolską
Federację Stowarzyszeń UTW w Nowym Sączu.
Tematyka szkolenia obejmowała:
prawne aspekty prowadzenia i zarządzania UTW oraz pozyskiwanie
środków na działalność statutową
UTW. Wykłady prowadzili: Paulina
Podwika, Wojciech Nalepa i Daniel
Jachimowicz.
Prawnicy krok po kroku uczyli, jak założyć stowarzyszenie, co powinien zawierać statut,
jaką prowadzić dokumentację,

jak zarejestrować stowarzyszenie
w KRS, jak założyć rachunek bankowy i jakie są najważniejsze organy stowarzyszenia.
Daniel Jachimowicz instruował,
jak dobrze i skutecznie napisać projekt, w jaki sposób korzystać z generatora wniosków i jak sporządzić
budżet projektu.
Po części teoretycznej przyszedł czas na ćwiczenia i rozwiązanie przydzielonych zadań związanych ze sporządzaniem projektów.
Była również okazja na wymianę
doświadczeń z kursantami z Rzeszowa, Kędzierzyna, Leszna,
Radomska.
Uczestnicy szkolenia otrzymali materiały pomocnicze przydatne
w prowadzeniu działalności i sporządzaniu projektów.
KRYSTYNA NOSAL

STOWARZYSZENIA SENIORALNE

Wspólna
Sprawa
Istniejące od 5 lat Stowarzyszenie
„Wspólna Sprawa” działa w Nowym
Sączu na terenie osiedla Wojska Polskiego oraz sąsiednich osiedli. Stowarzyszeniem kieruje siedmioosobowy „senioralny” Zarząd, przeciętny
wiek członków Zarządu to 60+.
Prezesem od ponad dwóch lat jest
energiczna seniorka Klementyna
Trzcińska. Stowarzyszenie skupia
70 członków, wśród których przeważają osoby starsze.
Ze względu na trudności, takie
jak brak lokalu i skromne finanse,
działania inicjowane przez Zarząd
koncentrują się na przedsięwzięciach integrujących seniorów, ale
poza miejscem zamieszkania. Organizowane są grupowe wyjazdy
w góry, do Feleczyna ze zwiedzaniem zabytkowych cerkwi, na Słowację – głównie na baseny termalne.
Odbywają się także spotkania przy
ognisku. Dużą popularnością wśród
członków Stowarzyszenia cieszą się
zabawy taneczne andrzejkowe i karnawałowe organizowane w „Zajeździe Sądeckim”. Koszty wszystkich wyjazdów i zabaw pokrywane
są ze środków własnych Stowarzyszenia i opłat uczestników.
Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy

członków. Liczny udział w organizowanych przedsięwzięciach potwierdza, że osoby starsze bardzo
potrzebują wspólnych spotkań,
rozmów, rozrywki, rekreacji. Stowarzyszenie nie tylko organizuje
imprezy i spotkania, ale także zajmuje się problemami dnia codziennego. Pomaga osobom starszym
w uzyskaniu Małopolskiej Karty
Seniora, interesuje się warunkami
przyjmowania pacjentów w przychodni przyszpitalnej, kursowaniem autobusów, bezpieczeństwem
na drogach osiedlowych. W wielu
sprawach interweniuje zgłaszając
wnioski i prośby, choć często pozostają one bez odpowiedzi.
Przeszkodą w prowadzeniu szerszej działalności jest brak własnego lub udostępnianego bezpłatnie
lokalu dla członków Stowarzyszenia a także i dla niezrzeszonych
starszych mieszkańców osiedla.
Stowarzyszenia obecnie nie stać
na odpłatne wynajmowanie lokalu, bowiem dysponuje ono skromnymi środkami własnymi – składka członkowska wynosi tylko 12 zł
rocznie.
Może aktywność Stowarzyszenia „Wspólna Sprawa” spowoduje, że działające tam administracje
spółdzielni mieszkaniowych i jednostki organizacyjne samorządu
Nowego Sącza uznają za wspólną
sprawę wygospodarowanie lokalu
dla potrzeb seniorów osiedla Wojska Polskiego i Gorzków?
MARIA BARAN

Odpowiadając w dużym skrócie
na powyższe pytanie należy podkreślić, iż zgodnie z treścią art.
941 Kodeksu cywilnego „rozrządzić majątkiem na wypadek śmierci można jedynie przez testament”.
Po myśli art. 944 Kodeksu cywilnego „sporządzić i odwołać testament
może tylko osoba mająca pełną
zdolność do czynności prawnych.
Testamentu nie można sporządzić
ani odwołać przez przedstawiciela”.
Polskie prawo przewiduje dwie
formy testamentu, a mianowicie
testamenty zwykłe oraz testamenty szczególne.
1. Wśród testamentów zwykłych
możemy wyróżnić:
X testament własnoręczny (holograficzny) – w praktyce najczęściej spotykany. Testament
taki winien zostać sporządzony przez spadkodawcę w całości pismem ręcznym, podpisany oraz opatrzony datą.
Należy przy tym podkreślić,
iż brak daty nie pociągnie za
sobą nieważności takiego testamentu, jeżeli nie wywołuje wątpliwości co do zdolności
spadkodawcy do sporządzenia
testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego
stosunku kilku testamentów.
X testament notarialny – w praktyce trudniejszy do uznania za
nieważny. Aby sporządzić taki
testament, spadkodawca winien udać się do notariusza,
w którego obecność oświadczy
swoją ostatnią wolę. W praktyce możliwe jest, że notariusz
przybędzie do miejsca, w którym znajduje się spadkodawca, który z różnych przyczyn
nie może zgłosić się osobiście
w kancelarii notarialnej.

W SKRÓCIE

X testament może zostać sporządzony również w ten sposób,
że spadkodawca w obecności dwóch świadków oświadczy swoją ostatnią wolę ustnie wobec wójta (burmistrza,
prezydenta miasta), starosty,
marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy
lub kierownika urzędu stanu
cywilnego. Takie oświadczenie spadkodawcy spisuje się
w protokole z podaniem daty
jego sporządzenia. Protokół
odczytuje się spadkodawcy
w obecności świadków. Protokół powinien być podpisany przez spadkodawcę, przez
osobę, wobec której wola została oświadczona, oraz przez
świadków. Jeżeli spadkodawca
nie może podpisać protokołu,
należy to zaznaczyć w protokole ze wskazaniem przyczyny
braku podpisu. Istotną kwestią
jest fakt, iż osoby głuche lub
nieme nie mogą sporządzić testamentu w powyższy sposób.
2. Polski ustawodawca przewidział
również pewien szczególny sposób oświadczenia ostatniej woli.
Jednak uwarunkowane jest to
istnieniem obawy rychłej śmierci
spadkodawcy albo jeżeli wskutek
szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu
jest niemożliwe lub bardzo utrudnione. W takim przypadku spadkodawca może oświadczyć ostatnią
wolę ustnie przy jednoczesnej obecności co najmniej trzech świadków. Treść takiego testamentu
może być stwierdzona w ten sposób, że jeden ze świadków albo
osoba trzecia spisze oświadczenie
spadkodawcy przed upływem roku
od jego złożenia, z podaniem miejsca i daty oświadczenia oraz miejsca
i daty sporządzenia pisma, a pismo
to podpiszą spadkodawca i dwaj
świadkowie albo wszyscy świadkowie. W wypadku gdy treść testamentu ustnego nie została w powyższy sposób stwierdzona, można
ją w ciągu sześciu miesięcy od dnia
otwarcia spadku stwierdzić przez
zgodne zeznania świadków złożone

przed sądem. Jeżeli przesłuchanie
jednego ze świadków nie jest możliwe lub napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd może
poprzestać na zgodnych zeznaniach
dwóch świadków.
Wyżej opisana forma testamentu
szczególnego ulega jednak pewnym
ograniczeniom, albowiem testament szczególny traci moc z upływem sześciu miesięcy od ustania
okoliczności, które uzasadniały
niezachowanie formy testamentu
zwykłego, chyba że spadkodawca
zmarł przed upływem tego terminu. Bieg terminu ulega zawieszeniu
przez czas, w ciągu którego spadkodawca nie ma możności sporządzenia testamentu zwykłego.
Krótka charakterystyka metody
rozporządzenia majątkiem na wypadek śmierci wymaga również
uzupełnienia, bowiem niezwykle
ważną okolicznością jest, iż testament może zawierać rozrządzenia
tylko jednego spadkodawcy. Podkreślić również należ, iż spadkodawca może w każdej chwili odwołać zarówno cały testament, jak
i jego poszczególne postanowienia.
Odwołanie testamentu może nastąpić bądź w ten sposób, że spadkodawca sporządzi nowy testament,
bądź też w ten sposób, że w zamiarze odwołania testament zniszczy
lub pozbawi go cech, od których
zależy jego ważność, bądź wreszcie w ten sposób, że dokona w testamencie zmian, z których wynika
wola odwołania jego postanowień.
W sytuacji, w której spadkodawca nie sporządził ważnego testamentu, powołanie do spadku wynikać będzie z przepisów ustawy.
Radca prawny GRZEGORZ SZCZAPA

Zapraszamy do
SĄDECKIEJ PORADNI OBYWATELSKIEJ
ul. Jagiellońska 18,
33–300 Nowy Sącz
prowadzonej przez
FUNDACJĘ EUROPEJSKI INSTYTUT
ROZWOJU OBYWATELSKIEGO
Zapisy na bezpłatne porady można
dokonać osobiście lub telefonicznie: 18 443 57 08

POLECAMY

Bezpłatne
badania

Bon kulturalny
dla seniora

Mieszkańcy powiatu nowosądeckiego mogą się bezpłatnie przebadać w kierunku osteoporozy.
Badania są finansowane przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu. Zapisy trwają do 18 lipca.
Badania będą prowadzone przez
„Osteodex” – Centrum Wielospecjalistyczne (ul. Grunwaldzka 62,
Nowy Sącz) w dniach 21 lipca – 1
sierpnia.
Zapisywać można się telefonicznie pod numerem 18 547 51 62
oraz 18 547 51 63 lub osobiście
w „Osteodexie”. Ilość miejsc jest
ograniczona.

Stowarzyszenie Sursum Corda wychodzi naprzeciw seniorom. Projekt
Kulturalny Senior to oferta dla osób
niepracujących w wieku 55+, umożliwiająca dzięki dotacji Województwa
Małopolskiego otrzymanie za kwotę
10 zł bonu kultury.
Zawiera on wejściówki do Miejskiego Centrum Kultury Sokół na wybraną wystawę w galerii BWA, kawę
lub herbatę w Art Cafe i dwa dowolnie wybrane seanse filmowe.
Uzupełnieniem całości są dwa dodatkowe filmy, połączone ze spotkaniem z ludźmi kultury, którzy

wprowadzają w treść i organizują dyskusje po pokazie. Ci, którzy załatwili formalności i odebrali
bony, obejrzeli już pierwszy dodatkowy seans „Obsługiwałem angielskiego króla”. Gościem specjalnym
był Antoni Kroch, wybitny znawca
kultury czeskiej. Kolejny film czeka
beneficjentów w listopadzie na zakończenie projektu.
Nie jest jeszcze za późno, by dostać bon kultury. Spóźnieni tracą tylko już odbyte spotkanie, ale
reszta jest na wyciągnięcie ręki.
Wystarczy zgłosić się w biurze
Stowarzyszenia Sursum Corda (ul.
Zakościelna 3), wypełnić formularz zgłoszeniowy i po wpłaceniu 10 zł odebrać bon. Naprawdę warto!
IRENA CEPIELIK
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Kasa z peerelowskim rodowodem
Pracownicze Kasy Zapomogowo–Pożyczkowe są formą samopomocy
koleżeńskiej. Comiesięczne wkłady
członków stanowią fundusz kasy,
z którego udziela się nieoprocentowanych pożyczek, spłacanych
w miesięcznych ratach. Z jednorazowych wpłat wpisowego gromadzony jest fundusz rezerwowy,
z którego pokrywa się straty i tworzy fundusz zapomogowy. W okresie powojennym PKZP powstawały we wszystkich zakładach pracy,
przedsiębiorstwach i urzędach.
W latach PRL stanowiły nieocenioną pomoc w odbudowaniu własnych gospodarstw pożyczkobiorców. Obecnie pozwalają uzupełniać
braki w budżetach domowych bez
płacenia procentów bankom.

Przeprowadzki reform
Kasa dla środowiska nauczycielskiego została utworzona w czerwcu 1948 r. przy Oddziale Powiatowym Związku Nauczycielstwa
Polskiego. Pierwszym jej prezesem był działacz tajnego nauczania, po wojnie krótko inspektor
oświaty, Mieczysław Wieczorek.
Pomieszczenia kasy przez wiele lat znajdowały się w budynku
związkowym przy ul. Narutowicza 2. Problemy lokalowe pojawiły
się w momencie decyzji o remoncie Domu Nauczyciela. Pracownicy etatowi przenosili się z pełną
dokumentacją do Pałacu Młodzieży, potem Domu Studenta, w końcu
do lokalu po rozwiązanym schronisku w SP nr 8. O wiele poważniejsze

z dwutygodniowych lokat funduszu pożyczkowego. Dopiero jednak wynegocjowanie przypisania
nas do budżetówki Urzędu Miasta
rozwiązało problem. Teraz korzystamy z ulgowych opłat w wysokości 20 gr od przelewu.

perturbacje przyniosły reformy samorządowe kraju rozpoczęte ustawą o samorządzie terytorialnym
z 1990 r. Podporządkowanie kasy
Kuratorium, Wydziałowi Oświaty w Nowym Sączu, Zespołowi
Scentralizowanej Obsługi Finansowo–Księgowej Szkół, a w końcu gminom, z których pochodzą
członkowie, mnożyło kłopoty.

Księgowość „na piechotę”

Zarząd wolontariuszy
Organizatorem działalności kasy
i reprezentantem interesów członków na zewnątrz jest Zarząd Kasy,
składający się z wybranych przez
walne zebranie wolontariuszy.
Do jego zadań należy zarządzanie
funduszami, decydowanie o lokowaniu wolnych środków na rachunkach terminowych i lokatach bankowych, przyjmowanie członków
i skreślanie ich z listy, udział w comiesięcznych posiedzeniach rozpatrujących wnioski o pożyczki. W Zarządzie PKZP pracowników oświaty
pracują od lat seniorzy, których staże sięgają dziesiątków lat: Stanisława Kolawa–Dyrek, Teresa Poremba, Maria Pławiak, Barbara Obrzud,
Grażyna Pawlik, Marek Winiarski,
Wiktor Czartoryski, Maria Jurczak–
Bieniek, Andrzej Kawik. Jest to dowód zaufania do nich członków
kasy, którzy mają pewność ich rzetelności i fachowości, a także wiedzą o stoczonych przez nich bojach
o istnienie kasy.

Groźba likwidacji
To oni musieli rozwiązywać
wszystkie pojawiające się problemy.
Było ich sporo: umocowanie pracowników etatowych w konkretnej
jednostce budżetowej, zbudowanie
nowej struktury działania stwarzające szansę utrzymania etatów,

FOT. MAREK WINIARSKI

Kasa Zapomogowo–Pożyczkowa dla
środowiska nauczycielskiego powstała 66 lat temu i choć dla wielu
to relikt przeszłości, nadal działa i ma
się całkiem nieźle.

i księgowych. W starostwie odbyło się takie spotkanie z pomocą Oddziału ZNP w Nowym Sączu, jeździliśmy także do gmin. Chodziło
o zgodę na refundowanie kosztów
utrzymania kasy, w tym pracowników etatowych. Niestety, mimo
protestów członków, wycofały się
gminy: Korzenna, Nawojowa, Kamionka, Łososina Dolna, Łącko.
Kiedy już zaczęliśmy działać w nowej strukturze, ponownie zaglądnęła nam w oczy groźba likwidacji. Pobieranie przez bank prowizji
w wysokości 6 zł od każdej operacji
bankowej mogło nas doprowadzić
do bankructwa. Środki gromadzone na rachunkach konsekwentnie
„zjadały” ogromne kwoty opłat za
około 350 przelewów w miesiącu.
Wspólnie z Markiem Winiarskim
przez trzy lata szukaliśmy pomocy u radców związkowych, prezydenta, starosty i w bankach. Zgodnie z uzyskaną poradą udało się
pozyskiwać pieniądze na te opłaty

wynegocjowanie z bankami takiego
usytuowania kasy wśród klientów,
które dałoby możliwość skorzystania z preferencji przy obrotach bankowych. Problemem, który trudno
uznać za rozwiązany, choć poświęcono mu wiele uwagi, są wynagrodzenia pracowników kasy.
Teresa Poremba, prezes Zarządu w latach 1994–2009, do dzisiaj
pamięta dziesiątki godzin spędzanych w różnych urzędach, gdy zaczęły się problemy z usytuowaniem
kasy na różnych szczeblach organów samorządowych. Kasy, jako samofinansujące się organy społeczne, nie mają osobowości prawnej,
nie mogą więc zatrudniać pracowników do prowadzenia księgowości.
Dla międzyzakładowej kasy musiał
się znaleźć zakład pracy wykonujący
ustawowe zobowiązania wobec niej.
– W związku z przejęciem przez
samorządy lokalne szkół i nauczycieli organizowaliśmy dyskusje
o losach kasy z udziałem wójtów

WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ

AKTYWNY SENIOR

Bieszczadzkie skarby i tajemnice

FOT. KRYSTYNA SŁABY

28–29 czerwca odbyła się dwudniowa wycieczka krajoznawcza wzdłuż
fragmentów Dużej i Małej Obwodnicy
Bieszczadzkiej z wyjściem na Połoninę Wetlińską.
W sobotni poranek na ulicy Morawskiego wśród oczekujących
na przyjazd autokaru byli również seniorzy. A tych, którzy
zaspali, przewodnicy wyciągali
nawet z łóżka! Nad całością czuwał duet przewodników: Edward
Storch, przewodniczący Komisji Ochrony Zabytków oraz Tadeusz Czubek, przewodniczący
Komisji Krajoznawczej Polskiego Towarzystwa Turystyczno–
Krajozawczego Oddział „Beskid”
w Nowym Sączu.
Program był bogaty i napięty.
Uczestnicy wycieczki nawiedzili Sanktuarium MB Bieszczadzkiej w Jasieniu, w którym znajduje się między innymi kopia ikony
Matki Boskiej zwanej Rudecką,

Marek Winiarski funkcję prezesa Zarządu pełni od dwóch kadencji. Za swój największy sukces
uznaje zabieganie o poprawę losu
pracowników.
– Ponieważ praktycznie od momentu przyjęcia Kasy przez miasto Nowy Sącz trwają targi o ilość
etatów do obsługi księgowej, spędzałem wiele godzin przed komputerem, by sprawdzić, jak wygląda ten problem w innych miastach
– relacjonuje. – Pojechaliśmy również do Krakowa, by się spotkać
z członkami Zarządu ich nauczycielskiej kasy. Nasze cztery panie
w księgowości wszystkie czynności wykonywały ręcznie i „na piechotę”, tam wszystko było skomputeryzowane. Niełatwo jednak było
przekonać naszych decydentów,
że przy blisko czterech tysiącach
członków kasy, odpowiedni program to także rękojmia uniknięcia błędów. Zrozumienie znaleźliśmy dopiero u dyrektora Wydziału
Oświaty Waldemara Olszyńskiego,
który poparł nas u prezydenta. Paniom na pewno pracuje się łatwiej,
chociaż już tylko w trójkę.
Wkłady członków PKZP wynoszą w tej chwili milion złotych,
co miesiąc przyznaje się więc pożyczki na ogólną sumę dziewięćset tysięcy złotych. Kasa przetrwała
najgroźniejsze burze, funkcjonuje sprawnie i cieszy się uznaniem.
IRENA CEPIELIK

Nawet pnie przekształcone w dzieła sztuki
przywieziona z Rudek koło Lwowa. Trzeba było dołożyć wiele starań, aby odnaleźć samotnie stojącą cerkiew bojkowską

w Smolniku z 1791 roku, która w 2013 roku została wpisana
na listę światowego dziedzictwa
kultury UNESCO.

Wycieczkowicze poznali bogate zasoby muzeum w Ustrzykach
Dolnych, eksponaty wystawy
Przyrodniczo–Łowieckiej w Nowosiółkach oraz galerię sztuki
Zdzisława Pękalskiego w Hoczwi.
Spacerowali także po największej
w Polsce zaporze wodnej na Solinie oraz po Polańczyku – bieszczadzkim uzdrowisku.
Dużo potu zostało wylane podczas pokonywania trasy z przełęczy
Wyżna do schroniska PTTK „Chatka
Puchatka” na Połoninie Wetlińskiej
na wys. 1228 m n.p.m. Na szczycie
trzeba było szukać dodatkowego
oparcia, aby pokonać siłę wiatru.
Wspaniała widoczność pozwoliła
docenić piękno Połoniny Wetlińskiej i Caryńskiej, rozpoznać główne pasma oraz szczyty Bieszczadów
Wysokich.
Seniorzy zdali test sprawności. Można myśleć o kolejnych
wyprawach!
KRYSTYNA SŁABY

Słowacja
kusi
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie
zaprasza na wycieczkę autokarową.
Miejsce: Słowacja, Bardejov – Bardejowskie Kupele, Stara Lubovna
– zamek;
Termin: 27 lipca (niedziela);
Koszt: 35 zł, dzieci 20 zł; dodatkowo Bardejow – Bazylika: 1 euro,
zamek – bilet normalny – 5 euro,
emeryci po 60. – 3,4 euro, młodzież do lat 19 – 2,5 euro;
Zbiórka uczestników: Nowy Sącz,
ul. Morawskiego, godz. 6:15;
Zapisy: w sekretariacie Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
ul. Jagiellońska 18.

DTS Senior
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Relaks w gorących źródłach

SENIOR ZA KIEROWNICĄ

Autem na
Węgry
Węgry cieszą się sporą popularnością
wśród polskich turystów, także seniorów. Przed podróżą samochodem,
warto więc zapoznać się z obowiązującymi tam przepisami.

Dokumenty podróży
Węgry są krajem członkowskim
Unii Europejskiej i respektują zapisy
z Schengen. Dlatego jeśli nasz pobyt nie przekracza 30 dni, do przejechania granicy wystarczy jedynie
ważny dowód osobisty.

Opłaty drogowe
Wszystkie drogi ekspresowe i autostrady są płatne. Poboru opłaty nie
dokonuje się jednak na klasycznych
bramkach, ale za pomocą elektronicznych winiet. Trzeba je koniecznie
kupić przed wjazdem na autostradę,
np. na stacji benzynowej. Można je
też nabyć wcześniej przez internet.

Światła mijania
Używanie świateł mijania w terenie zabudowanym jest

obowiązkowe w nocy, a w dzień
tylko przy widoczności ograniczonej warunkami atmosferycznymi. Poza terenem zabudowanym,
w tym na autostradach, poruszanie
się na światłach mijania jest obowiązkowe przez całą dobę.

Obowiązuje zakaz korzystania z telefonu komórkowego
bez urządzenia głośnomówiącego oraz zakaz używania urządzeń
antyradarowych.

Nadeszło lato. Minął już sezon truskawek, możemy teraz rozkoszować
się borówkami i malinami. Nadchodzą też pomidory pachnące słońcem.
Ta roślina przywieziona z Ameryki uprawiana jest w szklarniach,
tunelach foliowych bądź w gruncie. Jej owoce sprowadzane z południowych krajów są w sklepach
przez cały rok. Teraz jednak możemy przede wszystkim posmakować pomidorów z naszych pól. Jedna z zasad zdrowego żywienia zaleca
prowadzenie kuchni zgodnie z pojawianiem się produktów sezonowych, a więc ruszajmy po pomidory!
Jest w czym wybierać. Są te tradycyjne kuliste i czerwone, są żółte, pomarańczowe, malinowe. Są czereśniowe (wyglądają jak koraliki),
średnio–owocowe i wydłużone typu
lima. Różnią się smakiem, zawartością miąższu i miękkością. Możemy
z nich ugotować pyszną zupę pomidorową, tworzyć sosy i sałatki, dodawać do kanapek. Wspaniale orzeźwi
nas sok pomidorowy. Po obróbce termicznej możemy uzyskać przecier, zamknąć gorące słoneczne lato w słoiku
i rozkoszować się nim w zimowe dni.
Pomidory są cenne w każdej postaci. Przede wszystkim zawierają
czerwony barwnik – likopen, który
jest antyoksydantem pomagającym
zwalczać wolne rodniki, praprzyczynę nowotworów, miażdżycy i starzenia się organizmu. W pomidorach
jest dużo potasu, który neutralizuje
nadmiar sodu, a więc obniża ciśnienie krwi. Są także inne pierwiastki jak np. magnez, wapń, żelazo czy

FOT. WWW.
TERMYSZAFLARY.COM

Przekroczenie prędkości
Kamizelki bezpieczeństwa
Obowiązuje posiadania kamizelki bezpieczeństwa (odblaskowej). Kamizelka powinna być
używana przez kierowcę bądź pasażera w przypadku wyjścia z pojazdu (np. awaria pojazdu) w terenie niezabudowanym w nocy
lub przy widoczności ograniczonej warunkami atmosferycznymi.
Przepis dotyczy też pieszych idących poboczem lub przechodzących przez drogę.

Na Węgrzech obowiązują następujące ograniczenia prędkości:
na autostradzie – 130 km/h, na drodze szybkiego ruchu – 110 km/h,
na innych drogach poza terenem zabudowanym – 90 km/h i na terenie
zabudowanym 50 km/h. Mandat za
przekroczenie prędkości może wynieść od 30 tys. do 300 tys. forintów.

Parkowanie

Na Węgrzech limit poziomu alkoholu we kwi jest zerowy. Jeśli
kierowca ma we krwi do 0,8‰,
jest to uznawane ze wykroczenie i jest karane grzywną. Pijanym kirowcom z zawartością alkoholu we krwi powyżej 0,8‰
grozi kara pozbawiania wolności do roku.

Pojazdy parkujące o zmierzchu winny mieć włączone światła postojowe, nawet w przypadku dostatecznego oświetlenia ulic.
W przypadku niewłaściwego zaparkowania policja może odholować pojazd (kierowca ponosi koszty
holowania i karę w wysokości 5 tys.
forintów) lub unieruchomić blokadą (koszt zdjęcia blokady to 4 tys.
forintów). Opłata za godzinę parkowania wynosi średnio 200 forintów.
Opracował MAREK WINIARSKI

cynk. Jest witamina A, która korzystnie wpływa na nerwy wzrokowe narażone na niekorzystne oddziaływanie telewizora i komputera. Pomidory
mają dużo kwasu foliowego zmniejszającego stres. Są niskokaloryczne,
co pozwala zachować szczupłą sylwetkę. Starajmy się więc wykorzystać

sezon pomidorów gruntowych, które są latem najsmaczniejsze. Jedzmy
surowe, pijmy soki i róbmy zapasy
na zimę. Pomidory swą polską nazwę zawdzięczają językowi włoskiemu, „pomi d’oro” znaczy „złote jabłko” W pełni na tę nazwę zasługują.
MARIA HALINA STARZYK

Alkohol

KUCHNIA I ZDROWIE

Witajcie
pomidory!

Baseny
termalne
w Szaflarach.

Komórka

Lato w pełni, a w upalny, letni dzień najlepiej wypoczywać nad wodą.
Woda i jednocześnie ruch dostarczają naszej psychice przyjemności, poprawiają nastrój i wpływają korzystnie na organizm, dlatego kąpieliska
wszelkiego rodzaju przeżywają swoiste oblężenie.
W porze kanikuły warte uwagi seniorów stają się też kąpieliska z gorącymi termalnymi źródłami. Termy w Szaflarach, Białce Tatrzańskiej
i Bukowinie czynne są przez cały rok,
jednak latem cieszą się niesłabnącą
frekwencją.
Warto również zajrzeć za naszą południową granicę, na Słowację, gdzie
na całej długości Tatr, w niedalekiej
odległości od Polski, znajdują się ciekawe kąpieliska termalne np. Bardiejov, Vyżne Rużbachy, Tatralandia.
Woda w termalnych basenach ma
unikalny i zróżnicowany skład fizykochemiczny, podwyższoną twardość oraz niską zasadowość. Zawiera ważne dla zdrowia mineralne
składniki: krzemionkę, potas, wapń,
magnez, żelazo, które wpływają
na krążenie krwi, stabilizują tętno,

redukują nadciśnienie oraz pomagają w leczeniu chorób serca i krążenia. Siarczki przynoszą ulgę w chorobach zwyrodnieniowych stawów
i kręgosłupa, a także w chorobach
dermatologicznych.
Kąpiele pozytywnie wpływają
na układ nerwowy, obniżają stres,
poprawiają samopoczucie, przywracają spokój, a także eliminują bezsenność. Korzyści odnosi również układ
pokarmowy i metabolizm, który ulega przyspieszeniu. Woda w basenach
termalnych osiąga temperaturę od 34
do 40°C i posiada lekko kwaśny odczyn, co ułatwia wchłanianie przez
organizm cennych substancji.
Oprócz kąpieli wodnych termy
proponują kąpiele słoneczne, sauny,
SPA z bogatą gamą różnych zabiegów
oraz miejsca noclegowe.
Seniorzy od sześćdziesiątego roku
życia mogą skorzystać ze zniżek przy
zakupie biletów. Wystarczy okazać
dowód osobisty lub legitymację emeryta. Unikalny, górski klimat w połączeniu z wyjątkowymi właściwościami wód termalnych sprawią, że wraca
się stamtąd wypoczętym i radosnym.
ROZALIA KULASIK
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Dwie dekady Galicji

Lech Wałęsa był prezydentem, premierę miał animowany „Król Lew”,
w piłkarskiej ekstraklasie występował Tygodnik Miliarder Pniewy
i wtedy, w 1994 roku, w czasach
„przedinternetowych”, gdy królowały jeszcze kasety VHS i walkmany,
w Nowym Sączu powstał klub sportowy Galicja Nowy Sącz.
Przez 20 lat pierwszy zespół rozegrał blisko pół tysiąca meczów
o stawkę w Pucharze Polski, klasie A, B i C. Przez szatnię przewinęło się ponad 120 zawodników.

W młodzieżowych drużynach Galicji występują już ich dzieci…
Na spotkanie rocznicowe, które
odbyło się w sobotę w Świniarsku,
dotarło sześciu weteranów, którzy wystąpili w pierwszym meczu
w historii klubu. Pojedynek między byłymi i obecnymi „galicjanami” zakończył się – ku zadowoleniu wszystkich – remisem 6:6. Jedna
z drużyn wystąpiła w historycznych, liczących sobie 20 (!) lat strojach, w których Galicja rozgrywała
pierwsze mecze.

Nim na boisko wyszli galicyjscy
weterani swoje mecze rozegrały klubowe orliki. (Na zdjęciu z trofeami,
które zdobyli w różnych zawodach.).
– To chyba ewenement na skalę kraju, że zespół z klasy B ma tyle
drużyn młodzieżowych – chwalił
klub prezes Okręgowego Związku
Piłki Nożnej w Nowym Sączu Antoni Ogórek.
Tuż za nim stały stoły zastawione
pucharami zdobytymi przez młodzików i orlików Galicji.
– Gdy zgłaszaliśmy się do rozgrywek, nie przypuszczałem, że klub
przetrwa tyle lat. To był po prostu pomysł grupy kolegów, którzy chcieli razem grać w piłkę i byli gotowi
do tego jeszcze dokładać własne pieniądze – wspominał najważniejszy
człowiek w Galicji – prezes i współzałożyciel klubu Tomasz Miksztal.
Klub nie ma swojego boiska
i tuła się po stadionach Nowego
Sącza i okolicznych miejscowości.
Sezon 2013/2014 pierwszy zespół
zakończył na 11. miejscu w klasie
B. Galicji, działaczom i zawodnikom – tym starszym i młodszym,
życzymy kolejnych okrągłych
jubileuszy.

„2014! Młodzież dla wolności”
– „Ekonom” najlepszy w kraju!
Pod patronatem Prezydenta RP
Bronisława Komorowskiego prowadzony był przez siedem miesięcy konkurs ph.: „2014! Młodzież dla
wolności”. Uczestniczyli w nim, jako
jedyni w swojej kategorii, uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych
w Nowym Sączu z Koła Miłośników
Historii.
Dokumentacja z tego projektu zamieszczona jest na specjalnym blogu koła, a spektakularnym przedsięwzięciem była przeprowadzona
w kwietniu historyczna gra uliczna.
Szkolne drużyny wędrowały po mieście szlakiem najważniejszych, historycznych miejsc.
Podsumowanie tego konkursu
odbyło się na uroczystej gali w Pałacu Prezydenckim w Warszawie
23 czerwca. Delegacja „Ekonoma”
dopiero na miejscu, w stolicy, dowiedziała się, że w swojej kategorii
– środowiskowy projekt edukacyjny – zajęła – razem z II LO z Nowego Targu zaszczytne pierwsze miejsce! Wyróżnienie tym cenniejsze,
że konkurencja była ogromna, bowiem do konkursu zgłoszono ok. 400
projektów. Także sito przez jakie musiały przejść było wieloetapowe. Kolejne przedsięwzięcia konkursowe
weryfikowały najpierw wojewódzkie
biblioteki pedagogiczne (dla sądeczan – krakowska), później eksperci Ministerstwa Edukacji Narodowej
i Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, a ostatnie słowo należało
do Kancelarii Prezydenta RP.
Na sukces Zespołu Szkół Ekonomicznych i Koła Miłośników Historii pracowało 40 członków koła,
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„Rocznik Sądecki” po raz 42.!

Tradycyjnie już od kilku lat Imieniny
Miasta inauguruje promocja kolejnego
tomu „Rocznika Sądeckiego”. 4 lipca w sali ratuszowej zaprezentowano
nowy 42. tom „Rocznika” i towarzyszącej mu książki z serii „Biblioteka
Rocznika” – „Adwokaci Nowego Sącza do 1945 roku” autorstwa młodego mecenasa Roberta Tabaszewskiego, plon jego czteroletnich kwerend
i badań. Wydawcą obu publikacji jest
prezydent miasta.
W uroczystości udział wzięli parlamentarzyści, radni wojewódzcy
i miejscy, władze miejskie z wiceprezydent Bożeną Jawor, liczni miłośnicy Klio, członkowie Komitetu Redakcyjnego i autorzy umieszczonych
w nim opracowań. Honorowymi egzemplarzami obdarowano laureatki XIV edycji międzyszkolnego konkursu wiedzy historycznej „Ziemia
Sądecka – od przeszłości do współczesności” Aleksandrę Maciaś (ZS nr
1 im. KEN), Joannę Damian (Gimnazjum ZSS SPLOT) i Aleksandrę Małotę (SP nr 7 im. Obrońców Pokoju),
a także przedstawicieli rodzin, których krewni są bohaterami biogramów umieszczonych w „Roczniku”.
Prezentacja multimedialna przybliżyła i przypomniała sylwetkę i niepospolite dokonania ks. dr. Henryka
Ostacha (1924–2011), o którym artykuł otwiera ostatni „Rocznik”. Barwnymi wspomnieniami z długoletniego okresu współpracy z księdzem

w Kamiannej podzielił się Jacek Nowak, prowadzący obecnie tamtejszą
„Pasiekę Barć”. Była w nich mowa
o spotkaniach kamiańskiego proboszcza z Karolem Wojtyłą, późniejszym papieżem, o windowaniu z cywilizacyjnego marginesu wsi, która
bez księdza… byłaby dzisiaj zarosłym lasem, śladem na mapie, tak,
jak to się stało z wieloma połemkowskimi wioskami.
Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego „Rocznika” prof. Feliks Kiryk
zaapelował do władz miasta o wydanie reprintu pierwszego tomu, wydanego pod redakcją dr. Tadeusza
Mączyńskiego, w 1939 roku. Książka
ta jest praktycznie niedostępna, a oryginalne egzemplarze osiągają w krakowskich antykwariatach bardzo
wysokie ceny. Propozycja szerszego upowszechnienia „białego kruka”
spotkała się z przychylnym odzewem. Kilka z obecnych na promocji
osób zadeklarowało, iż wypożyczy
pierwowzór. Wiceprezydent Bożena
Jawor dziękując profesorom i członkom Kolegium Redakcyjnego za kolejny tom rocznika podziękowała za
podpowiedzi. Zasugerowała, by o tym
pomyśle i zjeździe sądeczan pomyśleć
przy okazji kolejnej, „okrągłej” rocznicy lokacji miasta, czyli za trzy lata.
Promocję uświetnił recital chopinowski Roksany Florczyk, absolwentki Państwowej Szkoły Muzycznej im.
F. Chopina w Nowym Sączu.

Promuj siebie, promuj
swoje miasto!
a w Warszawie gratulacje odbierały:
Katarzyna Lupa (klasa I E TE), Ewelina Orzechowska (III Ek LO) i koordynatorka projektu i opiekunka Koła
– Irena Maria Gradek.
Uczestnicy gali spotkali się z parą
prezydencką. Bronisław Komorowski w rozmowie z uczennicami „Ekonoma” ciepło pozdrowił mieszkańców obu Sączów: Nowego i Starego.
Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu z Koła
Miłośników Historii uczestniczyli też w ogólnopolskiej akcji „Lekcja
wolności”, organizowanej pod patronatem MEN. O wyborach sprzed
25 lat, które były początkiem końca komunizmu w Polsce przypomnieli 4 czerwca br… wyborami.
Doroślejszych sądeczan zapraszali do ponownego wrzucenia kartki wyborczej do urny i przypomnienia sobie na kogo oddali głos przed
ćwierćwiekiem.
Aleksandra Bieniek, uczennica
klasy IC LO, przesłała nam wyniki
wyborczego happeningu.

400 sądeczan dało się namówić
do udziału w powtórce wyborów.
Teraz również zasadniczą pulę zabrał Komitet Obywatelski „Solidarność” (49 proc). Pozostałe partie i ugrupowania: PZPR, ZSL, SD,
Stowarzyszenie PAX, Unia Chrześcijańsko–Społeczna, Polski Związek
Katolicko–Społeczny wzięły od 5–13
proc głosów.
Koordynatorem działań była
opiekunka Koła Miłośników Historii
w ZSE Irena Maria Gradek.
Relacje z „Lekcji wolności” przeprowadzonej przez społeczność
szkolną ekonoma znalazły się na stronach internetowych Ministerstwa
Edukacji Narodowej i „Razem 89”.
Kolejny ambitny projekt realizowany przez ZSE i miłośników historii w placówce, to zaplanowana na listopad br. debata obywatelska ph.
„Dlaczego wolność trzeba pielęgnować?”. Przedsięwzięcie to odbywa się
pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
(CDEF)

RMF FM i TVP INFO rozpoczynają wielką, wakacyjną radiowo–telewizyjną akcję pod hasłem „Twoje
Miasto w RMF FM” adresowaną także do filmowców – amatorów z Nowego Sącza.
W każdy piątek (od godz. 6 – 14)
lipca i sierpnia dziennikarze obu stacji swoje satelitarne studia zainstalują w jednym z polskich miast, z których nadawać będą wydania Faktów
(RFM) i poranne programy (TVP
INFO). W którym? O tym zadecydują sami mieszkańcy, a precyzyjniej
ci, którzy zechcą włączyć się do rywalizacji na… filmy o swoim mieście.
Pierwsza odsłona już 27 czerwca. Miastem, które otwiera akcję jest
Oświęcim.
Filmowcy – amatorzy, którzy zechcą włączyć się do akcji–zabawy powinni przesłać organizatorom krótki
film (maksymalnie jednominutowy)
opowiadający o naszym mieście, jego
ciekawostkach, ludziach i ich pasjach
w multimedialnej formie. Film można zrobić telefonem komórkowym,
tabletem lub kamerą. Spośród filmów

jury złożone z dziennikarzy obu stacji wybierze najlepszy, najciekawszy
i w mieście, które promuje zameldują się obie ekipy.
Gra warta świeczki tak dla autorów klipów, bowiem dla tych wyróżnionych organizatory przewidzieli
nagrody indywidualne, jak i dla miasta, dla Nowego Sącza, który dzięki
utalentowanym filmowcom może
zagościć na antenach obu popularnych stacji.
Znając zacięcie filmowe zwłaszcza
klas maturalnych sądeckich szkół,
nie ukrywamy, iż bardzo liczymy,
że klip o Nowym Sączu zostanie zauważony, doceniony i będzie zaproszeniem do miasta nad Dunajcem
i Kamienicą dla dziennikarzy RMF
FM i TVP INFO.
Szczegółowe informacje, regulamin i formularz zgłoszeniowy znaleźć można na stronach internetowych obu stacji, albo bezpośrednio
pod linkiem: http://www.rmf24.pl/
fakty/news–wielka–akcja–radiowo–
telewizyjna–twoje–miasto–w–rmf–
fm–i–tvp,nId,1444957
(BCDE)
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Inwestycja za inwestycją
R O Z M OWA z JACKIEM LELKIEM, burmistrzem Starego Sącza.
– W mieście i gminie widać
prawdziwe place budowy. Najbardziej spektakularne roboty można zauważyć na ulicy
Jana Pawła II w Gołkowicach. Ostatnio
udostępniono turystom interesującą architektonicznie wieżę widokową w Woli Kroguleckiej.
Zatem buduje się dla mieszkańców
gminy, ale także i dla turystów. Jak
duża jest lista inwestycji zrealizowanych w tym roku?
– Ta lista obejmuje blisko 60
zadań, więc nie ma miejsca tutaj
wszystkich wymieniać. Wspomnę
tylko o tych największych: przebudowa skrzyżowania w Gołkowicach
Dolnych na rondo oraz przebudowa
drogi w obrębie osady kolonistów
niemieckich, przebudowa chodnika oraz budowa ścieżki rowerowej
wzdłuż ulicy Jana Pawła II, odbudowa ulicy tzw. Zielonej (bocznej
od ul. Partyzantów) oraz głównej
drogi przez wieś w Gaboniu. Ogółem w bieżącym roku zmodernizujemy 5 km dróg gminnych za kwotę 8 mln złotych. Do końca lipca
zakończą się prace przy budowie
kompleksu sportowo–rekreacyjnego w Moszczenicy Wyżnej i Woli
Kroguleckiej. Zakończyliśmy już
przebudowę boisk na Osiedlu Słonecznym i przy Szkole Podstawowej nr 1. Zmodernizujemy kotłownie w filii Szkoły Podstawowej nr 1
oraz w przedszkolu przy ul. Staszica. Nową kotłownię oraz centralne ogrzewanie otrzyma szkoła
w Skrudzinie. Termomodernizacji
poddana zostanie stara część budynku szkolnego w Przysietnicy.
Za kilka dni powinno być gotowe
boisko przy szkole w Barcicach.
Do końca września zakończymy także I etap budowy kanalizacji sanitarnej w Przysietnicy.
Już dziś mamy zawarte umowy
z wykonawcami inwestycji opiewające na blisko 18 milionów złotych, a ogłaszamy nowe przetargi

i przystępujemy do kolejnych zadań. Wydatki
przebiegają zgodnie
z planem, a inwestycyjnie rok zapowiada się rekordowo.
Warto wspomnieć,
że w olbrzymiej
większości na realizowane zadania uzyskaliśmy zewnętrzne dofinansowanie, z programów unijnych
ale także ze środków budżetu państwa. Do tej kwoty trzeba doliczyć
wartość II etapu budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Przysietnicy, który rozpoczyna spółka
Sądeckie Wodociągi. Wartość tego
zadania opiewa na kwotę 12 mln
złotych! 3,5 mln złotych Sądeckie Wodociągi wydadzą na budowę tzw. kanału spinającego, który
umożliwi podpięcie do oczyszczalni ścieków mieszkańców zachodniej części Starego Sącza, Mostek,
Gołkowic, Gabonia i Skrudziny.
– Stary Sącz ma pecha. Znowu w tym
roku opady deszczu dokonały zniszczeń. Nie na taką skalę jak w 2010,
ale jednak. Wystąpiliście natychmiast o pomoc finansową do władz
centralnych.
– W maju, w wyniku intensywnych opadów deszczu gmina
poniosła straty w infrastrukturze
na kwotę 1,3 mln złotych. W ramach
przyznanych przez Ministra środków zostaną zrealizowane następujące zadania: Odbudowa mostu
na potoku Jaworzyna w ciągu drogi gminnej „Na Zapasiecze” w Skrudzinie, Odbudowa mostu na potoku
Jaworzynka w ciągu drogi gminnej
„Za Szkołą – Na Zaporę” w Skrudzinie. Remont mostu na potoku
Przysietnickim w ciągu drogi gminnej „Za Potokiem” w Przysietnicy,
Odbudowa przepustu w ciągu drogi
gminnej „Do Marduły ” w Moszczenicy Wyżnej. Powyższe zadania będą
zrealizowane do końca listopada br.
W ramach usuwania klęsk żywiołowych Gmina w 2014 roku otrzymała
w sumie 1,8 mln złotych.

– Spróbujmy dokonać bilansu ostatnich 10 lat, od kiedy Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. W tym okresie
pełnił pan we władzach Starego Sącza
funkcję zastępcy burmistrza, a od kilku lat kieruje pan samodzielnie urzędem. Zbliżają się wybory samorządowe i z pewnością uczestniczyć będzie
Pan w wielu spotkaniach przedwyborczych. Co Pan powie mieszkańcom?
Jak Stary Sącz wykorzystał ponad 167
mln złotych pozyskanych z funduszy
europejskich?
– Mam przekonanie, że nasza
Gmina bardzo dobrze wykorzystała szanse, jakie dało wstąpienie Polski do Unii Europejskiej. Za
tą kwotą stoi przecież szereg niezwykle ważnych inwestycji: od Mostu św. Kingi i obwodnicy Starego
Sącza, rewitalizacji Rynku i przyległych ulic, do odnowienia starosądeckiego Sokoła. Skok cywilizacyjny zapewni nam rozbudowa
sieci kanalizacji sanitarnej w Cyganowicach, ul. Jana Pawła II, Barcicach i Barcicach Dolnych, Przysietnicy oraz Łazach Biegonickich.
Środki europejskie przyczyniły się
również do zagospodarowania starosądeckich stawów, modernizacji targowicy, odnowienia świetlic
wiejskich w Gaboniu, Barcicach,
Łazach Biegonickich i na Myślcu.
Dzieci, młodzież i dorośli korzystają już lub za chwilę będą korzystać
z placów zabaw lub boisk sportowych w Moszczenicy Niżnej i Wyżnej, Woli Kroguleckiej, Gaboniu,
Skrudzinie, Mostkach i Przysietnicy. Europejskie środki wsparły rozbudowę szkoły i budowę sali
gimnastycznej w Gołkowicach.
W realizacji jest budynek o funkcji kulturalno–oświatowej w Popowicach. Unijne wsparcie otrzymaliśmy również na termomodernizację
budynków Szkoły Podstawowej nr 1
oraz Szkoły w Moszczenicy. Wspólnotowe euro zasiliło także budowę
terenów rekreacyjnych w Starym
Sączu, Barcicach i na Woli Kroguleckiej. Zrealizowaliśmy także
szereg projektów tzw. miękkich,

Remont mostu drogowego na Dunajcu w Gołkowicach

Budowa biblioteki w Gołkowicach Dolnych

Platforma widokowa w Woli Kroguleckiej
dzięki którym promowaliśmy miasto i gminę poprzez organizację
wielu imprez. Środki Europejskiego
Funduszu Społecznego wykorzystaliśmy na organizację dodatkowych zajęć we wszystkich szkołach i doposażając je w pomoce
naukowe. Blisko 150 rodzin otrzyma sprzęt komputerowy w ramach
programu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu. Reasumując:

nie ma sołectwa w naszej Gminie,
w którym nie zainwestowano europejskich środków w ciągu ostatnich 10 lat. Wielka w tym zasługa
mojego poprzednika, burmistrza
Mariana Cyconia, ale z satysfakcją stwierdzam, że ten starosądecki boom inwestycyjny związany
w dużej mierze z unijnym wsparciem konsekwentnie utrzymujemy.
(KAN)

Lato festiwali i innych wydarzeń artystycznych
W niedzielę zakończył się 36.
Starosądecki Festiwal Muzyki
Dawnej. To jeden z najstarszych
i najbardziej prestiżowych festiwali muzyki dawnej z ustaloną marką w kraju, znany także
w Europie.
Nową, interesującą formułę starosądeckiej imprezie nadał
Marcin Szelest, dyrektor artystyczny festiwalu. Tysiące melomanów z kraju i zagranicy
słuchało koncertów w kościele
klasztornym Trójcy Świętej i św.
Klary, w kościele parafialnym
św. Elżbiety i w Sali koncertowej
„Sokoła” Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari. Starosądecki

Festiwal Muzyki Dawnej otworzył
w Starym Sączu letni kalendarz
imprez i różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych.

Małopolski Festiwal Smaku
w Starym Sączu
Jubileuszowy, dziesiąty festiwal zagości 20 lipca na Rynku
w Starym Sączu. Trasa kulinarnych tradycji, atrakcji i niespodzianek wiedzie od Wieliczki,
przez Wadowice, Oświęcim, Tarnów, Miechów, Nowy Targ, Stary Sącz do Krakowa. Wielki finał
odbędzie się na placu Wolnica w Krakowie w dniach 23–24
sierpnia.

Muzeum w Starym Sączu
zaprasza
Towarzystwo Miłośników Starego Sącza przygotowało do sezonu turystycznego swoje muzeum, wydłużając godziny pracy.
I tak, do końca września czynne
będzie przez 6 dni w tygodniu tj.
od wtorku do soboty od godziny
10 do 17. W niedzielę od 10 do 15.
Będzie można obejrzeć stałe wystawy: regionalną z historią miasta, etnografią, II wojną światową, rzemiosłem, sztuką religijną
od XVII do XIX wieku i izbą pamięci Ady Sari. To wszystko znajduje się
na parterze zabytkowego „Domu
na Dołkach” przy starosądeckim

rynku, a na piętrze – ekspozycja
poświęcona ks. Józefowi Tischnerowi: jego związki ze Starym Sączem,
wystawa „ks. Józef Tischner – życie
i myśl” oraz zrekonstruowany pokój ks. profesora z domu rodziców
w Starym Sączu. Zwiedzaniu towarzyszy śpiew Ady Sari, a na piętrze
odtwarzane są starosądeckie kazania ks. Tischnera.

Starosądecki Plener Malarski
Zapraszamy na jedyne w swoim
rodzaju wydarzenia artystyczne,
w których wezmą udział malarze
z całego świata. 26 lipca – happening uczestników na starosądeckim rynku, 29 lipca godzina 19

– wernisaż prac uczestników Pleneru Malarskiego, Galeria pod Piątką.

Starosądecki Jarmark Rzemiosła
23–24 sierpnia, starosądecki Rynek Jarmark nawiązuje do wielowiekowej tradycji Starego Sącza.
Na Jarmarku prezentujemy rękodzieło i sposób jego wykonywania.
Tradycyjnie już w imprezie weźmie udział ponad 100 rzemieślików.
Wystąpią także zespoły regionalne
i folkowe z naszego kraju oraz zaprzyjaźnionych miast na Słowacji
i na Węgrzech. Dla gości zaplanowano poczęstunek: chleb wiejski z łopaty, podpłomyki, domowy smalec,
kiszone ogórki, marynowane grzyby.
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Między dżumą a cholerą
G O S P O DA R K A . – ZUS już nieraz
nas wykiwał, a z OFE nie wiadomo,
co będzie – mówią sądeczanie. Wciąż
mają dylemat, czy składki emerytalne przekazać w całości do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy
do Otwartego Funduszu Emerytalnego. W mediach padają ostre słowa,
że to wybór między dżumą a cholerą.
Jak jest naprawdę? O tym rozmawiamy z ekonomistą dr. Wiktorem Pateną, rektorem Wyższej Szkoły Biznesu – NLU.
– ZUS czy OFE? Dla Pana wybór jest
prosty?
– Moim zdaniem prosty. Jedyna możliwa opcja to OFE. To był
dobry system, który zmieniono
w złym kierunku. Na szczęście został pewien margines, którego trzeba bronić. Pierwsza główna prawda
jest następująca, w OFE są prawdziwe pieniądze, prawdziwy rachunek lokowany w rzeczywiste
aktywa. Trzeba zwrócić uwagę,
że kiedy nastąpiła pierwsza zmiana, a było to jakieś trzy miesiące
temu, to z OFE przetransferowano 150 miliardów złotych. Kontrolowała to nawet Najwyższa Izba
Kontroli. I to były prawdziwe pieniądze, które skądś przeszły. Tymczasem w ZUS nie ma prawdziwych

pieniędzy, jest tylko zapis na koncie. To tylko obietnica, że kolejne
pokolenia będą płaciły nasze emerytury. Na tym polega główna różnica między ZUS a OFE.
– Co teraz będzie się działo z naszymi
pieniędzmi?
– Ze składki od naszych wynagrodzeń, czyli ponad 19% , ponad
12% idzie na konto w ZUS, około 4%

na subkonto w tej samej instytucji, a 2,92% wędruje do OFE. Teraz
walczymy o tę niewielką część, która moim zdaniem powinna zostać
w OFE. Jeśli pozostaniemy w ZUS,
to całość składki, czyli te 19% pozostanie na naszym koncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
Ono w teorii ma być waloryzowane.
Ale czy tak się stanie? Nie wiadomo.

Zależy to od decyzji politycznych,
czy kolejne pokolenia będą w stanie uzbierać jakieś środki na nasze
emerytury.
– To znaczy, że pozostając w ZUS, będziemy mieć pieniądze… „wirtualne”?
– Zdecydowanie tak. OFE tym się
rożni od ZUS, że są w nich prawdziwe pieniądze przekazywane
na prawdziwe konta i inwestowane
rzeczywiste aktywa, czy to na giełdzie czy w obligacje. Natomiast
w ZUS mamy wirtualny zapis, który jest jedynie obietnicą.
– Eksperci nie chcą niczego sugerować, bo decyzję każdy musi przemyśleć i podjąć samodzielnie. Ale, kiedy
pytałam przypadkowych mieszkańców
Nowego Sącza, zdecydowana większość skłania się ku ZUS…
– To wynika, po pierwsze,
z pewnej konstrukcji. Żeby składki pozostały w OFE, trzeba wypełnić deklarację i przesłać ją do ZUS.
Większość obywateli, pewnie z lenistwa, nie zrobiła tego. Po drugie,
mało kto wgłębia się w mechanizm
różnicy między OFE a ZUS. Polega się tylko na ogólnych hasłach
rządowych, które mówiły, że ZUS
to państwo, a państwo znaczy bezpieczeństwo. Taka postawa jest
szkodliwa dla nas, dla obywateli,
a długoetapowo także dla państwa.
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Był pewien system emerytalny. Dobry. Powiedziałbym – zdywersyfikowany. Połowa środków była
w OFE, a połowa w ZUS. Sensowne rozwiązanie. W tym momencie
ten system został zburzony, poza
tym łamiemy obietnice z przeszłości. I to jest najgorsze.
– Krótko mówiąc, obywatele nie mają
świadomości, która z ofert jest lepsza?
– Dokładnie tak. Może też za tym
przemawiać fakt, że OFE nie miało możliwości reklamowania własnych produktów. Tak zostały skonstruowane ramy prawne. W związku
z tym, jedyną propozycją nagłaśnianą medialnie była oferta rządowa.
Stąd też może się brać ludzka niewiedza między OFE a ZUS.
– Jeśli do końca lipca sami nie zdecydujemy – OFE czy ZUS – to zdecyduje za nas państwo i będziemy
„oszczędzać” wyłącznie w Zakładzie
Ubezpieczeń Społecznych. Wybierając
OFE, musimy wypełnić specjalny formularz i wysłać go lub oddać osobiście w ZUS.
– I gorąca do tego zachęcam,
mimo tego, że są to środki naprawdę niewielkie. Warto pozostawić
nasze pieniądze w OFE – choćby
dla zasady i dla tych rzeczywistych
pieniędzy.
Rozmawiała MARTA TYKA
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Upadek glinianego kolosa
No to
wychodzimy!
Bernadeta Waszkielewicz
Waszkie sprawy

N

iezłą ofertę współpracy dostała
ostatnio redaktor
naczelna „DTS”:
„Jestem przedstawicielem
serwisu XXX, którego pomysł narodził się w Rzeszowie.
Jest to trochę hipsterski serwis, który skupia się nad tym,
jak nakłonić użytkownika
do odejścia od komputera. Naszą misją jest promowanie życia w realu, zachęcanie użytkowników do łapania cennych
chwil i nawiązywania prawdziwych relacji z innymi ludźmi – z dala od ekranów, offline.” Rozdają naklejki „Not
on the App Store”.
Uśmiałam się, bo to faktycznie megahipsterskie:
założyć portal internetowy, zachęcający do wyłączenia komputera. I internetu w ogóle, bo jeszcze by
smartfon wziął, albo co gorsza – tablet, o nieee! Sukcesem ma być to, że nikt nie będzie do tego serwisu zaglądał?
To jak pomysł na biznes, który ma z założenia splajtować.
Na knajpę, z której wszyscy
mają wyjść. Ech ci przewrotni hipsterzy…
Naiwnością byłoby sądzić, że naprawdę tylko marzą o tym, byśmy zrobili: off.
Pewno sprawdzają statystyki Google, ileż to ludzi siedzi na ich stronie godzinami,
pod pretekstem umówienia się do kina, a tak naprawdę dyskutują, co kto lubi czytać, jeść, oglądać. Oglądają
swoje fotki, poznają dziewczyny, tworzą grupy zainteresowań, bo to im daje ten
serwis. I klikają, klikają, klikają... Jak wyjdą na godzinkę, dwie, to serwis zacznie się
martwić, że mu statystyki siadają i się nie uda „odpowiedź
na alienację społeczną wywołaną zachłyśnięciem się nowymi technologiami”.
Może zachęty serwisu XXX
to nie jest chwyt marketingowy portalu społecznościowego, tylko faktycznie akcja
niekomercyjna, jakieś młodzieńcze „źle pomyślałem”.
Tylko dlaczego „efekty naszych kampanii można na bieżąco obserwować na kanałach
społecznościowych w serwisach Facebook, Twitter, Instagram i Pinterest”? Chyba nie
offline?

No ale my faktycznie
wyjdźmy z domu. Jechałam
ostatnio pociągiem z Tarnowa do Nowego Sącza. Piękny
acatus! Co prawda był to Tischner z malunkiem parzenicy „na dziobie”, a nie Nikifor
z obrazkiem krynickiego prymitywisty, ale komfort wszyscy komentowali. Spod drzwi,
po naciśnięciu guzika wejścia, wysuwają się schodki.
W środku cichutko, młodzież
wyciągnęła gitary i grała. Zachwycona, bo w przedziale
poprzedniego ich połączenia
nie dało się nawet rozmawiać,
taki huk. Od Grybowa widoki
za oknem przylepiły do szyb
nosy dzieciaków i obiektywy fotoamatorów. A na koniec spod rusztowań kusząco
zaglądał na nich nowosądecki
dworzec. Piękny kawał secesyjnej roboty. Remont dobiega końca, to naprawdę perełka, oby tylko był pomysł
na jego ciekawe zagospodarowanie. Radio Kraków ostatnio
cały dzień debatowało, co będzie z małopolskimi dworcami. PKP chce urządzić kino
w zabytkowym obiekcie Kraków Główny. W podgorlickich Zagórzanach w byłym
dworcu jest świetna restauracja retro. Jakie będą pomysły
na nasze? Zwłaszcza te niedawno sprzedane, w Jamnicy
czy Kasinie Wielkiej.
No to wychodzimy popatrzeć, co się dzieje w plenerze!
Pogoda co prawda nie może się
zdecydować, czy to pora deszczowa czy w pełni tropikalne lato, ale co tam. Mieszkańcy klimatu umiarkowanego
są na wszystko przygotowani: w bagażniku kalosze, kurtki, parasole, trampki, klapki,
ręcznik i kostium kąpielowy. Do tego i polar, i T–shirt.
Można zrobić taki „zestaw
wycieczkowy”.
Bo jest gdzie jechać, jak zawsze w Beskidach. Nie tylko
podreperować baterie dobrym
filmem i lodami, ale wejść
na taras widokowy w Woli
Kroguleckiej, albo na wzgórze
Brzanki do Parku Węgielnik–
Skałki–Okopy w Piwnicznej
Zdroju. Nowe atrakcje, nowe
trasy. Można pójść na Jarmark
Św. Małgorzaty (niestety już
za nami...) czy Łemkowską
Watrę. Kąpać się w starosądeckich stawach, spłynąć Dunajem, pochodzić po górach,
pośmigać rowerem... co ja
tu zresztą będę opowiadać,
każdy wie, co tu jest. Wiele.
A jak nie wie, albo nie jest
stąd, to trzeba mu pokazać,
opisać, zachęcić. I to trzeba robić, w internecie właśnie,
gdzie szukamy dziś wszystkiego. Online.

Jerzy Wideł
Z kapelusza

Z

reguły w tym miejscu
nie zajmuję się wydarzeniami sportowymi,
klubami sportowymi,
osobliwie klubami sportowymi
Sądecczyzny. Z tymi klubami zawsze związana jest niejasna formuła finansowania, absurdalne
zachowania kibiców zwanych też
kibolami. Ale upadek Kolejarza
ze Stróż ma nie tylko sportowy,
ale, nazwijmy to, wymiar polityczno–społeczny za sprawą byłego już wiceprezesa klubu senatora Stanisława Koguta.
W czasach dzikiego kapitalizmu zadziwiające są sytuacje,
kiedy firmy państwowe (spółki miedziowe, węglowe, koncerny naftowe) utrzymują kopaczy
piłki. Jeśli właściciel Brukbetu czy Zbigniew Szubryt mają kaprys utrzymywania klubów piłkarskich, to jest to ich sprawa.
Mają ochotę wydawać prywatnie zarobione pieniądze na kluby, to nic nikomu do tego. Jeśli

Sandecja dostaje za zgodą Rady
Miasta dotację na swoją działalność, to można mieć pewne zastrzeżenia, ale można to wytłumaczyć działalnością promocyjną
miasta. Niech ludzie na Śląsku
czy w Trójmieście przynajmniej
wiedzą, gdzie ten Nowy Sącz leży.
Ale w przypadku Kolejarza Stróże, do niedawna drużyny pierwszoligowej, wątpliwości istniały
od zawsze.
Senator Kogut, jeszcze w czasach kiedy był na Polskich Kolejach Państwowych carem i bogiem, mógł wszystko. Zamarzyła
mu się mocna drużyna piłkarska,
więc ją budował w oparciu o zasoby finansowe różnych kolejarskich spółek, szczególnie PKP
Cargo. Znawcy i sympatycy futbolu zachodzili w głowę, skąd
wiceprezes klubu Stanisław Kogut ma pieniądze na utrzymanie
kopaczy, skoro Stróże to miejscowość o charakterze wiejskim,
żeby nie przytoczyć złośliwego komentarza – Stróże to miasto
duże, ale w dziurze…
Kiedyś to musiało się tak skończyć, skoro kolejowe spółki przestały się doić. Jeśli chodzi o frekwencję na stadionach Kolejarza,
to w porywach wynosiła ona kilkuset kibiców, a jeśli było ich
więcej, to byli to kibice przyjezdni, których bardziej niż mecz

ciekawiło niestandardowe zachowanie senatora na trybunie.
Gliniany kolos ze Stróż z powodu niewypełnienia wymogów
licencyjnych wyleciał z hukiem
z pierwszej ligi. Senator za to niepowodzenia w całości obciążył
PZPN – bandę, która zniszczyła jego 30–letnią działalność społeczną. Senator się obraził i zrezygnował z funkcji wiceprezesa
klubu. Jak buńczucznie zapowiada, zajmie się teraz wychowywaniem „uczciwych Bońków”.
PZPN zapisał Kolejarza do II ligi,
co wkurza senatora, bo chciał
coś wcześniej wygrać z Sandecją
(szalony pomysł połączenia klubów), ale prezydent Nowak podał
mu czarną polewkę. Teraz działacze Kolejarza kombinują jakiś licencyjny układ z Limanową, chociaż ci ostatni nie za bardzo się
do tego kwapią.
Prysł zatem mit o wszystko
mogącym polityku PiS, senatorze Kogucie. Owszem, był takim
za czasów, kiedy rządził kolejarską „Solidarnością”, i prezesi, dyrektorzy spółek kolejowych
trzęśli przed nim portkami. Równie mocny był, kiedy PiS tworzył IV RP. Ale to już było… I se ne
vrati, panie senatorze! Jak to mawiał znany trener Wójcik – „Kasa
misiu, kasa” się liczy i musi się
zgadzać.

Ekumeniczna może być tylko prawda

Ewa Stachura
Jak z obrazka

„Oh,

boy!”
to niemiecki
film, który jest debiutem reżysera i scenarzysty Jana Ole Gerstera. Udanym debiutem, bo obraz zebrał aż trzy główne nagrody
na Europejskim Festiwalu Filmowym. Jednak widownia nie zawsze podziela opinie krytyków.
I tak stało się tym razem. Widzowie Kina Konesera w Nowym Sączu nie kupili tej historii. Niemal
jednomyślnie uznali ją za przerysowaną, a postać głównego bohatera Niko, granego przez Toma
Schillinga za miałką i bez wyrazu.
Tak naprawdę nie udało nam się
dojść do konsensusu przy ustalaniu, o co chodzi i przeciw czemu buntuje się ten chłopak. Przez
wiele miesięcy okłamuje ojca,
że studiuje, z tego tytułu dostaje regularnie pieniądze, które pozwalają mu na beztroskie życie. Niko płynie z prądem i nagle
stwierdza, że nie ma z tego tytułu żadnej satysfakcji i nawet nie
wie, co jest u celu. Czy to banał?
Odpowiem przekornie. Nie każdy

z nas wie, czego chce od życia.
To przykre. Ale jeszcze gorsze
jest to, gdy nie wiemy, czego nie
chcemy. Niko nie chce pozorów.
Więc chyba nie jest z nim tak źle.
„Tajemnica Filomeny” to obraz, który Kino Konesera proponuje na dziś, 17 lipca.
Do 2002 roku funkcjonowało przekonanie, że Japończycy
są najbardziej okrutnym narodem
na świecie. A tu nagle za rządów
Tony Blaira światło dzienne ujrzała prawda o funkcjonowaniu zakonu magdalenek w Irlandii. Instytucja ta w założeniu
pomagała kobietom, które znalazły się w trudnej życiowej sytuacji, nieakceptowanej społecznie
w tym katolickim kraju, czyli zaszły w nieślubną ciążę. Na teorii
się kończyło, bo w praktyce magdalenki sprzedawały dzieci rodzinom adopcyjnym, a ich matki
zmuszano do życia w zamknięciu
i odmawiano prawa do informacji
na temat losu dzieci.
Jak to dobrze, że Amerykanie
nie kręcili tego filmu sami. Mogłoby być zbyt patetycznie i z zadęciem. Pewnie gdzieś w tle zobaczylibyśmy powiewającą
na wietrze amerykańską flagę…
Dzięki pierwiastkom brytyjskim
i francuskim jest prosto i prawdziwie. Z filmu puka do nas życie.
Judi Dench grająca tytułową Filomenę Lee, dzięki której dramat
młodych Irlandek ujrzał światło dzienne, i Steve Coogan, który

wciela się w rolę trochę cynicznego, ekswspółpracownika rządu, dziennikarza BBC, który pomaga jej odnaleźć syna, to duet
prawie doskonały. Brytyjscy aktorzy są niezastąpieni w graniu
takich przeciwstawnych osobowości. Wystarczy przypomnieć
„Okruchy dnia”, gdzie podobny
popis umiejętności dali Anthony Hopkins i Emma Thompson.
Trzeba też zaznaczyć, że Coogan
miał fory, bo obok Jeffa Pope’a jest autorem scenariusza. Dzięki równowadze, którą udało im
się zachować, film ten określono
mianem ekumenicznego. Warto
dodać, że papież Franciszek zaprosił Lee do Watykanu i przeprosił w imieniu kościoła.
Choć film nakręcono w 2013
roku, to w świetle ostatnich doniesień również z Irlandii staje się
na nowo aktualny. Otóż dzięki
dziennikarskiemu śledztwu wyszło na jaw, że sieroty, które trafiały pod skrzydła zgromadzenia Bon Secours w Tuam dzielono
na dwie grupy, te, które nadają się do adopcji i te, których nie
opłacało się karmić… Ogrom dramatu dopiero wychodzi na światło dzienne. Zainteresowanych
odsyłam do Newsweeka i Wprost.
A tych, którzy chcą zobaczyć kawał naprawdę dobrego kina zapraszam na seans „Tajemnica Filomeny” o godzinie 19., 17 lipca
w Kinie Helios. Czekam na Państwa z niecierpliwością.
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OKNA DRZWI BRAMY
PRIME PRESTIGE

Charakterystyka
• 7 komorowy proﬁl klasy A z wysokogatunkowego, bezołowiowego PVC, zapewnia
najlepszą izolacją termiczną i akustyczną oraz bezpieczeństwo użytkowania

PROMOCJA

• doskonałe parametry termiczne o charakterystyce
odpowiadającej wymogom budownictwa pasywnego

OKNA 7 KOMOROWE
W CENIE
5 KOMOROWYCH
TYLKO U NAS

• dostępny w 19 standardowych kolorach
• Pakiet 3-szybowy w współczynniku U=0,5W2mK
• Ciepła ramka SWISSPACER w wersji HS
• Cienki zgrzew

• potrójny system uszczelnienia z uszczelką środkową idealnie chroni przed wilgocią i chłodem
• głębokość zabudowy 93 mm, to najszerszy system z dostępnych na rynku
o współczynniku izolacyjności Uw=0,78W/m2K
• barwiona w masie ścianka proﬁlu w okleinach zewnętrznych to estetyka i trwałość na długie lata
• listwa podparapetowa pięciokomorowa

P R O M O C J E

2500x2100 kolor złoty dąb, orzech
z automatem.

2490 zł brutto VAT 8%
z montażem

z tym KUPONEM – 20% RABATU NA PRODUKTY Z FIRMY PORTA KOLEKCJA PASSIVE
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

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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Nieuleczalny gen prędkości
Ryk silników, zapach gorącego asfaltu
i palonej gumy, a przede wszystkim
wysoki poziom zawodników przyciągają na zawody coraz więcej osób.
Na tory powrócili najlepsi polscy zawodnicy startujący w Wyścigowych
Motocyklowych Mistrzostwach Polski. Wśród nich jest jedyny reprezentant Sądecczyzny Paweł Górka. W tym
sezonie punktuje dla jednego z czołowych polskich zespołów w wyścigach
motocyklowych Team LRP Poland.
Swój czwarty sezon ekipa, kierowana przez jeżdżącego managera Bartłomieja Lewandowskiego, rozpoczęła w kwietniu od udanego startu
w pierwszej rundzie Wyścigowych
Motocyklowych Mistrzostw Polski
na Słowacji. Najbardziej utytułowany i doświadczony polski zawodnik, wielokrotny mistrz kraju i etatowy zawodnik mistrzostw świata,
Paweł Szkopek, stanął tam na podium w kategorii Superbike, jego
młodszy brat Marek powtórzył ten
wyczyn w klasie Superstock 1000,
a cenne punkty zdobył też Paweł
Górka.
– Kategoria Superstock 1000
jest w tym roku bardzo mocno

obsadzona, a to zapowiada bardzo ekscytujący sezon – cieszy się
Paweł Górka. – Miałem podczas
II rundy w Poznaniu trochę problemów. W pierwszym wyścigu przestał działać amortyzator
skrętu, przez co musiałem trochę
zwolnić. W drugim z kolei, w dość
nietypowym dla siebie stylu, wystartowałem bardzo słabo, spadłem na koniec stawki i musiałem odrabiać straty. Udało mi się

jednak zbliżyć do czołówki i mimo
wszystko opuścić Poznań z dwoma solidnymi rezultatami, co jest
dobrą zapowiedzią przed resztą
sezonu. Zmieniłem w tym roku
styl jazdy i mocniej wystawiam
w zakrętach wewnętrzny łokieć,
co ma swoje plusy, ale dopracowanie tej techniki wymaga czasu. Jestem przekonany, że pomoże mi to w jeszcze szybszej jeździe
podczas kolejnych wyścigów i być

może zameldowaniu się na pudle
w „generalce”.
Paweł Górka to ubiegłoroczny
wicemistrz Polski klasy Superstock

1000 – w Poznaniu dwukrotnie finiszował na piątym miejscu. 37–latek z Nowego Sączą taką samą pozycję zajmuje również w klasyfikacji
generalnej.
– Weekend w Poznaniu uważam za bardzo dobry – podsumował manager zespołu Bartłomiej
Lewandowski. – Paweł, Marek
i Sebastian pokazali szybkość i najwyższy poziom, potwierdzając,
że możemy spodziewać się w ich
wykonaniu wielu wizyt na podium. Szkoda, że Paweł miał pecha podczas samych wyścigów,
ale jesteśmy przekonani, że wkrótce wróci na szczyt podium. Na wysokości zadania stanęło też Pirelli,
dostarczając nam świetne opony.
Mimo niskich temperatur i słabej
przyczepności, byliśmy w stanie
utrzymywać prawie rekordowe
tempo. To był trudny i pracowity
weekend, ale spisaliśmy się świetnie jako zespół i nie możemy już
doczekać się kolejnych wyścigów.
Kolejna trzecia runda WMMP
odbędzie się już najbliższy weekend w czeskim Moście. Paweł Górka do Czech wyjeżdża już dziś.
(BOG)

REKLAMA

ECHA SOKOLIKA
Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania Opoka w Starym Sączu było miejscem, w którym podsumowano zakończony przed miesiącem w Starym Sączu IV Międzynarodowy Turniej Sokolika w piłce nożnej dzieci. Organizatorzy na spotkanie zaprosili przedstawicieli firm, instytucji oraz wszystkie osoby, bez których pomocy
turniej ten zapewne nie mógłby dojść do skutku.
REKLAMA
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