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Lista nieobecnych, wspominamy
tych, którzy odeszli L str. 8-9

FOT. PIOTR DROŹDZIK

Wiceminister
Janczyk nie
tylko
o podatkach
L str. 3
Specjalny
dodatek:
Newag zaprosił
emertów na
jubileusz
L str. 11-18
Dodatek Pomyśl
o Przyszłości
L str. 19-22
Brakuje w
chlebie mąki,
w kiełbasie
mięsa
L str. 23
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FOT. Z ARCH. J. MICHALIKA

Imię i nazwisko: Janusz Michalik
Urodziłem się: jeszcze w czasach tzw. realnego socjalizmu, czyli na
początku lat 60-tych.
Moja rodzina: zawsze dopingowała mnie w sprawach związanych z
artystycznymi działaniami, bo wielu z jej członków posiadało także
przeróżne talenty artystyczne.
Zajmowane stanowisko: twardo stać przy swoim zdaniu - jeżeli oczywiście jest słuszne; a jeśli chodzi o pracę to - kierownik artystyczny MOK w Nowym Sączu.
Przebieg pracy zawodowej: od ponad 35 lat ciągle w tej samej instytucji - Miejskim Ośrodku Kultury, próbuję wspólnie z moimi przyjaciółmi z pracy i z teatru tworzyć coś wartościowego dla mieszkańców naszego miasta.
Moją pierwsza wypłatę: przeznaczyłem na zakup kilku płyt winylowych moich ulubionych wykonawców, czyli Pink Floydów i Genesis.
Lubię jeść: w zasadzie wszystko, ze szczególnym wskazaniem na pierogi ruskie i łazanki z kapustą; a na deser lody bakaliowe.
Po godzinach: odpoczywam, słuchając rocka progresywnego i muzyki elektronicznej.
Mój samochód: kiedyś przed laty „Maluch”, potem VW, a teraz autobusy komunikacji miejskiej.
Ostatnio czytałem: dramaty sceniczne Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, a wcześniej - komedie Moliera.
Na bezludną wyspę zabrałbym: gramofon z moimi ulubionymi płytami winylowymi i dzieła wszystkie Witkacego.
Złości mnie: niepunktualność ludzi - szczególnie przychodzących
na próby teatralne.
Śmieszy mnie: dobra farsa w teatrze, np. Raya Cooneya lub Alana
Ayckbourne'a.
Cieszy mnie: radość i oklaski widzów po obejrzeniu naszych spektakli teatralnych.
Uwagi DTS: 21 października zakończyła się największa teatralna impreza roku czyli Jesienny Festiwal Teatralny. Jednym ze współorganizatorów tego ważnego kulturalnego przedsięwzięcia jest kierownik
artystyczny MOK Janusz Michalik. W tym roku, dodatkową atrakcją dla, nie tylko, sądeckich teatromanów, były rozmowy z aktorami goszczącymi w Nowym Sączu. Janusz Michalik zaprosił widzów
na spotkanie z m.in. Andrzejem Sewerynem, Piotrem Polkiem, Emilianem Kamińskim czy Juliuszem Machulskim.
(TB)
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Polityka
Rozmowa
z WIESŁAWEM
JANCZYKIEM,
wiceministrem finansów
- Na krótko Pan wpadł do Nowego Sącza, za
chwilę już Pan jedzie do Warszawy...
- Ale soboty i niedziele najczęściej
spędzam w Nowym Sączu, a do niedawna jeszcze część poniedziałków.
Dzisiaj po południu muszę być już
w ministerstwie.
- Powiedział Pan kiedyś, że Nowy Sącz i region jest dla Pana najważniejszy…
- Dla mnie zawsze Sądecczyzna to
jest to miejsce, wobec którego jestem
najbardziej zobowiązany. To mieszkańcy Sądecczyzny, Limanowszczyzny, Gorlic, Nowego Targu i Zakopanego wyznaczyli mi te role społeczne,
które pełnię.
- Pan wie, że za wyznaczeniem tej roli społecznej idą też pewne oczekiwania. Mamy
swojego ministra finansów, to przywiezie
nam tu worek pieniędzy i wybuduje drogę, której brakuje i zaspokoi wszystkie nasze potrzeby. Co Pan wtedy sobie myśli?
- Wiem, iż oczekuje się ode mnie
tego, żeby portfele nie były puste. Wydaje mi się, że działania rządu Prawa
i Sprawiedliwości jednak zapełniają te
portfele trochę lepiej niż za poprzedników. I to też jest ogromna satysfakcja, ale nie zapominamy o inwestycjach, o infrastrukturze, o drodze
Nowy Sącz-Brzesko, o drodze krajowej numer 28 do Myślenic. Są to aorty komunikacyjne życia gospodarczego, które na Sądecczyźnie jest wzorem
dla wielu innych regionów, i braki
w infrastrukturze spędzają sen z powiek nie tylko mnie, ale i innym parlamentarzystom. Wszystko jest jednakowo ważne, droga do Zakopanego,
Myślenic, Rabki. Proszę wybaczyć,
patrzymy na to kompleksowo i duże
inwestycje są przymierzane i będą
realizowane.
- Powiedział Pan „wypełniamy portfele
Polaków trochę obficiej niż poprzednicy”.
-Zdecydowanie tak. Proszę zwrócić uwagę, program 500 + to 23,6 mld
REKLAMA

zł nowych świadczeń, których kompletnie nie było jeszcze rok temu i to
bez cofnięcia jakichkolwiek dotychczasowych świadczeń. Na początku
była polemika na ten temat. Wydawało się, że to jest szansa na uproszczenie całej opieki społecznej i wycofanie
się z ogromnej pracy administracyjnej przymierzanej dla każdej rodziny
po to, aby dać świadczenie. W zamyśle 500+ miało oznaczać pełną prostotę, polegającą na tym, że państwo daje
to wsparcie 500+ i wycofuje się z innych świadczeń. Natomiast ostatecznie jednak nie wycofano żadnego dotychczasowego świadczenia i to chyba
ewidentnie pokazuje, że wsparcie systemowe dla rodziny jest bardzo duże
i nie tylko takie, jakie było oczekiwane, ale chyba trochę większe.
- Opozycja krytykuje 500+, mówi, że głównie z tego powodu budżet państwa już dzisiaj trzeszczy w szwach. A te pieniądze, które są dzisiaj wypłacane w ramach 500+
będą spłacać następne pokolenia.
- Jest w tym trochę prawdy,
zresztą byłbym nieuczciwy, gdybym nie powiedział, że państwo polskie ma dużo zobowiązań do spłaty.
Ale nie odbiegamy tutaj drastycznie
od innych państw w tej części świata. Istotne jest także, że dzisiaj państwa żyją trochę na kredyt. Nasze
państwo należy do grupy tych, które będą swoje zobowiązania spłacać
jeszcze długo przez decyzje poprzedników, którzy zwiększyli kwotę zadłużenia. Dzisiaj mamy taką sytuację, że cena pieniądza nie jest zbyt
wysoka, a my robimy wszystko,
żeby koszty obsługi zadłużenia były
coraz niższe. W projekcie ustawy
budżetowej na przyszły rok koszty te
obniżamy o około 1,5 mld zł. Posiłkowanie się pieniądzem, posiłkowanie się kredytem w czasach w miarę
stabilnych, jest decyzją chyba jednak
pozytywną, bo bez takiego mechanizmu, jaki daje dodatkowe finansowanie również ze środków kredytowych, trudno o szybką ścieżkę
wzrostu.
- Mówi Pan to jako były bankowiec? Ludzie biorą kredyty, więc państwo polskie
też je bierze?

- Na kredyt jest zawsze pora, kiedy
jest potencjał do spłaty, czas na realizację projektu, gdy mamy energię do
tego, żeby podjąć jakiś projekt, a potem korzystać z jego owoców. Dzisiaj trochę państwo polskie jest postawione w takiej sytuacji, że dotacje
z Unii Europejskiej wymuszają kredytowanie zadań głównie inwestycyjnych i jesteśmy w sytuacji trochę bez
wyjścia, ponieważ taki czas w historii Polski nieprędko może się powtórzyć. Pierwsza i druga perspektywa
rozdziału środków unijnych jest tym
narzędziem, które wymusza od nas
też aktywność inwestycyjną, a finansowanie projektów kosztuje.
- Nawet, jeśli przyszłoroczny planowany
deficyt budżetowy ma być rekordowy, to
mamy się nie martwić? Stać nas na zaciągnięcie takiego kredytu?
- To jest przesada, z tą wysokością
deficytu. Ale… Po pierwsze spełnia on
normy unijne określające utrzymanie dyscypliny finansów publicznych.
Przypomnę, że deficyt za czasów rządu Platformy Obywatelskiej był czasami dwukrotnie większy niż 3 procent
zaprojektowane w przyszłorocznym
budżecie i sięgał około 7 procent. Nie
podnoszono wtedy tak wielkiego larum jak w tej chwili.
- „Rzeczpospolita”, opiniotwórcza gazeta,
rozpoczęła medialną akcję protestacyjną, w
której mówi: walczymy o rozsądne podatki!
Likwidacja liniowego PIT spowoduje wykorzystywanie luk systemu, szarą strefę albo
ucieczki zagranicę. Zmiany stawki podatkowej mają dotyczyć - jak wyliczono - 1,5
miliona najmniejszych firm, których koszty wzrosną nawet o połowę.
- Pragnę pana uspokoić, naprawdę proszę się nie martwić. Nie widzieliśmy nawet projektu tej regulacji. Liderem tego projektu jest
minister Henryk Kowalczyk, szef
komitetu stałego Rady Ministrów,
matematyk z wykształcenia, bardzo precyzyjny człowiek, godny zaufania. Ja mam do niego największe
zaufanie, jeśli chodzi o przygotowywanie dokumentów, które potem trafiają pod obrady Sejmu. Jeszcze nie ujawnił ram i zakresu tej
regulacji, więc poczekajmy. Chcę
również zdementować plotki, że

FOT. Z ARCH. W. JANCZYKA

Na kredyt zawsze jest pora

Ministerstwo Finansów miałoby wyłączyć możliwość wspólnego rozliczania się małżonków czy ulgę na
dzieci. Nie pracujemy nad takim
rozwiązaniem.
- Ale taka informacja wywołała panikę
wśród małych przedsiębiorców.
- Może miało to służyć odwróceniu uwagi od jakiś innych tematów, które bardziej powinny zajmować opinię publiczną? Tylko tak
odbierałbym to oświadczenie i próbę wciągnięcia w tę kontrowersyjną
dyskusję na temat uproszczenia podatków. Pomysł ten nie wziął się znikąd i był oczekiwany. Mamy przed
sobą realizację postulatu programowego polegającego na podniesieniu
kwoty wolnej i wiemy, jak tę kwotę podnieść, co generuje koszty na
poziomie 17 mld zł rocznie i obciąża
budżety samorządów. To jest właśnie powód, dla którego rozmowa
na temat jednolitej daniny podatkowej została rozpoczęta. Dajemy sobie
trochę czasu, ponieważ zacznie to
dopiero ewentualnie obowiązywać
od stycznia 2018r. Jeśli chodzi o małe
i średnie przedsiębiorstwa to mam
dobrą wiadomość. Jako szef komisji
nadzoru audytowego i osoba, która
w Ministerstwie Finansów zawiaduje departamentem rachunkowości
i rewizji rachunkowej, wiem, że rozpoczęliśmy prace nad usystematyzowaniem całego obszaru związków
sprawozdawczych dla małych i średnich firm. Przedstawiliśmy wstępną
koncepcję zmian wicepremierowi

Mateuszowi Morawieckiemu. Mogłyby one odciążyć małe i średnie
przedsiębiorstwa od niepotrzebnej
sprawozdawczości bilansowej, dotyczącej również obowiązków badania i wykonywania audytu. Myślę, że niedługo będziemy mieli
w tym zakresie dobry komunikat dla
przedsiębiorców.
- A czy będzie w najbliższym czasie komunikat w sprawie obniżenia stawki VAT?
- Chciałbym, aby pani premier
oraz minister finansów mogli taki
komunikat przedłożyć społeczeństwu i nie tracę na to nadziei. My
obiecywaliśmy, że nie będziemy
podnosić stawek podstawowych podatków i dotrzymujemy tego słowa. Natomiast moja koncepcja jest
taka, żeby najpierw udowodnić, że
zmiany, które opracowaliśmy i dalej
opracowujemy, przynoszą korzystne rezultaty dla dochodów budżetu
państwa. Będzie nas wtedy stać na
podjęcie odważnej decyzji o poziomie eksperymentu, polegającej na
tym, co zrobiła np. Rumunia, czyli
obniżeniu stawki VAT o kilka punktów procentowych. Tej operacji będzie towarzyszyło również podniesienie stawek tych niższych, tam
gdzie mamy do czynienia z usługą
w budownictwie i na wiele innych
asortymentów.

ROZMAWIAŁ
WOJCIECH MOLENDOWICZ
WYKORZYSTANO FRAGMENTY WYWIADU
DLA REGIONALNEJ TELEWIZJI KABLOWEJ
W NOWYM SĄCZU.
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Interwencja DTS

Sąsiedzki spór o drogę z młockarnią w roli głównej
Już trzy lata temu, jako gmina Chełmiec,
złożyliśmy w ramach 73. punktu ustawy o reformie administracji publicznej wniosek o przejście tej drogi na własność gminy. Wojewoda zgodę wyraził,
jednak właściciele posesji, przy której jest zastawiona droga, odwołali się.
W tej chwili ciągle trwa tryb odwoławczy, którego w gminie przyspieszyć nie
możemy. Moglibyśmy podejmować działania w kierunku usunięcia maszyny rolniczej wraz ze Strażą Gminną i policją, ale
droga nie jest naszą własnością. Pozostaje nam czekać na decyzję wojewody - wyjaśnia Artur Bochenek.

Od czerwca na drodze w Paszynie pod Ostrą stoi
młockarnia, uniemożliwiając mieszkańcom wsi
przejazd. Problem polega na tym, że droga nie
jest gminna, a prywatna. Władze Chełmca już
trzy lata temu wystosowały wniosek o zmianę
statusu drogi, ale odpowiedzi do tej pory nie ma.
- Droga w Paszynie pod Ostrą jest zatarasowana. Wiele razy interweniowałem
w Straży Gminnej i na policji. Posterunek
Policji w Paszynie zlikwidowano już dawno temu, więc na miejscu nie ma się do kogo
zwrócić, trzeba interweniować w Nowym
Sączu. Sprawa jest poważna, bo nie ma innej drogi dojazdowej. Listonosz musi jeździć
naokoło, piekarz tak samo, a przecież musi
przywieźć ludziom chleb. Co będzie, jeśli
wybuchnie pożar lub stanie się jakieś inne
nieszczęście? Jak dostanie się tu Straż Pożarna czy karetka Pogotowia Ratunkowego?
Pojedzie drogą okrężną? Przecież to minuty,
a czasami sekundy decydują o ludzkim zdrowiu i życiu – mówi mieszkaniec Paszyna. Wielokrotnie rozmawiałem z panią dyrektor
Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w gminie Chełmiec, ale twierdzi, że
ma w tej sprawie związane ręce – zaznacza.

Na upór nie ma rady

– Z sąsiadem, który zastawił drogę,
nie da się rozmawiać. Do niego po prostu nie dociera, że przez niego cierpią ludzie. Koło młockarni chodzą dzieci, bawią
się. Co będzie, jak któreś z nich zrobi sobie krzywdę, kto będzie za to odpowiadał?
Czy musi dojść do tragedii? – zastanawia
się nasz Czytelnik.
Młockarnia stoi jednak na terenie prywatnym a jej właściciel usunąć jej nie zamierza.
- Nie mam możliwości, by umieścić maszynę w innym miejscu. Już wiele razy pisałem
do gminy Chełmiec o zmianę statusu drogi z prywatnej na gminną. Wiem, że gmina też w tej sprawie pisała do województwa. Nie ma żadnych efektów, nic z tym
nie robią. Jak droga będzie gminna - nie
REKLAMA

FOT. PATRYCJA KOWALCZYK

Jak dobrze mieć sąsiada?

ma problemu, młockarnię usunę. Na razie
to teren prywatny - ucina właściciel feralnej młockarni, który całego zła wynikłego
z sytuacji dopatruje się w gminie.

Trzeba czekać na wojewodę
Sołtys Paszyna, Wojciech Skrzypiec, zna
sprawę, ale rozmawiać o niej nie chce.

- Nie chcę komentować tej sprawy.
Proszę się kontaktować z gminą Chełmiec – ucina.
- Dobrze znam ten problem – przyznaje Artur Bochenek, zastępca wójta Gminy Chełmiec. - To nie jest tak, że przez
postawienie młockarni, dojazdu w ogóle
nie ma, trzeba po prostu jechać naokoło.

W Paszynie interweniowała także dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej, Bogumiła Aszklar-Lelito.
- Próbowałam interweniować i prosiłam właściciela tej maszyny rolniczej, która stoi w obrębie jego działki, o jej usunięcie. On jednak kategorycznie odmawia. To
sytuacja patowa, bo na siłę młockarni nie
usuniemy. Dopóki nie będziemy mieli, jako
gmina, tytułu własności, nie mamy prawa
ingerować. Do dnia 31 grudnia 1998 r. to
gmina była właścicielem tej drogi. Złożyliśmy do wojewody prośbę o nabycie własności. Wojewoda się zgodził, jednak posiadacz młockarni w ustawowym terminie
odwołał się do Ministerstwa Infrastruktury
i Budownictwa. Ministerstwo decyzję wojewody uchyliło. Cały czas trwa tryb odwoławczy – tłumaczy Bogumiła Aszklar-Lelito. - W gminie nie ma niechęci do
rozwiązania tego problemu. Tych państwa
cechuje jednak upór i nic nie możemy na
to poradzi - dodaje.
Tymczasem mieszkańcy okolic drogi zastawionej młockarnią czują się bezradni.
- My już naprawdę nie mamy siły, musimy objeżdżać naokoło, nadkładamy przez
to wiele kilometrów – żali się jeden z nich.
AGNIESZKA MAŁECKA
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Informacje
Strażak uhonorowany
przez ministra

Prezydent Duda osobiście odbierze tytuł

Konrad Wolak, 22-letni strażak Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu oraz
w OSP Biegonice w poniedziałek 24
października został odznaczony przez
ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka.
Młody strażak został nagrodzony za udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy w czasie
wolnym od służby – przywrócił
czynności życiowe poszkodowanemu mężczyźnie. O bohaterze,

który 30 sierpnia uratował życie
człowiekowi, pisaliśmy na łamach
„Dobrego Tygodnika Sądeckiego”.
- Praca w Straży Pożarnej od
zawsze była moim marzeniem,
wykonuję ją z pełnym zaangażowaniem. Już jako dziecko chciałem pomagać ludziom i teraz
realizuję swoje zadanie jako profesjonalista. Straż to dla nas nie
tylko praca lecz służba drugiemu
człowiekowi - mówił wtedy młody strażak.
(AM)

- Związki pana prezydenta ze
Starym Sączem, jak również jego
ogromna popularność w środowisku starosądeckim, stanęły
u podstaw pomysłu, aby uhonorować pana prezydenta tytułem
Honorowego Obywatela Starego Sącza – wyjaśnia burmistrz
miasta Jacek Lelek. Przypomina
też, że ojciec Andrzeja Dudy jest
z pochodzenia starosądeczaninem, zaś sam prezydent wielokrotnie gościł prywatnie w grodzie św. Kingi. – 26 września
Rada Miasta jednogłośnie podjęła

uchwałę w tej sprawie i zabiegaliśmy o możliwość wizyty pana
prezydenta, aby mu wręczyć
osobiście tytuł - dodaje.
Jak podkreśla Jacek Lelek, jest
także inny, ważny powód zaproszenia prezydenta Dudy do Starego Sącza. To poświęcenie nowego
sztandaru gminy, który zostanie
uroczyście przekazany władzom
miasta przez prezydenta Dudę.
Choć część wizyty prezydenta
ma charakter zamkniety, o godz.
16. Andrzej Duda na swoje wyraźne
życzenie, spotka się z mieszkańcami miasta na starosądeckim rynku.
Warto zauważyć, że w Starym
Sączu poparcie dla prezydenta
Dudy w ostatnich wyborach sięgało blisko 80 proc.

(TB)

Program wizyty
prezydenta
Andrzeja Dudy:
godz. 13.00 – udział w nabożeństwie odprawionym w Klasztorze
Sióstr Klarysek, w trakcie którego zostanie poświęcony sztandar
Gminy Stary Sącz (Plac św. Kingi 1)
godz. 13.25 – zasadzenie lipy
Świętej Kingi na dziedzińcu
klasztornym
godz. 15.00 – uroczysta Sesja Rady Miejskiej; w trakcie sesji prezydent otrzyma tytuł Honorowego Obywatela Starego Sącza
(kino „Sokół”, ul. Stefana Batorego 23) – planowane wystąpienie
prezydenta
godz. 16.00 – spotkanie z mieszkańcami Starego Sącza (Rynek)
– planowane wystąpienie prezydenta RP.

Najlepsza maturzystka w regionie
Anna Kapustka jest supermaturzystką. Ze wszystkich przedmiotów egzaminu maturalnego, na poziomie podstawowym
i rozszerzonym, uzyskała średnią wynoszącą aż 97,5 proc.

FOT. UM NOWY SĄCZ

FOT. JERZY LINDER „PRZEGLĄD POŻARNICZY”, MSWIA

W najbliższą sobotę 29 października
Stary Sącz odwiedzi prezydent RP Andrzej Duda wraz z małżonką. Będzie to
oficjalna wizyta państwowa. Prezydent
odbierze tytuł Honorowego Obywatela
Miasta Starego Sącza.

REKLAMA

Tym samym jako jedyna z Nowego Sącza i jedna
z czwórki maturzystów z całej Małopolski, uzyskała średnią z egzaminu maturalnego powyżej 90 proc.
Dzięki temu absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Długosza znalazła się w gronie 25 najlepszych maturzystów w całej Polsce.
Obecnie sądecka supermaturzystka jest już studentką pierwszego roku prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
(RED)

Mówili „nie” aborcji
Na nowosądeckim Rynku w poniedziałek odbył się protest przeciwko aborcji. Członkowie Młodzieży Wszechpolskiej domagali się szacunku dla życia.
Manifestacja była kontrą dla niedawnego Czarnego Protestu.

FOT. AGNIESZKA MAŁECKA

- Jesteśmy tu dziś po to, aby pokazać swoją postawą, że życia trzeba

bronić. Fala ataku na wszelkie inicjatywy związane z życiem narasta
- mówił Kamil Lisiecki ze stowarzyszenia Zjednoczenie Wszechpolskie.
Działacze rozdawali przechodnim ulotki informujące o testamencie Hitlera i Stalina, których
zamiarem było wprowadzanie
aborcji na terenach okupowanych,

zwłaszcza w Polsce. Aborcja dla
Polek wprowadzona została na
mocy ustawy dnia 9 marca 1943 r.
Tymczasem aborcja dziecka niemieckiego karana była śmiercią.
Następnie pod pomnikiem Jana
Pawła II zapalono znicze dla dzieci,
które zostały abortowane. Odmówiono także modlitwy w ich intencji. Protest zgromadził kilkadziesiąt osób.
(AM)

REKLAMA
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Akcja

Kwestują, żeby odnowić zapomniane nagrobki

Akcja prowadzona od kilkunastu lat co roku
cieszy się dużą popularnością. Organizatorzy
mają nadzieję, że tak samo będzie i tym razem.
- To już szesnasta kwesta. Co roku dzięki
hojności sądeczan udaje się odnawiać sądeckie zabytki na cmentarzach. W tym roku po raz
pierwszy mamy trzydniową kwestę. Zaczynamy już w niedzielę 30 października. Wolontariusze pojawią się na jednym stanowisku na
Cmentarzu Komunalnym. Główne dni kwesty to poniedziałek 31 października i wtorek
1 listopada – Wszystkich Świętych. Będziemy na Cmentarzu Komunalnym, Gołąbkowickim i cmentarzu na osiedlu Helena,
w godzinach od 8. do 17. Kwestować będą członkowie różnych organizacji pozarządowych,
w tym czterech stowarzyszeń, które zapoczątkowały zbiórkę w 2001 r. Tegoroczną akcję wesprą dodatkowo przedstawiciele zarządów czterech sądeckich osiedli - mówi Maciej
Kurp, prezes Związku Sądeczan.
W zeszłym roku wolontariusze zebrali ponad
19 tys. zł. - Dwa dni zbiórki przyniosły dokładnie kwotę 19.162,06 zł. Taką sumę hojni ofiarodawcy wrzucili do puszek wolontariuszy - dodaje Maciej Kurp.
Dzięki kweście udało się m.in. rozpocząć
prace konserwatorskie przy grobie ks. Adama

FOT. PIOTR DROŹDZIK

Ratują sądecką historię, która ukryta jest w grobach
i nagrobkach nowosądeckich cmentarzy. Tak będzie
i w tym roku. Od 30 października do 1 listopada wolontariusze kwesty „Ratujmy Sądeckie Nekropolie” staną z
puszkami na cmentarnych alejkach. Zebrane datki przeznaczone będą na renowację zabytkowych nekropolii.

Inspiracją dla nowosądeckiej kwesty „Ratujmy Sądeckie Nekropolie”
była zbiórka, która odbywa się od ponad 40 lat na Cmentarzu na Powązkach. Pierwsza zbiórka na ratowanie sądeckich nekropolii miała miejsce
w 2001 r. Wówczas w akcję zaangażowane były cztery stowarzyszenia,
dziś jest ich dziesięć. Na przestrzeni czternastu lat zebrano ok. 200 tys.
zł i udało się wyremontować 86 nagrobków. W kwestę angażują się: Civitas Christiana, Fundacja Jerzego Masiora, Klub Inteligencji Katolickiej,
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, PTTK Oddział „Beskid”, sądeccy motocykliści, Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowisk Akademickich.

Ziemby, sądeczanina, wieloletniego proboszcza
parafii w podkrakowskiej Niegowici.
Historią księdza, który był więźniem
Oświęcimia i Dachau, mocno interesowała się sądeczanka Helena Zając. - Uznałam, że skoro na Cmentarzu Komunalnym
w Nowym Sączu znajduje się zaniedbany
grób zapomnianego bohaterskiego kapłana,
w dodatku sądeczanina, który był więziony
w oświęcimskim obozie, trzeba dołożyć
wszelkich starań, aby go wyremontować –
zaznacza pani Helena, która w młodości znała księdza Adama.
Pieniądze zebrane podczas kwesty nie wystarczyły, by w całości sfinansować remont grobu. Dołożyli się parafianie z Niegowici.
Zaniedbanych, zapomnianych nagrobków ludzi ważnych dla Sądecczyzny jest wiele.
- Co roku biorę udział w kweście. Od
trzech lat staram się, aby odnowiony został
m.in. nagrobek mjr. Jerzego Iszkowskiego,
cichociemnego, pilota Wojska Polskiego,
zmarłego w 1962 r. w Nowym Sączu. Jego
żona już nie żyje, nie ma zatem rodziny, która mogłaby opiekować się tym miejscem.
Grób niszczeje. Zawsze jednak słyszę, że jest
to za droga inwestycja – mówi Anna Totoń ze
Związku Sądeczan, z wykształcenia meteorolog i bibliotekarz, przewodniczka beskidzka,
autorka wielu książek o Sądecczyźnie.
To dzięki hojności osób odwiedzających sądeckie cmentarze i wspierających kwestę „Ratujmy Sądeckie Nekropolie” udaje się uchronić
te miejsca przed zniszczeniem czasu.
AGNIESZKA MAŁECKA

REKLAMA

Projekt „Ścieżki rowerowe Subregionu Sądeckiego”

40 najciekawszych szlaków w powiecie nowosądeckim
i limanowskim oraz w Nowym Sączu

Aplikacja mobilna na Android

www.rowery.sadeckie.pl
Projekt „Ścieżki rowerowe Subregionu Sądeckiego” miał na celu stworzenie serwisu
internetowego oraz bezpłatnej aplikacji mobilnej na Androida, która zawiera opisy
oraz zdjęcia z 40 najciekawszych szlaków rowerowych na terenie powiatów
nowosądeckiego i limanowskiego oraz miasta Nowego Sącza.
Projekt realizowany przez:
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego
w ramach konkursu ofert z turystyki pn. Małopolska Gościnna
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Premiera
Nie będzie gry aktorskiej czy efektów
specjalnych. Tylko dźwięk i głos. I cisza, ciemność. I jeszcze pora spektaklu – tuż przed północą. W takiej wersji
dzieła Mickiewicza jeszcze w Nowym
Sączu nie było.
Jaki utwór literacki kojarzy się
ze Świętem Zmarłych? Bez wątpienia „Dziady” cz.II. Trudno się
więc dziwić, że w obliczu nadchodzącego listopada ten dramat stał
się inspiracją dla Jacka Mazaneca
i Teatru Słowa „trzynastka”.
A że teatr jest nietuzinkowy, więc
i efekt zapowiada się nieziemski –
nie tylko dlatego, że bohaterami
dzieła Mickiewicza są duchy przywołane w pradawnym obyczaju
przez Guślarza.
- Teatr Słowa „trzynastka” to
działania teatralne oparte na słowie a nie na ruchu czy geście. Tu
aktorzy mają do dyspozycji własny głos, dźwięk, i w tym elemencie muszą zmieścić wszystko
co teatralne – emocje, charaktery, akcję, konflikt, przestrzeń
a nawet dekoracje. Dominuje słowo. Powstają spektakle teatru
czytanego. Występujący czytają
tekst sztuki i z tego czytania rodzi się teatr. Wykorzystuje się też
plastyczne możliwości pomieszczenia – ustawienie czytających
i widowni – a także muzykę. Wykonywana jest zawsze „na żywo”
i stanowi integralną część spektaklu. Gra świateł pomaga stworzyć odpowiedni nastrój – wyjaśnia Mazanec.
Będziemy mieć więc do czynienia z czymś pomiędzy teatrem
radiowym, teatrem wyobraźni
a teatrem kameralnym, rapsodycznym. Wszystko oparte na słowie

czytanym i muzyce, bez aktorskiej gry.
Może dziwić, że taka forma teatralna znajduje odbiorców, gdy
inne chcąc przyciągnąć widza stawiają na epatowanie nagością albo
robienie dynamicznego show.
A może właśnie publiczność potrzebuje czegoś innego, zatrzymania i refleksji?
- Trochę tak jest, że jak się dzieje gorzej to jednocześnie dzieje się
lepiej, czyli jest grupa widzów,
która szuka skupienia, refleksji
a nie hałasu i czczego pędu ku…
nie wiadomo czemu. A sztuka ma
to do siebie, że jak się ją stara robić dobrze to odbiorcy, nawet nieliczni, zawsze się znajdą – przyznaje Mazanec.
Nie jest to pierwszy spektakl Teatru Słowa „trzynastka”. Ta grupa ludzi, związanych
z radiem, z teatrem amatorskim
i występami muzycznymi, powstała z chęci działania artystycznego. A że nie dysponowała sceną
i profesjonalnymi aktorami, postawiła na spektakle słowno-muzyczne. Przed dwoma laty wystawiła
debiutancki spektakl „Trzynaście”,
nawiązujący do kolejnej rocznicy
wprowadzenia stanu wojennego
w Polsce. Rok później premierę miała „Pastorałka”. Teraz czas na klasykę i dramat romantyczny.
- Kiedyś przed laty śp. Agata
Konstanty „robiła teatr” w Domu
Kultury Kolejarza – dzisiaj MOK.
Zrobiła fantastyczne przedstawienie z II części „Dziadów” w starej - wtedy jeszcze przed remontem – bóźnicy stojącej do dzisiaj
na parking zamkowym. Coś wtedy przy tym pomagałem, ale malutko. A przedstawienie było tak

FOT. Z ARCH. L. MAZANECA

O północy będą wywoływać mickiewiczowskie duchy

fascynujące, że do dzisiaj „we mnie
siedzi”. Jestem pewien, że Agata teraz na górze trzyma kciuki za
nasz spektakl – z nostalgią mówi
Mazanec.
Premiera odbędzie się w nowosądeckiej kawiarni „Prowincjonalna” 2 listopada o godzinie 23:30. Całość wyreżyserował Jacek Mazanec
a nad plastyką przedsięwzięcia pracował Marcin Sarota. Oprawą muzyczną zajęła się Ewelina Listwan.
Czego można się spodziewać? Jacek Mazanec to znany sądecki kabareciarz, literat, tekściarz, bard. Jak
sam mówi:
- Są w moim życiu cztery miłości i jeden rozsądek. Miłości

to: kabaret (satyra, żart, kpina ), teatr, literatura i muzyka.
Rozsądek to działania naukowe
i uczenie. To się jakoś przeplata, nie będąc z sobą w sprzeczności. Na przykład w teatrze
„ciągnie mnie” do komedii,
a w poezji bliska mi muzyka, stąd
moje „poetyckie śpiewanie”. W
„Dziadach” jestem tak samo jak

w żartobliwej piosence: a życie już dawno przerosło kabaret.
I w nim, czyli w kabarecie, nie
mam na dzisiaj nic „mądrego” do
powiedzenia.
Czy tak na pewno jest? Najlepiej
samemu się przekonać. Mickiewiczowski klimat - gwarantowany.

JOLANTA BUGAJSKA

Teatr Słowa "trzynastka"
Adam Mickiewicza „Dziady” cz.II
2 listopada, godz. 23.30, Kawiarnia Prowincjonalna (ul. Pijarska)
Bilety: 10 zł (dostępne w kawiarni, rezerwacja tel. 608 499 859)

REKLAMA

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje
uroginekologiczne dla kobiet
z problemami nietrzymania moczu
które odbędą się 29.10.2016 r. w Szpitalu Medikor,
w Nowym Sączu - ul. Rzemieślnicza 5
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr: 184435429, 184435452
lub osobiście w rejestracji szpitala. Liczba miejsc ograniczona!
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Zmarli od listopada 2015 do października 2016 r.
Odeszli, ale żyją w naszej pamięci
W przededniu 1 listopada wspominamy Sądeczan,
którzy zapisali się na kartach dziejów Sądecczyzny.

2015
9 listopada
WŁADYSŁAW KARPIERZ, lat
76, inżynier rolnictwa, pracował m.in. w Centrali Nasiennej
i Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Nowym Sączu. Potem samorządowiec: naczelnik i wójt
gmin Łabowa, Łososina Dolna i ponownie Łabowa w latach 1973–2002.
ZDJĘCIA: ARCH. J. LEŚNIAKA, JERZY CEBULA (1), MAREK HARBACZEWSKI (1), ANTONI ŁOPUCH (1)

16 listopada
ZENON WAŃCZYK, lat
65, skarbnik Sądeckiego Towarzystwa Sportowego Wikar, działacz sportowy, pasjonat koszykówki, wychowawca
młodzieży.

30 listopada
OLGA KUSTROŃ z d. Barbacka, lat 90, synowa gen. Józefa Kustronia, współzałożycielka poradni rodzinnej przy
parafii św. Małgorzaty w Nowym Sączu.

13 grudnia
JERZY LIBER, lat 62, mgr
inż. budownictwa, długoletni pracownik Nowosądeckiego Kombinatu Budowlanego,
majster, kierownik budowy –
budował osiedla mieszkaniowe, m.in. Barskie, obiekty handlowe „Hermes” i „Manhattan”, następnie pracował
w firmie prywatnej. Działacz osiedlowy
i klubu bokserskiego „Superfighter”, radny
miejski 2001–2002.

30 grudnia
KS. TOMASZ LIBER, lat 50,
sądeczanin, zakonnik Zgromadzenia Księży Misjonarzy, pełniący posługę duszpasterską
m.in. w Odporyszowie i jako
kapelan szpitalny we Wrocławiu i Bydgoszczy.

31 grudnia
JAN MĘDOŃ, lat 82, lekarz,
rodem z Siołkowej, od 1957 r.
związany zawodowo z ośrodkami zdrowia w Lipnicy Wielkiej i Korzennej, prekursor
profilaktyki prozdrowotnej na
Sądecczyźnie, poliglota, działacz ZSL i PSL,
wyróżniony tytułem „Zasłużony dla Gminy
Korzenna” (2009).

2016
4 stycznia
ROMAN SOBCZYK, lat
92, ps. „Roso”, artysta plastyk, dekorator, współzałożyciel i działacz oddziału Towarzystwa Przyjaciół Sztuk
Pięknych w Nowym Sączu,
instruktor, scenograf i aktor w Domu Kultury Kolejarza. W latach 1951–1978 parał
się reklamą artystyczną w mieście, szkolił młodych dekoratorów, uczył rysunku
i malarstwa.

12 lutego

4 marca

JAN ROSIEK, lat 69, rodem
z Łęki w gminie Korzenna, nauczyciel matematyki, przez
22 lata dyrektor Technikum
i Zasadniczej Szkoły Gastronomicznej, następnie Zespołu Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej
w Nowym Sączu. Pionier i pasjonat komputeryzacji, twórca warsztatów szkolnych i budowniczy hali sportowej. Społecznik, m.in.
wiceprezes MKS Beskid i STS Sandecja (2006–
2009), współzałożyciel i pierwszy prezes Stowarzyszenia Wspólnota Nowosądecka oraz
wiceprezes oddziału Polskiego Towarzystwa
Matematycznego.

ARTUR KRÓL, lat 85, technik mechanik, długoletni pracownik ZNTK, radny Rady Miasta Nowego Sącza (1998–2002),
ławnik, długoletni przewodniczący zarządu osiedlowego
Wólki, odznaczony Medalem Sprawiedliwy
Wśród Narodów Świata (1989) za udzielenie
schronienia przed niechybną zagładą sześcioosobowej rodzinie żydowskiej Steinlaufów
w Krasnem Potockiem.

15 lutego
TADEUSZ ŻYGŁOWICZ,
lat 84, pionier i kronikarz sądeckiego żeglarstwa, kolejarz
(absolwent Technikum Kolejowego w Nowym Sączu)
z 45-letnim stażem pracy,
starszy inspektor kolejowego dozoru technicznego. Od 1956 r. kierownik wyszkolenia żeglarskiego w klubach: Jacht Klub Ziemi Sądeckiej LOK, SKS Start, Yacht Club
PTTK „Beskid”, komandor i wicekomandor
Yacht Klubu PTTK „Beskid”. Współpracownik „Rocznika Sądeckiego”. Wychował dziesiątki młodych żeglarzy.

1 kwietnia

ALOJZY HOJDYS, lat 89, senior sądeckich mistrzów piekarnictwa, rodem z Juszczyny
k. Żywca. Cały czas w PSS „Społem” (m.in. prezes zarządu), od
połowy lat osiemdziesiątych „na
swoim”. Najpierw dzierżawił obiekt u zbiegu
Rynku i ul. Romanowskiego w Nowym Sączu,
potem wystawił własny na os. Gorzków. Społecznik, radny miejski w latach 1994–1998.

LEOPOLD LACHOWSKI,
lat 95, kresowiak spod Stanisławowa, długoletni prezes nowosądeckich kombatantów, żołnierz Września
1939, Armii Krajowej i Wojska Polskiego (st. sierżant w 2 pułku saperów I Armii), w 1945 r. rozminowywał
Warszawę, Wrocław i południową Polskę, w tym Stary i Nowy Sącz, w którym
po wyjściu do cywila osiadł na stale. Inżynier, przez 35 lat nauczyciel zawodu
w Technikum Samochodowym. Zasłużył
się na rzecz ochrony miejsc pamięci narodowej w Nowym Sączu i w nieustannej
trosce o podopiecznych związku.

22 marca

4 kwietnia

JERZY DUDRYK, lat 80, utalentowany muzyk, były kierownik zespołu muzycznego
w restauracji „Imperial”, instruktor muzyki w Młodzieżowym Domu Kultury i Domu
Kultury Kolejarza w Nowym Sączu.

JÓZEFA MARCZYK z d. Kalisz, lat 98, ostatnia sądecka
więźniarka KL Ravensbrück
(nr obozowy 4585). Aresztowana przez gestapo 14 kwietnia 1940 r. za to, że w liście
do brata Władysława, kaprala WP, który był na Węgrzech od września 1939 r.,
napisała o sytuacji w Polsce i ostrzegała przed powrotem. W obozie w Ravensbrück przebywała do końca wojny, łącznie 1828 dni. Przeżyła wykonywane na niej
eksperymenty pseudomedyczne. Po powrocie do Nowego Sącza pracowała w PKP jako
referentka-rachmistrzyni.

6 marca

28 lutego
STANISŁAW NOSAL, lat 76,
mgr inż., dyrektor Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego w Nowym Sączu,
działacz Automobilklubu Podkarpackiego i Naczelnej Organizacji Technicznej.

„Rocznika Sądeckiego”, wykładowca Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Nowym Sączu w latach 80., badacz
dziejów ruchu ludowego i historii regionalnej Małopolski, współautor kilkunastu monografii miast.

30 marca
DR HAB. JÓZEF HAMPEL,
lat 74, profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. m.in. wicedyrektor
Instytutu Historii, członek kolegium redakcyjnego
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Zmarli od listopada 2015 do października 2016 r.
5 kwietnia
JÓZEF SPIECHOWICZ, lat 80,
pierwszy burmistrz odrodzonego samorządu w Piwnicznej
w latach 1990–1994, radny powiatowy (1998–2002). Pochodził
z Rudy Śląskiej. Przez 20 lat kierował MPGK w Piwnicznej, następnie był dyrektorem zakładu remontowo-budowlanego
WSS „Społem” w Nowym Sączu. Działacz Krynickiego Towarzystwa Hokejowego.

9 kwietnia
JADWIGA JAWDYK, lat 89,
nauczycielka biologii w I LO
im. J. Długosza i II LO im.
M. Konopnickiej w Nowym
Sączu.

11 kwietnia
MARIAN OLEKSY, lat
72, technik kolejarz, absolwent Technikum Kolejowego
w Nowym Sączu, budowlaniec, pracował w Zakładach
Naprawczych Taboru Kolejowego w Nowym Sączu, następnie na Węgrzech i Niemczech. Brat Józefa Oleksego
(premiera).

scenarzysta, skrzypek, śpiewak ludowy,
konstruktor instrumentów muzycznych,
pasjonat folkloru, założyciel zespołu i przez
35 lat kierownik „Doliny Popradu”. Laureat Nagrody im. O. Kolberga, lider i prymista
„Rodzinnej muzyki Grucelów”.

28 czerwca
RYSZARD ALEKSANDER,
lat 70, doktor kultury fizycznej,
urzędnik administracji, m.in. dyrektor Wydziału Kultury Fizycznej
i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego
w Nowym Sączu (1980–1990),
nauczyciel w Zespole Szkół Zawodowych im.
W. Orkana w Starym Sączu, wykładowca nowosądeckiej PWSZ, działacz sportowy, piłkarz
i trener LKS Zawada, Cracovii, Korony
i Sandecji, wychowawca wielu znakomitych piłkarzy, w tym synów Arkadiusza i Miłosza. Autor „Dziejów kultury fizycznej i turystyki w Nowym Sączu” (1994) i artykułów w „Roczniku
Sądeckim”.

29 czerwca
WIESŁAW PAZGAN, lat
51, wiceprezes rady nadzorczej grupy Konspol, sponsor sądeckiego sportu, prezes
Olimpii-Beskid.

2 maja

24 sierpnia

BOGDAN PODHALAŃSKI,
płk WP, absolwent I LO im.
J. Długosza w Nowym Sączu, Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych
we Wrocławiu i Akademii
Sztabu Generalnego, jeden z dowódców
znanej jednostki saperów w Dębicy, harcmistrz ZHP, nauczyciel w Zespole Szkół
Samochodowych im. inż. T. Tańskiego
w Nowym Sączu, organizator i dyrektor Prywatnego Liceum Ekonomicznego,
współorganizator Festiwalu Dziedzictwa
Kultury Chrześcijańskiej.

JÓZEF SZYMAŃSKI, lat
90, ostatni ze słynnej czwórki sądeckich olimpijczyków-bobsleistów z Cortina d’Ampezzo (1956) i członek ekipy
technicznej na igrzyskach w
Innsbrucku (1964). 12-krotny mistrz Polski,
współtwórca i honorowy prezes Podkarpackiego Moto-Klubu (obecnego Automobilklubu), mistrz jazdy na gokartach. Długoletni
kierownik stacji obsługi motocykli w Spółdzielni im. 1 Maja w Nowym Sączu. Radny sądecki (1990–1994), działacz Stowarzyszeniu
Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę.

KAROL HILLE, lat 88,
lwowiak, inżynier, działacz
sportowo-turystyczny na Sądecczyźnie, wicekomandor
Yacht Clubu PTTK „Beskid”
w Nowym Sączu, kierownik
sekcji żeglarskiej Startu, sternik morski,
prekursor caravaningu, nauczyciel w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu.
Mieszkał w Barcicach.

26 sierpnia

13 maja
STANISŁAW FALIŃSKI, lat
93, porucznik rezerwy WP,
rodem z Kamionki Strumiłłowej na Kresach, ostatni żyjący w Nowym Sączu zdobywca
Monte Cassino. Ekonomista, działacz kombatancki, autor autobiograficznej książki „Przez Sybir na Monte Cassino”.

16 maja
EDWARD GRUCELA, lat 84,
piwniczanin, nauczyciel muzyki i plastyki, uczył od 1952
r. w „szkole nad obłokami”
na Niemcowej (najwyżej położonej w Polsce – 1026 m
n.p.m.). Harcerz, wykładowca Studium
Folklorystycznego w Nowy Sączu, radny
piwniczański od 1994 do 1998 r., rzeźbiarz,

PROF. ANDRZEJ WOŹNIAK,
lat 69, dyrektor Instytutu Technicznego PWSZ w Nowym Sączu od 2015 r., związany z tą
uczelnią od 2006 r., równocześnie zatrudniony w krakowskim
Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie
jako dyrektor Zakładu Ekonomiki Regionu i

Inżynierii Przestrzennej. Był także wiceprzewodniczącym afiliowanego przy PAN Towarzystwa Zagospodarowania Ziem Górskich.

w 2011 na Uniwersytecie Śląskim). W młodości absolwentka Kolegium Języków Obcych
w Nowym Sączu.

29 sierpnia

11 września

ANTONI POTOCZEK, lat 63,
rodem z Chełmca, absolwent II
LO im. M. Konopnickiej w Nowym Sączu i prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. „Legenda”
domu akademickiego „Żaczek”,
w którym mieszkał przez blisko 10 lat, współzałożyciel i wiceprezes Stowarzyszenia Mieszkańców „Żaczka”. Pochowany na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

KS. KAZIMIERZ PTASZKOWSKI,
lat 66, rodem z Ptaszkowej,
jezuita, absolwent Technikum Kolejowego w Nowym Sączu, pracownik
w ZNTK, proboszcz parafii
kolejowej w Nowym Sączu (1995–2004),
także we Wrocławiu. Ostatnio ekonom
w Pontificio Istituto Orientale w Rzymie,
pochowany tamże.

1 września

23 września

MARCIN KOS, lat 46, rodem
z podsądeckiej Piątkowej, najwybitniejszy zawodnik polskiego sportu niepełnosprawnych,
uczestnik pięciu Zimowych
Igrzysk Paraolimpijskich, zdobywca 4 złotych medali, 2 srebrnych i 2 brązowych w narciarstwie biegowym i biathlonie.
Mulitimedalista mistrzostw świata i Europy.
Symbol sądeckiego środowiska inwalidów, dotknięty obustronną amputacją kończyn górnych, wyróżniony w Nagano w 1998 r. jako jeden
z dwóch spośród 1100 sportowców specjalnym
złotem medalem z brylantowym oczkiem za całokształt osiągnięć sportowych.

PIOTR PASEK, lat 74, chorąży Wojska Polskiego, długoletni łowczy i prezes (potem honorowy) Wojskowego
Klubu Łowieckiego „Jeleń”
z Krynicy-Zdroju. Autor opowiadań pt. „Polowałem nad Regą” i „Nad
Dunajcem i Białą”, przyjaciel przyrody, odznaczony prestiżowym „Złomem” i Medalem św. Huberta.

4 września
KAZIMIERZ BANDYK, lat
84, barciczanin, absolwent AWF
w Warszawie, nauczyciel m.in. w Janczowej i LO
im. A. Grottgera w Grybowie. Przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Grybowie, a następnie naczelnik miasta i gminy
1970–1976, burmistrz 1994–1998. Inicjator
rozbudowy Stolbudu i budowy pierwszego osiedla mieszkaniowego (obecnie im. gen.
J. Bema). Za jego rządów Grybów zdobywał
laury w konkursie „Mistrz Gospodarności”.
Założyciel (w 1976) Spółdzielni Inwalidów
„Karpaty”, którą kierował przez 17 lat.

10 września
ANNA GRONOSTAJ, dr n.
humanistycznych, wieloletnia
wykładowca Instytutu Języków Obcych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, anglistka (doktorat

25 września
JERZY BOGUSZ, lat 95,
sądeczanin, absolwent Gimnazjum im. Króla B. Chrobrego i LO im. J. Długosza
w Nowym Sączu; więzień
obozu koncentracyjnego Auschwitz (nr obozowy 61) z pierwszego transportu – 14 czerwca 1940 r. z Tarnowa, partyzant oddziału „Tatara”. Po wojnie absolwent
i pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Krakowskiej (docent). W latach
1960–1978 kierował Punktem Konsultacyjnym Politechniki Krakowskiej (specjalność: inżynieria sanitarna) w Nowym Sączu.

6 października
TADEUSZ RYBA, lat 88, rodem z Barnowca, ostatni partyzant „Żandarmerii”, oddziału Polskiej Podziemnej
Armii Niepodległościowej, ps.
„Artur” i „Jeleń”, aresztowany
w 1949 r. na Słowacji, skazany na dożywocie w więzieniach w Rawiczu i Wronkach,
zwolniony w 1956 r.; pracował w nadleśnictwie w Nawojowej.

OPRACOWAŁ JERZY LEŚNIAK

„Umarli umierają dopiero wtedy, gdy przestajemy
o nich myśleć.
Pamięć o nich przywraca ich życiu.
Zmarli, o których zapomniano,
leżą pod ziemią
bez szansy na zmartwychwstanie.
Są też tacy, którzy podnoszą się z grobu dzięki
naszym myślom.”
M AU R I C E M A E T E R L I N C K
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Kultura i obyczaje

Ruda z maszkowickimi Romami
cygańska jest bardzo interesująca,
chcieliśmy poznać jej tajemnice,
a następnie pokazać je widzom.
Na tym też skupiliśmy się przy realizacji programu.

Szalone Fabryki Polskiej Muzyki to nowy program telewizji Puls. Prowadząca Joanna Lazer - Ruda, wokalistka zespołu Red
Lips przemierza Polskę w poszukiwaniu talentów muzycznych. Niedawno zawitała do osady romskiej
w Maszkowicach, gdzie z mieszkańcami nagrała wspólny utwór.

- Trudno było uzyskać ich zgodę na
taką współpracę?
- Romowie to bardzo hermetyczne środowisko. Mało kiedy wpuszczają do siebie Polaków. Rozmowy były trudne
i długie. Ostatecznie jednak udało nam się porozumieć w tej
kwestii. Jednym z ważniejszych
argumentów była tematyka programu. Ustaliliśmy, że koncentrujemy się na sprawach muzycznych oraz związanych z tradycją,
a nie dotykamy spraw, które
często są powodem konfliktów
z lokalną społecznością.

- Skąd w ogóle pomysł na współpracę
z Romami z Maszkowic?
- W programie Szalone Fabryki Polskiej Muzyki realizowanej dla Telewizji Puls spotykam się z muzykami z różnych
gatunków muzycznych z pogranicza polskiego folkloru. Element tradycji i ludyczności jest
dość istotnym kryterium wyboru, dlatego postanowiliśmy wybrać się do Romów. Tradycja

- Co Panią najbardziej zaskoczyło
w trakcie pobytu u Romów?
Trudno powiedzieć co było dla
mnie najbardziej zaskakujące. Pobyt
u Romów to dla mnie przeniesienie
się do innego świata. Świata, który jest bardzo niedostępny, tajemniczy, momentami niezrozumiały
i po prostu dziwny, ale jednocześnie bardzo intrygujący. To świat,
który rządzi się własnymi prawami,
a ja mogłam przyjrzeć się mu z bliska

REKLAMA

- Jak przebiegała współpraca w sensie
muzycznym, czy łatwo było przygotować wspólnie utwór?
- To było trudne zadanie, żeby
znaleźć kompromis. Podeszłam do
sprawy z dużym dystansem. Romowie, którzy w Maszkowicach mają
trochę pojęcia o graniu, są bardzo
muzykalni - mają muzykę w genach.
Ale brakuje im warsztatu i pewnych
umiejętności, które posiadają osoby
zawodowo zajmujące się muzyką.
Jednak dzięki temu, że chłopaki mają
talent, to udało nam się napisać i zagrać wspólnie stworzony utwór. Nie
wiem, jakie będą dalsze losy tego zespołu, ale trzymam kciuki, żeby zrozumieli, że muzyka może być lepszą
alternatywą również na życie.
- To był Pani pierwszy kontakt z muzyką romską?
- Tak, to był mój pierwszy kontakt bezpośredni zarówno z muzyką, jak i kulturą i tradycją romską. Jestem świadoma wielu różnic,
dzielących Polaków i Romów, dlatego tym trudniej było mi odnaleźć się
w tej sytuacji. Cieszę się jednak, że
to muzyka jest ponad tymi wszystkimi podziałami. To ona sprawia, że muzycy całego świata potrafią znaleźć wspólny język i nić
porozumienia.

(TB)

27 października, godz. 16., Galeria Siedlisko w Krynicy – Zdroju – wernisaż wystawy „Tradycje teatralne
w Krynicy”
27 października, godz. 18:, ratusz Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu - spotkanie pt. „Medycyna
chińska - tysiące lat tradycji i skuteczności”
28 października, godz. 18., ratusz Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu – projekcja filmu pt. „Romane butia” (romskie profesje)
28 października, godz. 19., Sala Balowa Starego
Domu Zdrojowego w Krynicy-Zdroju – koncert operetkowy Joanny Marszałek
30 października, godz. 19., Teatr Nowy w Nowym
Sączu – spektakl pt. „Czerwony Kapturek”
31 października, godz. 18., Dwór Starostów w Muszynie - koncert „Wigilia Zaduszek”
2 listopada, godz. 23.30, Kawiarnia Prowincjonalna
w Nowym Sączu – spektakl Teatru Słowa „trzynastka” – „Dziady” cz.II
3 listopada, godz. 18., Nowosądecka Mała Galeria
-XXIV Mały Festiwal Form Artystycznych - Performance Tomasza Opani „Dom bez gwoździ”
(AM)
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Nakład 15 000

FOT. Z ARCH. NEWAG

Bez Was nie byłoby tego zakładu

Warsztaty Kolejowe, Zakłady Naprawcze Taboru
Kolejowego i w końcu dzisiejszy Newag. 140 lat
historii tego najważniejszego dla rozwoju Nowego
Sącza przedsiębiorstwa, to jednocześnie historia
tysięcy ludzi, którzy spędzili w nim całe swoje zawodowe życie i bez których dzisiejsze sukcesy Newagu nie byłyby po prostu możliwe. W czwartkowe
popołudnie, emerytowani pracownicy tej znanej
sądeckiej firmy, jeszcze raz odwiedzili swój dawny
zakład pracy, tym razem już jako goście honorowi.
A okazja ku temu była znakomita, firma świętuje
bowiem w tym roku 140-lecie istnienia.
Hala lakierni Newagu, choć swymi wymiarami budzi u odwiedzających należny respekt, tym razem musiała podołać nie
lada wyzwaniu i pomieścić kilkuset byłych pracowników przedsiębiorstwa, którzy odpowiedzieli na zaproszenie zarządu
i pojawili się 20 października w swoim dawnym zakładzie pracy. Czwartkowa uroczystość stanowiła dla nich okazję do spotkania się
z często dawno niewidzianymi kolegami
i koleżankami. Ale też dała możliwość porównania obecnej firmy i warunków pracy w niej,
z tymi zapamiętanymi z lat przepracowanych

To Wy wszyscy
zostawiliście
tutaj część,
a niejednokrotnie
nawet większość,
swojego życia
i za to szczerze
Wam dziękuję.
Bez Was tego, co
dzisiaj mamy,
prawdopodobnie by
nie było.

w przedsiębiorstwie na różnych etapach jego
historii. Była to także sposobność do krótkiego przypomnienia dziejów firmy i podziękowania tym, bez których jej dzisiejszy sukces
nie byłby możliwy.
-140 lat temu, 18 sierpnia 1876 roku,
pierwszy pociąg wjechał do stacji Nowy
Sącz - przypomniał zebranym na hali prezes Zarządu Newag S.A. Zbigniew Konieczek. - Wtedy też, musiały powstać Warsztaty Kolejowe. Wszyscy Państwo wiecie, jak
przez ostatnie lata wygląda sytuacja innych
firm. Części z nich już dawno nie ma, część
ma kłopoty. Ale my pracujemy od 140 lat
i nie mieliśmy ani jednego dnia przerwy
w pracy – podkreślił dalej w swoim przemówieniu prezes Konieczek, wskazując jednocześnie na wkład emerytowanych pracowników w utrzymanie historycznej ciągłości
zakładu. – To Wy wszyscy zostawiliście tutaj część, a niejednokrotnie nawet większość, swojego życia i za to szczerze Wam
dziękuję. Bez Was tego, co dzisiaj mamy,
prawdopodobnie by nie było.
Zbigniew Konieczek odniósł się także do
nieco nowszej historii kierowanego przez

siebie przedsiębiorstwa, przypominając
o podjętej dziesięć lat temu decyzji o zmianie profilu zakładu z naprawczego na produkcyjny. – Jesteśmy w tej chwili czołowym
producentem elektrycznych zespołów trakcyjnych – podkreślił Zbigniew Konieczek i zaprosił byłych pracowników do wzięcia udziału w uroczystej odprawie 30 składów, które
28 listopada pojadą w swoją pierwszą podróż
do Krakowa. Zapowiedział również, że pociąg
spróbuje pobić historyczny rekord prędkości i dojechać do stolicy Małopolski w ciągu
dwóch godzin.
Choć Newag świętuje właśnie swoje
140-lecie, Zbigniew Konieczek wyraził nadzieję, że za następne 10 lat zebranym w hali
lakierni emerytowanym pracownikom uda
się spotkać na kolejnym, okrągłym jubileuszu.
Szanse na to są całkiem realne tym bardziej,
że firma rozwija się dynamicznie i szykuje na
podbój zagranicznych rynków.
Warsztaty Kolejowe, ZNTK, Newag… Różne nazwy, ale jedna wielopokoleniowa rodzina, bez której trudno sobie wyobrazić dzisiejszy Nowy Sącz.
TATIANA BIELA
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Dawniej i dziś

Gdybym tylko była młodsza, w
Karolina Bobrowska:
- Z ZNTK mam bardzo miłe wspomnienia.
Pracowałam na suwnicy, przez to teraz odczuwam bóle nóg. Koleżanka nieraz mi mówiła, że jak nas obserwowała, to wyglądałyśmy na tych suwnicach jak biegające małpki.
Wiele osób bało się, żebyśmy nie spadły. Trzymałyśmy się kawałka deski i przechodziłyśmy
na drugą stronę, a naprawdę było bardzo wysoko. Teraz ta hala jest zupełnie inna. Gdybym
tylko była młodsza, to na pewno wróciłabym
tutaj do pracy. Wtedy zupełnie inaczej wykonywało się swoje obowiązki. Człowiek był
ubrudzony, bo wiadomo - wszędzie była oliwa i smary. Teraz można powiedzieć, że jest
tutaj luksusowo, tak czyściutko.

Plusem natomiast była przychodnia, która
była na zakładzie i lekarze - pomoc mieliśmy
na miejscu. Stołówki również były.

Wiktoria Wolak-Gołąb:
- Ja pracowałam na wiertarce. Pamiętam
jak w okresie zimowym podczas pracy było
bardzo zimno. Podczas nawiercania jakiegoś
podzespołu wydzielało się ciepło i ten przedmiot również był gorący. Siadało się wtedy na
takiej części i w ten sposób człowiek mógł się
ogrzać. Pamiętam również jak samochody cały
czas wjeżdżały na halę i z niej wyjeżdżały i naprawdę pomieszczenia były wyziębione, bo
zimy nie były tak łagodne jak teraz.

Po dzisiejszym zwiedzaniu mogę powiedzieć, że zakład zmienił się całkowicie. Zmieniły się też wagony. Nie są one takie jak za czasów mojej pracy. Podzespoły i technika się
rozwinęły, obsługa również teraz jest inna.
Wiadomo kadra nowa, ale też samo funkcjonowanie zmieniło się nie do poznania. Za moich czasów wspominam, że był tutaj brud,
smród i dziadostwo. Wszystko się czyściło
czyściwem. Większość rzeczy było usmarowane smarami i oliwami. Jako drużyna byliśmy naprawdę zgrani. Ludzie byli mili dla
siebie i bardzo dobrze wspominam kontakty
z innymi. Zasada była taka, że jedno pomagało drugiemu. Na stare stanowisko chętnie bym

wróciła w takich warunkach, jednak lata mi
już nie pozwalają.

Jan Rogala:
-ZNTK nie można porównywać do tego
co mamy teraz. Nie wiem jak tam teraz
jest z płacą, ale wygląd wizualny zakładu zmienił się nie do poznania. W moich
czasach z robotników lała się oliwa. Wszyscy byli usmarowani po głowę w oliwie
i smarze. Dawniej było inne życie na zakładzie, ludzi było stanowczo więcej, tak
samo jak pracy, i wszędzie było brudno.
Za to wszyscy sobie pomagali. Teraz możemy zauważyć postęp i wyglądem zakład

Stanisław Dunikowski:
- Newag zmienił się niesamowicie, oczywiście na pozytywne. Wszystkie kanały były
brudne, człowiek był umorusany w smarach
i oliwie. Było okropnie. Dawniej posadzki były
drewniane, zalewane smołą, pod spodem był
piasek. Z racji obchodów stulecia zakładu, pamiętam jak były robione remonty, ściągane
były te posadzki. Wszystko było brudne, wysmarowane zaschniętą oliwą. Teraz można zauważyć, że wszystko zastało zautomatyzowane, nie to co dawniej. Kiedyś wszystko ręcznie
się malowało, wszystko śmierdziało. W kanale jak malowano lokomotywę asfaltozą w maskach to ludzie stamtąd wychodzili czarni.
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W kanale jak
w maskach,
malowano
lokomotywę
asfaltozą to
ludzie stamtąd
wychodzili czarni.

Znał po nazwisku niemal wszystkich pracowników

- Do ZNTK trafił Pan w latach 60.
- Istotnie, do Nowego Sącza
przyjechałem z Opola, powróciłem
po prostu w rodzinne strony.
Przyszedłem do pracy w ZNTK
w 1960 r., zaczynałem jako zwykły
pracownik fizyczny. Jakoś tak się
jednak złożyło, że potrzebowano

ludzi do biur i dość
szybko awansowałem. Pracowałem w dziale normowania,
czyli odpowiedniku tego, gdzie
teraz ustalają czas
pracy poszczególnych jednostek. Znałem
95 procent pracowników z imienia
i nazwiska. Z małymi przerwami
pracowałem cały czas, do odejścia
na emeryturę.
- Nie pozostał Pan obojętny na wydarzenia z 1980 r., zaangażował się Pan
w tworzenie zakładowej „Solidarności”.
- W latach 80. zająłem się działalnością społeczną. Byłem w ścisłym zarządzie „Solidarności”. Na

PKP i na ZNTK byliśmy w latach 80.
solidarni. Teraz ta wartość zanika.
Lata 80. to były zupełnie inne
czasy. Ludzie, w tym też ja, nie
byli przygotowani do tak nagłych
zmian. Dobrze było jednak włączyć
się w ten nowo powstający nurt.
Przed wieloma ludźmi otwierała
się nowa perspektywa. Z biegiem
czasu zostałem na nowym zakładzie kierownikiem działu socjalnego. W okresie, w którym nie mogłem zgodzić się z decyzjami władz
i w ogóle tym, co się działo na zakładzie, wróciłem ponownie do działu
normowania.
Praca była ciężka i trudna, ale
dawała satysfakcję. Z reguły raczej dobrze wspominam czas pracy
w ZNTK, choć istotnie, nie brakowało przykrych momentów i sytuacji.

Nie raz i nie dwa, nie utożsamiałem
się po prostu z tym miejscem pracy.
Były sytuacje, że zakład był odchodzącym pracownikom coś winny
a niejednokrotnie zwyczajnie o nich
nie dbał. No, ale to przeszłość.

lepiej, wzdycha do przeszłości. Ja
jestem z tego pokolenia, które mogłoby tak powiedzieć: „tęsknię za
tym, co było”, ale mimo wszystko
wolę to, co jest teraz.

AGNIESZKA MAŁECKA
- Miło było po latach ponownie odwiedzić zakład, dziś Newag?
- Na podobnym spotkaniu byłem z okazji 130-lecia firmy. Teraz
także z zaciekawieniem ponownie
obejrzałem Newag. Wszystko to,
co jest teraz, to niesamowite. Wrażenie jest nieporównywalne. Swego czasu mówiono, że Polska jest w
ruinie. Nieprawda. Oglądając ten
zakład, nie mogę się z tym zgodzić. To już inne czasy. Jest lepiej,
niż było kiedyś. Ktoś może powiedzieć, że to właśnie przed laty było

26 września 1980 r. powstała zakładowa „Solidarność”. Przewodniczącym Komitetu Założycielskiego
został Józef Jarecki a po jego oddelegowaniu do MKZ, Eugeniusz Baran.
Jego zastępcą został Józef Filipek. 22
października wraz z Eugeniuszem
Baranem został delegowany do Wrocławia, gdzie miał poprzeć głodujących w proteście kolejarzy. Józef
Filipek wszedł w skład powstającej
tam Krajowej Komisji Porozumienia ZNTK i PKP.
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Rozmowa z JÓZEFEM
FILIPKIEM - zastępcą
przewodniczącego
NSZZ „Solidarność”
w Zakładach
Naprawczych
Taboru Kolejowego
w Nowym Sączu
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wróciłabym tutaj do pracy
nie przypomina tego, jak ja go zapamiętałem sprzed kilkunastu lat.

pierwszą lub drugą zmianę, pracowałem jak
mnie potrzebowali.

Andrzej Jedynak:

Zofia Jurek:

- Wszystko bardzo się zmieniło podczas
mojej nieobecności tutaj. Teraz jest czysto i jasno, a 25 lat temu, kiedy ja pracowałem, było
zimno i brudno. Teraz każdy lekko poubierany. My jak szliśmy do pracy to zawsze grubo ubrani, żeby wytrzymać chłód, jaki wszędzie panował. Ja pracowałem na kołówce przy
wytaczaniu obręczy, więc byłem cały zmoczony, bo woda się lała. Jak zwiedzałem teraz zakład, zauważyłem, że nadal stoi ta moja
maszyna, na której pracowałem. Wspomnienia wróciły. Ciężko było, człowiek był bardzo zapracowany. Niestety, praca nie była na

- W czasach kiedy ja pracowałam, było inaczej. Ciężko mi było poznać to miejsce, które
zmieniło się kolosalnie od mojej ostatniej wizyty
tutaj. Pracowałam na kołówce i jeździłam suwnicą. Teraz jest tutaj pięknie. Jednak czasy, jakie
my pamiętamy, miały swój urok, o którym nie
da się zapomnieć.

nie było gdzie zrobić kroku. Spawacze spawali,
przez co wszędzie było pełno dymu i stała woda.
To co teraz mamy nie można porównywać do
tego co było dawniej.

pracownicy znamy te tereny. W starym ZNTK
zmieniło się bardzo dużo, a zwłaszcza hale. Ja
jestem na emeryturze już 16 lat, ale takiej zmiany jeszcze nie widziałem. Na kolei pracowałem
w sumie 35 lat. Pracowałem przy silnikach spalinowych. Zakład zmienił się nie do poznania i nie
są już to czasy jak dawniej. Według mnie dawniej
było lepiej, ale my to widzimy po swojemu jako
starzy pracownicy. Teraz się tu wszyscy spotykamy i jest bardzo przyjemnie.

Stanisława Łukasik:
- Newag obecnie zmienił się nie do poznania. Jesteśmy zachwyceni tym, co mogliśmy tutaj zobaczyć. W czasach kiedy my tutaj
pracowaliśmy, były zupełnie inne hale. Ludzi
było stanowczo więcej. W latach naszej pracy
nie było tak super organizacji jak teraz, gdy
wszystko się skomputeryzowało. Pracowałam na stanowisku samodzielnego referenta
i pisałam wszystko przez kalkę, a teraz są komputery i internet. Wszystkie środki, jakie były
potrzebne do naprawy wagonów, musieliśmy
opisywać ręcznie i tak wysyłać zamówienia. Na
przykład kwity materiałowe szły do Ostrowa
Wielkopolskiego i tam wrzucano te dane do
komputerów, u nas ich jeszcze nie było. Bardzo miło wspominam ludzi, z którymi pracowałam. Między nami była zgoda i harmonia.
Mimo tego, że pracy było bardzo dużo, wszyscy dobrze się rozumieli, dzięki czemu było
nam łatwiej i przyjemniej pracować.

Stanisław Janusz:
Wiesław Sawulski:
- Podczas mojej pracy człowiek mógł wyjść
na zewnątrz, gdzie chciał. Teraz tak się nie da,
wszędzie ogrodzone, wszystkich prowadzą we
wskazane miejsca, a przecież my - wieloletni byli

- Pracowałem na parowozach 24 lata. To była
bardzo ciężka praca. Na pracownikach było grubo oliwy. Posadzki były okropne. No ale były to
czasy komuny. Teraz mamy wszystko pięknie
zrobione, hale są zadbane. W tamtych czasach

Kolej i zakłady to była jedność
Rozmowa z 90-letnim
TADEUSZEM KWARTĄ,
byłym maszynistą,
od 30 lat emerytem
- Zaczął Pan pracę jako uczeń
w 1942 r., pod okupacją niemiecką.
Warsztaty Kolejowe nosiły wtedy nazwę
Ostbahn Ausbessrunkswerk Neu Sandez.
Jak wspomina Pan tamten czas? Niemcy
dobrze traktowali pracowników?
- Niemców pamiętam nie na
Warsztatach, ale na terenie parowozowni. Pracę zacząłem jako kilkunastoletni chłopak, w charakterze
ucznia. Ten „uczniowski” etap bardzo dobrze przygotowywał do późniejszej pracy. Niemców na warsztatach było dużo. Ja miałem sporo

do czynienia z takim
jednym Volksdeutsche, nazywał się bodajże Weibringer.
Pracowników,
w tym mnie,
traktował elegancko, nie było
wyzwisk czy poniżania. Nic z tych rzeczy. Ale to nie
był rodowity Niemiec, tylko przedstawiciel mniejszości niemieckiej
w Polsce. Sporo takich urodziło się
w Nowym Sączu w dzielnicy Dąbrówka. Trzeba było jednak uważać
na to co, się mówi. Ci Volksdeutsche
bardzo bali się o siebie. Jak się odnosili grzecznie do Polaków, to Niemcy
mieli do nich pretensje. Weinbringer
mawiał często: „Chłopy, ja tak na was

krzyczę, (co się dość często zdarzało), bo muszę”. Generalnie był jednak w porządku.
- Czym zajmował się Pan w Warsztatach?
- W latach 1948-1982 pracowałem już na parowozowni. Warsztatom Kolejowym, potem Zakładom
Naprawczym Taboru Kolejowego
świadczyłem określone usługi, więc
nie byłem w nich ściśle zatrudniony. Byłem po prostu wypożyczony
do konkretnych zadań. Wtedy kolej i zakłady to była jedność, nie tak
jak dziś. Do moich obowiązków należało wykonywanie próby ciągu lokomotywy oraz próby biegu lokomotywy parowej. Jak lokomotywa
słabo pracowała, łożysko nie grało,
to zakład nie mógł jej wykorzystać,
nie mógł jej sprzedać, a produkcja

Wyglądałyśmy na
suwnicach jak
biegające małpki.
Trzymałyśmy się
kawałka deski i
przechodziłyśmy
na drugą stronę,
a naprawdę było
bardzo wysoko.

musiała iść naprzód. To wszystko
zależało ode mnie i moich kolegów
na podobnych stanowiskach. Po
próbach trzeba było wszystko opisać, wskazać, jakie są usterki i co
trzeba naprawić.
- To były dla Pana dobre czasy?
- Świetne! Wszystko było nowe,
a ile parowozów, wagonów! Mnóstwo ludzi przewijało się przez zakład. Został mi do tamtego okresu ogromny sentyment. Gdy była
przerwa między odbiorem lokomotywy, chodziło się po zakładach, szło się na tokarnię, czy na
inne działy. Starałem się jakoś zagospodarować ten wolny czas. Zawsze znalazło się coś do roboty. Najgorszym jednak pomieszczeniem na
zakładach była kotłowania. Panował
tam niewyobrażalny huk, aż potem
w uszach dzwoniło! Nam jako maszynistom dokładano do wypracowanych lat jeden miesiąc za każdy

rok pracy. Tych „dodatkowych” lat
uskładało się w moim przypadku 13.
Roczna norma pracy wynosiła 206
godzin, myśmy robili po 250. Raz
miałem ich nawet 300!
- Jakie są Pana wrażenia po odwiedzinach w siedzibie firmy?
- To bardzo ładnie ze strony zarządu firmy Newag, że sobie przypomniał o emerytach. To się chwali. Firmę odwiedziły osoby, które
spędziły tu całe życie. Zakład wygląda imponująco. Zaszły tu kolosalne zmiany. Nowoczesne hale
produkcyjne, stanowiska pracy, lakiernie. Ciężko to w ogóle porównać. Za moich czasów była tu tylko para, pełno dymu, oliwa, woda
i mnóstwo smaru! W kanałach,
w których remontuje się lokomotywy, było czarno od brudu, bo to
w ogóle była brudna robota. Teraz
w kanałach jest czyściutko.

ROZMAWIAŁA AGNIESZKA MAŁECKA
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Spotkanie z
Ludzie i liczby
18 - naczelników, dyrektorów i prezesów kierowało zakładem od początku ich istnienia do dziś;
18-35 – lat, tylko w takim wieku mężczyzn przyjmowano początkowo do pracy w Warsztatach;
60 – pracowników zatrudniały na początku Warsztaty, w tym 45 wykwalifikowanych;
1050 – pracowników ZNTK należało w 1975 r. do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej;
1500 - osób zatrudnia dziś Newag;
1860 – pracowników zatrudniał Zakład w 1930 r.;
2000 – osób z całej Polski uczestniczyło w Rytrze w XVIII Ogólnopolskim Zlocie Turystów Kolejarzy w ramach obchodów 100-lecia firmy;
2200 – członków skupiał NSZZ Pracowników ZNTK w 1989 r.;
2500 – pracowników wzięło udział w mszy polowej na terenie ZNTK w intencji powrotu do zdrowia papieża Jana Pawła II;
4536 – osób zatrudniały ZNTK w 1973 r. i należały do najlepszych w kraju w swojej branży;
4704 – osób zatrudniały ZNTK w 1981 r.;
6000 – osób to rekordowa liczba pracowników Warsztatów pod koniec 1944 r., kiedy zakład pełnił strategiczną rolę dla Niemców;
12722 – osoby mieszkały w 1890 r. w Nowym Sączu, 750 z nich zatrudnionych było na kolei, 300 pracowników to mieszkańcy Starego
Sącza, 150 Marcinkowic i 150 Nawojowej.

Prezes Zbigniew Konieczek z okazji 140-lec

- (…) Myślenie o przyszłości firmy jest fundamentem jej rozwoju i co do tego nie mam żadnych wątpliwości. W poprzednim zdaniu p
siejszego Newagu w takim kształcie, gdyby nie tych 140-lat, które za nami. Byłbym niepoważny, gdybym dzisiaj powiedział, że nic m
udawali, że dymiące parowozy, wybrudzeni węglem i smarem maszyniści, to jakiś inny świat, który nie dotyczy ludzi budujących dziś
Warsztatów Kolejowych i Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Nowym Sączu. Pod tymi trzema nazwami kryje się jedno p
- Właśnie dlatego, że na co dzień pracujemy pod presją wielu czynników, dzisiaj zdarza się rzadka okazja, by się zatrzymać i poroz
swojej historii? Mam ten niepowtarzalny przywilej i chcę z niego choć trochę skorzystać. W ostatnim okresie wiele firm świętowało 20
no działa na moją wyobraźnię i nie znajdziemy wielu podobnych przykładów w Polsce. Dla menedżera przyszłość jest ważniejsza od
przedsiębiorstwo XXI-wieku, firmę nowych technologii, firmę inżynierów i konstruktorów najlepszych na dzisiaj i na najbliższą przyszło
którzy kładli tu podwaliny pod dzisiejszy sukces (…)

cia: Doceniamy wysiłek kilku pokoleń

powiedziałem, gdzie – w moim przekonaniu – będziemy w dniu 150-lecia zakładu. Ale chcę powiedzieć jeszcze jedno: nie byłoby dzimnie nie obchodzą dawne czasy, bo my wyłącznie patrzymy w przyszłość. Oczywiście, że patrzymy, ale byłoby niemądre, gdybyśmy
ś pociągi w sterylnie czystych halach. Powiedzmy sobie to wyraźnie: Newag jest w prostej linii spadkobiercą Cesarsko-Królewskich
przedsiębiorstwo, choć to właśnie wspomniane szyldy dzielą tych 140 lat na trzy różne epoki (…)
zmawiać o przeszłości. Dlaczego mam nie mówić o przeszłości, skoro żaden inny zakład w regionie nie może się odwołać do 140 lat
0, 25, 30-lecie swojego istnienia. W naszym przypadku zakład pracujący na rzecz kolei stoi w tym samym miejscu od 140 lat! To mocd dnia dzisiejszego i od historii, więc pewnie najprościej byłoby tych 140 lat skwitować jednym zdaniem: to my tworzymy dziś Newag,
ość. I takim zdaniem moglibyśmy zakończyć krótką lekcję historii zakładu, ale chcę dodać, że doceniamy wysiłek kilku pokoleń ludzi,

FOT. Z ARCH. NEWAG

20 października 2016
z emerytowanymi pracownikami

www.sacz.in – Twój tygodnik codziennie | DOBRY TYGODNIK SĄDECKI 27 października 2016

16

Lista obecności
Blisko pół tysiąca emerytowanych pracowników Newagu i Zakładów Naprawczych Taboru
Kolejowego w Nowym Sączu, po latach podpisało w miniony czwartek symboliczną listę
obecności w swoim dawnym zakładzie. Tym razem tylko na kilka godzin odwiedzili swoje
byłe stanowiska pracy, zobaczyli dawno niewidzianych kolegów, spotkali się z zarządem i
osobiście mogli się przekonać, jak zmienia się ich firma.
Adamczyk Tadeusz
Andreasik Stanisław
Antkowicz Kazimierz
Augustyn Halina
Banach Antoni
Baran Kazimierz
Baran Roman
Baran Zbigniew
Basta Józef
Baziuk Czesława
Bąk Marian
Bednarek Janusz
Bednarski Edward
Bereś Roman
Bernaś Wiesław
Bernaś Tadeusz
Biel Władysław
Biel Anna
Bobrowska Karolina
Bochenek Jerzy
Bocheńska Barbara
Bocheński Zbigniew
Bodziony Bolesław
Bodziony Jerzy
Bodziony Władysław
Bogdański Wojciech
Bołoz Edward
Borkowska Krystyna
Borkowski Kazimierz
Borkowski Stefan
Borkowski Mieczysław
Boruszak Józef
Brdej Tadeusz
Broda Maria
Broda Stanisław
Bruczkowska Krystyna
Bryja Kazimierz
Brzóska Adam
Budnik Czesław
Budzyński Bogusław
Cebula Stanisław
Cempa Zofia
Chochorowska Maria
Chomoncik Andrzej
Chomoncik Andrzej
Chrobak Marian
Chrobak Barbara
Chronowski Wojciech
Ciapała Kazimierz
Cichoński Stanisław
Cięciwa Stanisław
Cisowski Stefan
Cup Andrzej
Czachurski Stanisław
Czech Tadeusz
Czernecka Grażyna
Czernecka Krystyna
Czernecki Emil
Czernecki Jerzy
Czop Józef
Dara Eugeniusz
Dąbrowski Czesław
Dobek Zofia
Dominik Kazimierz
Dominik Paweł
Dominik Tadeusz
Dulak Jan
Dunikowski Stanisław
Dutka Bożena
Dybiec Jan

Dziedzic Józef
Dziedzic Lucyna
Dziedzic Jan
Dziuła Henryk
Euglest Julita
Fecko Antoni
Fecko Adam
Fecko Józef
Fecko Halina
Fecko Krystyna
Fedusiewicz Bogumiła
Fedusiewicz Andrzej
Feryńska Maria
Filip Barbara
Filipek Józef
Filipowicz Stanisław
Fiut Józef
Florek Janusz
Forczek Jan
Frolik Andrzej
Fudel Bożena
Fugiel Mieczysław
Gajewski Krzysztof
Gałęziowski Andrzej
Gałęziowski Andrzej
Gancarczyk Eugeniusz
Garwol Leon
Gat Krzysztof
Gawryś Zbigniew
Gilewicz Jerzy
Glaser Teresa
Glaser Czesław
Głaczyński Józef
Głąbiński Tadeusz
Gondek Andrzej
Gondek Agata
Górka Adam
Grądalski Tadeusz
Grochol Teresa
Groń Stanisław
Groń Elżbieta
Groń Adam
Grubarczyk Wanda
Gruszczyński Stanisław
Grygielski Tadeusz
Gwiżdż Andrzej
Habdas Stanisława
Hillenbrand Kazimierz
Horowski Bronisław
Hruby Kazimierz
Hruby Wilhelm
Hruby Józef
Hudy Andrzej
Hudzik Elżbieta
Jabłoński Antoni
Jabłoński Czesław
Jabłoński Tadeusz
Jacak Andrzej
Jacak Wiesław
Jamrozik Janina
Jamróz Wacław
Janczak Stanisław
Janik Waldemar
Jankoś Grażyna
Janus Stanisław
Janusz Jacek
Janusz Stanisław
Jaworska Maria
Jaworski Józef
Jaworski Stanisław

Jedynak Andrzej
Jeż Jan
Jurek Zofia
Jurek Józef
Kaczor Marian
Kajder Edward
Kalarus Anna
Kalarus Marek
Kaleta Józef
Kalisz Stanisław
Kałyniuk Roman
Kamiński Mieczysław
Kantor Adam
Karcz Bożena
Karcz Zofia
Karpiel Kazimierz
Kaspar Zygfryd
Kędroń Antoni
Kędzior Lucyna
Kierczak Edward
Kipiel Władysław
Klimczak Leszek
Klimek Czesława
Kociołek Marian
Kogut Władysław
Kołodziej Rozalia
Konieczek Józef
Konieczny Jerzy
Korwin Kazimierz
Kos Danuta
Kos Ludwik
Koszut Mieczysław
Koszyk Zofia
Kościółek Eugeniusz
Kościsz Jacek
Kotarba Józef
Kowakowska Ryszarda
Kowakowski Lesław
Kowalska Maria
Kowalski Jerzy
Kozaczka Jan
Kożuch Józef
Kożuch Franciszek
Krawczyk Józerf
Król Bogusław
Krupa Zofia
Krzeszowski Michał
Krzysztoń Stanisław
Kuczaj Antoni
Kulig Maria
Kulig Stanisław
Kulig Jan
Kurzeja Henryk
Kuzak Stanisław
Kuziel Stanisław
Kuźma Anna
Kwarta Tadeusz
Kwiatkowski Antoni
Lach Józef
Lachor Władysław
Lachowski Jan
Ledniowski Jan
Leszyński Adam
Leśniak Stanisław
Leśniak Marta
Leśniak Wanda
Leśniak Józef
Lichoń Andrzej
Lorek Krzysztof
Luksa Władysław

Łożańska Barbara
Łożański Stanisław
Łożański Stanisław
Łukasik Stanisława
Łukasik Emilia
Maciuszek Zofia
Majcher Maria
Majcher Włodzimierz
Majda Danuta
Majewski Stanisław
Majoch Waldemar
Marczyk Wiesław
Marczyk Jan
Marczyk Stanisław
Marzec Mieczysław
Maurek Jakub
Maurek Stanisław
Merklinger Andrzej
Mężyk Antoni
Michalik Stanisław
Michalik Piotr
Michalik Ewa
Michalik Andrzej
Michalski Tadeusz
Mieszaniec Halina
Migacz Sonia
Mikulski Tadeusz
Mirek Zofia
Mirek Józef
Mleczko Edward
Mogilski Andrzej
Motyka Roman
Motyka Roman
Mółka Edward
Mółka Andrzej
Mróz Jan
Mrugała Roman
Mularski Stefan
Nieć Kazimierz
Nosal Andrzej
Nosal Jadwiga
Nowacka Jadwiga
Nowak Józef
Nowak Józef
Nowogórska Małgorzata
Nowogórski Józef
Obrzut Karolina
Ogorzałek Zenon
Ogorzały Stanisław
Ogórek Antoni
Ogórek Antoni
Ogórek Mieczysław
Okarma Andrzej
Olesiak Eugeniusz
Olesiak Zdzisław
Olszanecki Jan
Olszewski Stanisław
Oracz Alojzy
Oracz Kazimierz
Orlicz Stanisław
Orsaczek Ryszard
Osicka Kinga
Osicki Waldemar
Pacyna Antoni
Padula Andrzej
Pałka Stanisław
Pałwiak Wojciech
Pancerz Antoni
Pasiut Andrzej
Pawlik Eugeniusz

Pawłowski Zygmunt
Pawłowski Tadeusz
Pawłowski Jan
Pazgan Zbigniew
Pazgan Piotr
Pazgdan Józef
Peciak Zbigniew
Pędzich Zofia
Pędzich Stanisława
Pietras Mieczysław
Piętka-Lorek Barbara
Piszczek Marek
Plata Włodzimierz
Płachta Józef
Popardowski Jakub
Popardowski Adam
Popiela Stanisław
Poręba Jan
Poręba Stanisław
Poręba Kazimierz
Ptak Janusz
Puchała Maria
Pustułka Lucyna
Pych Marian
Rab Stanisław
Racoń Marek
Radom Zenon
Rams Anna
Rączka Stanisław
Ril Adam
Rogal Jan
Rogowski Bronisław
Rogowski Jan
Romański Janusz
Rozmus Jerzy
Ruchała Józef
Ryczek Helena
Rzeszowski Ryszard
Sadłoń Wiesław
Sadowska Józefa
Samek Tadeusz
Samoder Krzysztof
Sarkowicz Andrzej
Sawulska Irena
Sawulski Wiesław
Senderski Tadeusz
Siciarz Czesław
Sieradzka Kazimiera
Skoczeń Edward
Skoczeń Eugenia
Skoczeń Ryszard
Skoczeń Jan
Sławecki Władysław
Sławecki Władysław
Słowik Antoni
Smoleń Jerzy
Sobczak Zbigniew
Sołtys Aleksander
Sopata Tadeusz
Stefański Stefan
Stępniowska Jolanta
Stochmal Maria
Stochmal Jan
Sus Zbigniew
Sus Elżbieta
Swół Jerzy
Szafraniec Ludwik
Szafraniec Ewa
Szafraniec Zenon
Szarek Franciszek

Szarek Kazimiera
Szczecina Józef
Szczygieł Andrzej
Szewczyk Józef
Szkaradek Stanisław
Śliwa Jadwiga
Śliwa Zofia
Śmietana Ryszard
Świder Tadeusz
Tarasek Stanisław
Tarkowska Maria
Tokarczyk Józef
Tokarczyk Zofia
Tokarczyk Wiesława
Tokarz Maria
Tokarz Jerzy
Torbus Janina
Tracz Władysław
Tracz Krystyna
Trzciński Władysław
Trzeciecki Eugeniusz
Turski Paweł
Velker Andrzej
Waga Stanisław
Wantuch Alicja
Wańczyk Władysław
Waszczyłko Czesław
Waśko Czesław
Wąsacz Mieczysław
Wąsik Karol
Wąsowicz Roman
Wesołowicz Urszula
Węglowski Józef
Węgrzynowski Józef
Wideł Kazimierz
Wielgus Tadeusz
Wielgus Adam
Wiktor Eugeniusz
Wilczyńska Ewa
Wilk Marian
Wilk Ewa
Wnęk Stanisław
Wojciechowski Kazimierz
Wolak - Gołąb Wiktoria
Woźniak Jan
Wójcik Elżbieta
Wójcik Janina
Wójcik Stanisława
Wójcik Józef
Wrona Elżbieta
Wrona Tadeusz
Zaczyk Józef
Zaczyk Stanisław
Zaczyk Zofia
Zagórowski Stefan
Zając Stanisław
Zając Helena
Zając Andrzej
Zając Jan
Zegartowski Stanisław
Zieliński Witold
Zygmunt Zbigniew
Żuchowicz Jan
Żurek Kazimierz
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Wspomnienia

Solidarna i zgrana drużyna pracowników
- 6-letnie studia ukończyłem na Politechnice Łódzkiej.
Na ostatnim roku studiów miałem już podpisaną umowę z sądeckim zakładem. Pracę w ZNTK
rozpocząłem w 1968 r. Miło
wspominam dyrektora Stenderę, przyjmując do pracy, pytał,
czy mamy gdzie mieszkać, jak
nam się wiedzie. Pracowałem na
wszystkich możliwych stanowiskach: technologa, mistrza produkcji, kierownika wydziału.
Następnie byłem w dziale postępu technicznego, potem pracowałem jako dyspozytor zakładu
a na końcu w marketingu. Na
wszystkich tych stanowiskach
była ciężka harówa – opowiada
Jan Rogowski.
- Zbigniewa Konieczka, obecnego prezesa zarządu firmy Newag, pamiętam jak dziś, gdy
na silniku montował głowice. Potrzebowałem akurat mistrza produkcji, a Zbigniew był
niezwykle obrotny. Miałem co

prawda dwóch mistrzów, ale to
nie byli oni tacy rzutcy w pracy jak Konieczek. Dałem go na to
stanowisko i bardzo dobrze sobie radził – wspomina Rogowski,
zaznaczając, że dzisiejszy wygląd
zakładu i warunki pracy to ewidentna zasługa Wiesława Piwowara i Zbigniewa Konieczka.
- Kiedy oglądamy dziś piękne hale produkcyjne i nowoczesne, czyste lakiernie, często nie
zastanawiamy się, kto sprawił,
że tak to wszystko wygląda. To,
że Newag funkcjonuje tak a nie
inaczej, to ewidentna zasługa
prezesów.
Jan Rogowski najmilej wspomina lata 70.
- To były najpiękniejsze czasy, jakie można sobie wyobrazić. Blisko 200-osobowa drużyna ludzi była szalenie zgrana.
Robiliśmy imprezy nad Kamienicą. Mieliśmy na Boże Narodzenie wigilie, stroiliśmy choinki,
przygrywali nam muzykanci,
śpiewaliśmy kolędy. Oj, ale było
wesoło! Oczywiście gdzieś tam
jacyś sekretarze siedzieli, ale
nikt nie zwracał na to uwagi. To
naprawdę były zakładowe uroczystości. Oczywiście system
gospodarczy był, jaki był – bez

rozwoju. Ale wszyscy pracowaliśmy aż przyszły trudne lata 80.
- Wkrótce potem zaczęły się
strajki. Ci ludzie nie za bardzo
zdawali sobie sprawę z tego, co
robią. Gro zakładów w Polsce
padło przez brak funkcjonowania kolei. Jedną z największych
tragedii, jaka spotkała Polskę
w latach 90., było zniszczenie
kolei – uważa Rogowski.
- Jednym z najgorszych przeżyć, jakich doświadczyłem na
zakładach, była sytuacja, gdy
dostałem listę osób do zwolnienia. Ten to działacz związkowy, ten solidarnościowiec, tamten ma znajomości, inny z kolei
liczną rodzinę i kłopoty mieszkaniowe – wszystko musiałem
brać pod uwagę, chciałem przecież postępować po ludzku. Jednak podejmowanie tych decyzji to było najgorsze, co mnie
w tym zakładzie spotkało. I tak
pisali nam po ścianach różne historie. Początki związku
NSZZ „Solidarność” były piękne. Jedność, siła, solidarność.
Potem zaczęły się kłótnie, walka o stołki, ustawianie swoich.
Nie mogłem się z tym pogodzić.
Ojciec wpoił mi, że trzeba pracować, a tymczasem dochodziło

do sabotaży. Nastały naprawdę
przykre czasy. Zwolnienie groziło 500 osobom. Poprzedni prezesi nie mieli już siły, miotali się
w tym wszystkim. Sytuacja była
bardzo skomplikowana, rządziły
układy polityków, rad związkowych. Piwowar i Konieczek wyszli z konkretnym programem,
który chwycił. I się zaczęło rozkręcanie firmy na nowo. Trzeba
było wyprostować finanse a zaległości były olbrzymie. Zakład
nie płacił kontrahentom a pracownicy nie dostawali pensji.
Wiesław Piwowar był mózgiem
zakładu, wtedy od spraw technicznych. Nie widziałem wcześniej na zakładzie nikogo, kto
chciałby się podjąć ratowania
tego wszystkiego. A Piwowar
i Konieczek się podjęli – zaznacza były pracownik ZNTK.
Jan Rogowski podaje kilka czynników, jakie zadziałały
w planie Piwowara i Konieczka.
- Wielkie szczęście spotkało
zakład, kiedy kupił go Zbigniew
Jakubas. Popatrzył na jeden
druk i powiedział: kupuję firmę. Nie wziął z zakładu ani grosza. Po drugie prezesi uniezależnili się od polityków. Stali się
wolnymi ludźmi, odpowiednio

dopasowali zatrudnienie w firmie. Po trzecie postawili na
młodzież. Do Newagu przybywają ciągle młodzi inżynierowie, zdolni programiści produkcji. Prezesi mieli także wizję
rozwoju firmy. Połączyli swoją
wiedzę i doświadczenie z wprowadzeniem nowych metod organizacji produkcji wzorując się
na standardach m.in. niemieckich. Nieraz siedzieli do 5. rano
studiując zagraniczne książki.
Wprowadzili także innowacje,
które dotyczą każdego pracownika. Nawet jeden udany projekt
na 10 innych, to sukces – uważa emeryt.
- Na emeryturę, na której
przebywam już 14 lat, odszedłem w 2002 r. Prezes Zbigniew
Konieczek bardzo dba o emerytów, którzy niegdyś na zakładzie pracowali. Urządza nam co
roku wigilie, mamy różne wycieczki. Jesteśmy wszyscy bardzo wdzięczni za to, że wciąż
o nas myśli, mimo że nie pracujemy już od tylu lat. To wyraz
szacunku wobec nas – podsumowuje Jan Rogowski.

WYSŁUCHAŁA:
AGNIESZKA MAŁECKA

Zarząd i pracownicy firmy Newag S.A.
zapraszają na uroczystość przekazania
sześciu pojazdów szynowych Impuls,
które 28 listopada o godz. 11. z dworca PKP
w Nowym Sączu ruszą
w pierwszą trasę do Krakowa.

FOT. Z ARCH. NEWAG

Jan Rogowski z Żeleźnikowej przepracował w Zakładach Naprawczych
Taboru Kolejowego 34 lata. Wiele
było w tym czasie momentów trudnych, ale nie brakuje też dobrych
wspomnień.

Trzynaście pojazdów Impuls jest produkowanych przez Newag dla Kolei
Małopolskich, w ramach umowy podpisanej na początku marca tego roku.
Wartość taboru to prawie 300 mln złotych.
Elektryczne Zespoły Trakcyjne z rodziny Impuls, to jedne z najnowocześniejszych pojazdów szynowych produkowanych w Polsce.
Są to pojazdy niskopodłogowe, z jednoprzestrzennym wnętrzem,
wyposażone m.in. w monitoring, klimatyzację, nowoczesny system
informacji pasażerskiej. Pojazdy są w pełni bezpieczne i funkcjonalnie wyposażone. Są w nich m.in. zamontowane specjalne windy dla osób
poruszających się na wózkach inwalidzkich, toaleta dostosowana
dla osób niepełnosprawnych oraz przewijak dla niemowląt.
Nowoczesne składy w kolorystyce nowego logo województwa będą niebawem wozić pasażerów m.in. na trasie Kraków - Krynica-Zdrój.
28 listopada pociąg podejmie również próbę pobicia historycznego rekordu prędkości przejazdu i postara się dojechać do stolicy Małopolski w ciągu dwóch godzin.
Warto być świadkiem tego ważnego dla Nowego Sącza i Małopolski wydarzenia! Dlatego zapraszamy na sądecki dworzec każdego, kto chce osobiście zobaczyć najnowsze pojazdy Newagu, zanim wyruszą w swój pierwszy oficjalny kurs.
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Fotogaleria - spotkanie emerytowanych pracowników

FOT. Z ARCH. NEWAG

18

POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI

Dobry dodatek wiedzy o gospodarce (38)

Społecznościowe narzędzia i metody
zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie
Obecnie kluczowym kapitałem jaki posiadają firmy jest wiedza. To ona
buduje przewagę konkurencyjną i pozwala skutecznie konkurować
na rynkach zagranicznych. Bez wiedzy, która jest fundamentem
innowacyjności firmy nie będą w stanie budować silnej gospodarki
oraz podnosić poziomu naszego życia. Największym wyzwaniem
w zarządzaniu wiedzą jest dzielenie się nią z innymi. Zapraszamy do
zapoznania się z artykułem, który o tym mówi.

BOŻENA DAMASIEWICZ, PREZES FUNDACJI POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI
Zarządzanie wiedzą zyskało w ostatnich latach dużą popularność, wciąż jednak wiele
przedsiębiorstw podchodzi do tego nieufnie lub ograniczając się do wdrożenia systemów informatycznych, które są de facto złożonymi bazami danych (pamięcią organizacji) i niczym więcej. Zapomina się, że zarządzać wiedzą to znaczy pogodzić czynnik
ludzki z informatycznym.
W tym kontekście chodzi o społecznościowe i interaktywne narzędzia zarządzania
wiedzą (np. Wiki, forum i blog firmowy, mapa wiedzy, społeczność praktyków, webcasty, webinaria, analiza sieci organizacyjnej, itp.) i metody wspólnego uczenia się (np. peer
assist, przegląd po działaniu, itd.), które z powodzeniem można zastosować w organizacji. Bo zarządzać wiedzą to znaczy systematycznie i w przemyślany sposób tworzyć,
odnawiać, dzielić się i stosować wiedzę do maksymalizacji efektywności przedsiębiorstwa i osiągania zwrotu z posiadanych zasobów wiedzy. Przy czym nie chodzi absolutnie o każdą wiedzę, ale o tę, która stanowi kluczowy czynnik naszej przewagi konkurencyjnej. Mało przedsiębiorstw potrafi precyzyjnie określić, gdzie znajdują się kluczowe
aktywa wiedzy, kto je posiada, jak do nich dotrzeć, i jak je przetwarzać.
Aby z powodzeniem zastosować społecznościowe i interaktywne narzędzia
zarządzania wiedzą, wymaga to od całej społeczności organizacyjnej i zarządzających, kultury nastawionej na dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniami.
Wspomniana wyżej społeczność praktyków to grupa osób, nierzadko z różnych komórek organizacji, które łączy wspólny obszar zainteresowań zawodowych, z podobnymi problemami, akumulujących wiedzę ekspercką w danej dziedzinie w oparciu
o wspólne rozwiązywanie problemów. Uczestnictwo w społeczności oparte jest na
dobrej woli i wzajemnym zainteresowaniu określonym obszarem tematycznym. Takiej wspólnocie musi towarzyszyć platforma internetowa (np. Wiki), dzięki której: mogą
współpracować i dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem pracownicy z różnych działów; zbierać i upowszechniać najlepsze praktyki; tworzyć innowacje. Co będzie korzyścią? Pomoc w kształtowaniu i realizacji strategii, wskazanie nowych możliwości pozyskiwania zysków, rozpowszechnianie najlepszych rozwiązań, podnoszenie kwalifikacji
zawodowych, pomoc w pozyskiwaniu i przywiązaniu do firmy zdolnych pracowników,
a także jako samonapędzający się mechanizm tworzenia nowej wiedzy.
Innym interesującym wielofunkcyjnym narzędziem jest analiza sieci organizacyjnej, która pozwala zobrazować złożone sieci relacji występujących między pracownikami, a posiadaną i wykorzystywaną wiedzą, zasobami do których pracownicy
mają dostęp, zadań, które wykonują. Taka sieć (jako całość i na poziomie poszczególnych węzłów, elementów sieci) może być zmierzona w oparciu o miary centralności, czy gęstości sieci. Miara centralności węzłów pozwala określić, którzy pracownicy mają najwięcej relacji, posiadają najwięcej wiedzy, zadań i dostępu do zasobów.
A którzy są z tej sieci relacji zupełnie wyizolowani. Czy są to osoby, które stanowią
potencjalnie wąskie gardło w komunikacji z innymi i wykonywanej pracy, czy wprost
przeciwnie, bez nich efektywność pracy byłaby znacznie niższa. Dzięki analizie sieci organizacyjnej możemy zmierzyć redundancję (poziom marnowania) i kongruencję (poziom dopasowania) wiedzy, zasobów i zadań w organizacji z zupełnie innej
perspektywy – relacji i współzależności. Wartością dodaną jest prezentacja sieci w postaci grafu (gdzie A – oznacza pracowników; K – wiedzę; T – zadanie; L – lokalizację dział; E – wydarzenie; R – zasoby.

Mało przedsiębiorstw potrafi precyzyjnie
określić, gdzie znajdują się kluczowe
aktywa wiedzy, kto je posiada, jak do
nich dotrzeć, i jak je przetwarzać.

Natomiast gęstość sieci określa poziom dynamiki relacji w danej organizacji. Wysoka gęstość sieci (mierzona liczbą występujących relacji) powoduje, że pracownicy w sieci mogą
otrzymywać te same lub podobne informacje, których przepływ związany jest zwykle z tą
samą grupą ludzi. Optymalny (ani zbyt wysoki, ani zbyt niski) poziom gęstości sprzyja efektywnej wymianie informacji i wiedzy.
Z metod zarządzania wiedzą warto wspomnieć o peer assist. Jest to wsparcie tematyczne grupy projektowej oraz metoda uczenia się przed działaniem. Zbieramy doświadczenia z realizacji projektów, które zrealizowano w przeszłości. Co będzie podstawową
korzyścią? Zgromadzenie wiedzy przed rozpoczęciem realizacji projektu, dostęp do wiedzy i doświadczeń ludzi spoza zespołu, i pewnie uniknięcie efektu „wynalezienia koła na
nowo”, promowanie wymiany wiedzy pomiędzy zespołami i stworzenie silnej sieci współpracy między ludźmi.
Z kolei metoda przegląd zakończeniu po działania (after action review) to metoda wykorzystywana w świecie biznesu, pozwalająca zespołom omówić wszelkie działania biznesowe w kontekście uczenia się, poznać wynikające z nich doświadczenia i poprawić wyniki
przy każdym kolejnym zadaniu (projekcie), tworząc bazę najlepszych i najgorszych praktyk.
Po co się uczyć po działaniu? Aby poprawić wydajność w długim i krótkim okresie, powiązać lokalne działania z ogólnymi wynikami biznesowymi, uczyć się na podstawie porażek
i sukcesów oraz wypracować zwyczaj i nastawienie do ciągłego uczenia się pracowników.
Współcześnie warto korzystać ze społecznościowych narzędzi i metod zarządzania wiedzą, które promują grupowe współdziałanie i dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem,
tworząc interaktywne bazy wiedzy, do której pracownicy mają dostęp i mogą je współtworzyć. Oczywiście bez wspólnego zaangażowania całej społeczności organizacyjnej, ich stosowanie nie będzie miało racji bytu.
Dr Anna Ujwary-Gil (redaktor naczelny Journal of Entrepreneurship,
Management and Innovation, JEMI; Adiunkt Wyższa Szkoła Biznesu
– National Louis University)
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O większe ciastko, czyli jak podnieść płac
Dzisiaj potrzeba byśmy odpowiedzieli na ważne dla nas pytania:
-jakiej przyszłości dla Polski chcemy?
-jaka drogą możemy i powinniśmy podążać do lepszej
przyszłości?
Wśród kluczowych pytań znajdują się nie tylko takie ogólne kwestie jak:
-jak budować sukces gospodarczy naszego kraju?
-jak budować zaufaniem między Polakami - kapitał społeczny?
Szukamy też odpowiedzi na pytania bardzo konkretne.
Te pytania są bardzo istotne nie tylko do rozwoju osobistego, ale
również całej polskiej wspólnoty ekonomicznej, dlatego polecamy
przeczytanie poniższego artykułu.

Obserwacja wielu dyskusji
toczonych w Polsce, a dotyczących płac, zdaje się dowodzić,
że wielu jej uczestników mentalnie tkwi w filozofii „walki klas”.
Z jednej strony mamy przekonanie najdobitniej wyrażone przez
jednego z byłych premierów,
który mówił, że „płace zbyt szybko rosną”. Z drugiej - zapędy
wielu neo-populistów najrozmaitszego rodzaju, chcących budować państwowe fabryki, by dawać ludziom pracę i radośnie
rozdawać dotacje, by utrzymywać nieefektywne, nierentowne
kopalnie. Co najbardziej absurdalne, wysiłki na rzecz ratowania
nieefektownych kopalń wpędzają te najbardziej efektywne – jak
lubelską Bogdankę – w kłopoty,
gdy nie jest ona w stanie konkurować z cenowo z węglem wyprzedawanym poniżej kosztów.
Równocześnie coraz większy opór społeczny budzi bezkrytyczne i bezrefleksyjne głoszenie mitu „wolnego rynku”,
gdzie silniejsi, bogatsi, lepiej
poinformowani są w stanie narzucać innym korzystne dla
siebie rozwiązania prawne,
a pracownikom upadlające warunki pracy i płacy. Ogromna większość obywateli nowoczesnych społeczeństw
chce dobrych, godziwych płac
dla szerokich rzeszy pracowniczych. Chcą tego niezależnie od tego, czy wywodzą oni
swoją myśl z chrześcijańskiej
nauki społecznej, z lewicowego poczucia sprawiedliwości społecznej, czy zwykłego
pragmatyzmu, wskazującego, że ceną za krótkowzroczny egoizm klas posiadających
jest społeczna frustracja, wysoka przestępczość, a wyższych

sferach poczucie ciągłego zagrożenia i niepewności. Wreszcie, ogromna część wyborców,
mając poczucie, że to oni zarabiają znacznie mniej niż na
to zasługują, jest gotowa poprzeć kogokolwiek, kto da im
nadzieję na poprawę sytuacji.
W Polsce na to zapotrzebowanie coraz chętniej odpowiadają
politycy obu głównych partii PO
i PiS. Ta trzecia - PSL, zapewniła swym wyborcom uprzywilejowaną pozycję w systemie
emerytalnym KRUS, a wraz
ze swymi odpowiednikami na
zachodzie Europy zdołała sobie wywalczyć bezsensowny ekonomicznie i niegodziwy
z punktu widzenia jakiegokolwiek poczucia sprawiedliwości społecznej system dopłat,
w którym uprzywilejowanej
grupie posiadaczy dopłacamy
do ich majątku.

Można wyszarpywać kawałek
tortu albo…
Argumentem, który należy też wziąć pod uwagę, jest
ogromny problem masowej
emigracji w Polsce - znaczna
część najbardziej dynamicznych, wykształconych ludzi wyjeżdża z kraju. Tylko wyraźne podniesienie płac realnych
może ten proces zahamować.
Spójrzmy na naszego sąsiada
i największego partnera gospodarczego – Niemcy. Tam
zarobki są znacznie wyższe
niż w Polsce, „socjal” też, ale
dzięki wysokiej jakości i innowacyjności eksport jest wysoki, a poziom bezrobocia jest niski (wg Banku Światowego 5,3
proc., podczas gdy w Polsce to
10,4 proc.).
Generalnie rzecz biorąc,
do problemu wyższych płac

Administracyjne metody
rozwiązywania jakichkolwiek
problemów są z zasady
kosztowne, mało efektywne
a czasem wręcz przynoszą
rezultaty przeciwne do
oczekiwanych

Firmy w Polsce rozwijają się tak dynamicznie, że z
drugi, co trzeci dzień dostajemy telefon od headhu
nas? Szef dwoi się i troi, by nie stracić tak cennego
można podejść na dwa sposoby – zająć się wyszarpywaniem możliwie dużego kawałka
„tortu” (lub obrony swojego),
bądź też zadać sobie pytanie,
czy ten „tort dochodu” może
być większy, dbając równocześnie o bardziej równomierny podział dodatkowych korzyści. Jak zostanie wykazane,
postulat „proporcjonalnych korzyści” nie jest luksusem, ale
wręcz warunkiem koniecznym
strategii „większego ciastka”.
Należy powiedzieć jedno – administracyjne metody
rozwiązywania jakichkolwiek
problemów są z zasady kosztowne, mało efektywne a czasem wręcz przynoszą rezultaty przeciwne do oczekiwanych.
I tak na przykład zakaz zwalniania z pracy na trzy lata
przed emeryturą powoduje,

że osoby, z myślą o których ten
przepis został stworzony, często zostają zwolnione przed
wejściem w „okres ochronny”.

To tylko marzenia? A może
jednak
Jaki jest więc sposób na
„większe ciastko do podziału”?
To oczywiste – efektywna i szybko rozwijająca się gospodarka.
Pomarzmy przez chwilę… Firmy
w Polsce rozwijają się tak dynamicznie, że zaczynają na gwałt
szukać pracowników… Co drugi, co trzeci dzień dostajemy telefon od headhuntera z pytaniem: A może by Pan przeszedł
do nas? Szef dwoi się i troi, by nie
stracić tak cennego pracownika
jakim jesteśmy. Abstrakcja? Niemożliwe? A może jednak…
Przyjrzyjmy się konkretnym
przykładom:

• Ryszard Florek, twórca firmy Fakro, która podbija Europę
nowoczesnymi oknami, twierdzi, że gdyby zmniejszyć biurokratyczne ograniczenia, mógłby
podwoić zatrudnienie;
• Polska ma najlepszych na
świecie szybowników – Sebastian Kawa jest dziesięciokrotnym mistrzem świata, a na
wszelkich liczących się międzynarodowych zawodach na
czołowych miejscach aż gęsto jest od Polaków. Mamy też
świetne szybowce i niezły przemysł małych samolotów. Ale..
pół Europy, w tym również polscy biznesmani, uczą się latać w Czechach. Dlaczego?
Bo tam jest dużo mniej biurokracji ze zdobywaniem licencji
lotniczych.
• Podziwialiśmy niedawno bicie rekordu świata

27 października 2016 DOBRY TYGODNIK SĄDECKI

POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI Dobry dodatek wiedzy o gospodarce

21

e i zatrudnienie dynamizując gospodarkę
Uporządkowanie prawa, uproszczenie
i wyeliminowanie zbędnych regulacji,
uwolniłoby energię polskich
przedsiębiorców, umożliwiłoby ich
bardziej dynamiczny rozwój,
a przez to dało impuls do zatrudniania
nowych ludzi, inwestycji w kadry
i dbania o płace dotychczasowych
pracowników
proc. realizowało interesy lobbystów, to obecnie te proporcje się odwróciły.

aczynają na gwałt szukać pracowników… Co
untera z pytaniem: A może by Pan przeszedł do
o pracownika jakim jesteśmy. Abstrakcja?
w swobodnym spadaniu. Gdzie
się to działo? Znowu w Czechach. Znowu z powodu biurokratycznych barier.
• Z wielką energią promowano swego czasu agroturystykę. Atrakcją wczasów pod gruszą miało być między innymi to,
że będziemy mieli na stole domowe powidła i własnej roboty
wędliny. Ale... liczne ograniczenia powodują, że jedynie najbardziej wytrwali są w stanie
przez nie przebrnąć. Obniża to
atrakcyjność oferty, zadowolenie klientów, a skutkiem tego
sektor ten ma znacznie mniejszą zyskowność, a zatem i płace, i zdolność tworzenia miejsc
pracy.
• Ponownie obserwujemy
w telewizji intensywną i kosztowną kampanię promocyjną na
rzecz mediacji. A jednocześnie

obowiązuje absurdalny przepis
Ministerstwa Sprawiedliwości
o wielkiej sile blokującej, który
ogranicza stawkę za prowadzenie mediacji sądowych do
60 zł za pierwszą sesję, po
25 zł za każdą następną. Jeśli
sobie uświadomimy, że w nawet relatywnie nieskomplikowanej sprawie są to kilkugodzinne
sesje, wymagające wysokich
kompetencji, widzimy, że nie
jest to w żaden sposób odpowiednie wynagrodzenie. Stąd
też mamy tysiące wyedukowanych, a bezrobotnych mediatorów. I totalnie niewydolny system wymiaru sprawiedliwości.
Branża szkoleniowa, dająca
pracę nie tylko trenerom, hotelarzom i firmom cateringowym,
ale też stymulująca innowacyjny
rozwój firm, w skutek źle pomyślanej serii programów unijnych

wpadła w szaloną sinusoidę. Od
bezkrytycznego rozbuchania,
gdy tysiące młodych ludzi zaraz
po studiach a bez doświadczenia zawodowego kształcono
na trenerów, a ogromne kwoty przeznaczane na szkolenia
powodowały trudności w naborach nawet na darmowe kursy,
po kompletne nieomal zatrzymanie rynku trwające już ponad
rok, gdy urzędnicy postanowili zmienić zasady.
Znaczna część, jeśli nie
wszystkie te ograniczenia, powstają, zdaniem wielu osób obserwujących proces legislacyjny, na skutek lobbingu wielkich
firm i wpływowych lobby. Prof.
Krzysztof Rybiński w swych badaniach wykazał np. że jeśli
w początkowym okresie wolnej
Polski ok. 70 proc. ustaw było
korzystne dla gospodarki, a 30

Nie normy ani regulacje, ale rynek
Przykładem takiej bezsensownej a kosztownej regulacji,
są atesty przeciwpożarowe. W
myśl tychże, np. wszystkie drzwi
muszą przez dwie godziny wytrzymać wysoką temperaturę
określonej wysokości. Wszysto byłoby w porządku, tylko…
ważność tych badań to jedynie
trzy lata. Po tym okresie badania trzeba powtórzyć. Po co?
Czy zmienią się przez to prawa
fizyki, czy struktura molekularna
tych drzwi? Nie, ale odpowiedni instytut będzie miał zlecenia.
Związek Firm Deweloperskich
przeprowadził badania, które
pokazały, że systematyczne
opóźnienia, związane w wydawaniem pozwoleń budowlanych
a przekraczające dopuszczalny czas, powodują, że ceny oddawanych mieszkań są o całe
5 proc. wyższe. Zastanówmy się
przez chwilę: gdyby nie nieudolność biurokracji, mielibyśmy o 5
proc. niższe ceny, a więc o ok.
6 proc. większy popyt (przy niższych cenach więcej ludzi byłoby stać na mieszkania i na większy metraż). Przy 400 tys. osób
zatrudnionych w budownictwie
znaczyło by to, z grubsza, że byłoby zapotrzebowania na 24 tys.
miejsc pracy.
Doświadczenie pokazuje, że
najskuteczniejszym sposobem
„wymuszania” jakości i dobrej
oferty dla klienta, nie są normy
ani regulacje, ale rynek. Podobnie najlepszym sposobem na
„wymuszenie” dobrych płac jest
konkurencyjny rynek pracy. I nie
chodzi tu o ograniczanie przywilejów pracowniczych, lecz o likwidację wszystkich zbędnych,
wręcz szkodliwych regulacji.
Chcę wygrać Twoim kosztem
W teorii negocjacji rozróżnia
się dwie strategie: kooperacyjną (razem coś wygrywamy) i rywalizacyjną (chcę wygrać Twoim
kosztem). Póki co, obie strony
dialogu społecznego zdają się
być więźniami rywalizacyjnej filozofii „walki klas”: pracownicy żądają wyższych płac i przywilejów,
a pracodawcy ich ograniczania.

Nawet raporty pokazujące skutki biurokracji, ograniczają się do
danych związanych z punktem
widzenia biznesu, a nie są pokazywane skutki tych ograniczeń
dla rynku pracy. Nie jest to łatwe,
ale częstokroć jest możliwe.
Największy potencjał obustronnych korzyści leży w likwidacji zbędnych, kosztownych
regulacji. Badania, przeprowadzone przez firmę consultingową Deloitte na zlecenie Ministerstwa Finansów, pokazało, że
ogólny koszt wypełniania obowiązków podatkowych przez
polskie firmy to 77,6 mld zł, czyli 6,1 proc. PKB Polski. Znaczna
część tych pieniędzy i ludzkiej
energii to zwyczajne marnotrawstwo. Według Banku Światowego polski przedsiębiorca marnuje 286 godzin rocznie na sprawy
podatkowe, podczas gdy Norwegom, Irlandczykom czy Estończykom zajmuje to zaledwie
80 -83 godzininy. Co istotne,
przedsiębiorcy polscy nie skarżą
się tak bardzo na wysokość podatków, co na ich kłopotliwość
i niejasność.
Tak więc uporządkowanie
prawa, uproszczenie i wyeliminowanie zbędnych regulacji, uwolniłoby energię polskich
przedsiębiorców, umożliwiłoby ich bardziej dynamiczny rozwój, a przez to dało impuls do zatrudniania nowych
ludzi, inwestycji w kadry i dbania o płace dotychczasowych
pracowników.
Niestety, mimo mówienia
o konieczności zmniejszenia
biurokracji, niewiele się w tej
kwestii robi: kolosalna praca
wykonana przez zespół Palikota, rokroczne „Czarne Listy”
Konfederacji Lewiatan jak i szereg innych raportów są ignorowane przez ogół klasy politycznej, słuchającej częstokroć
lobbystów wielkich korporacji,
by wprowadzić regulacje dające im uprzywilejowaną pozycję.
Potrzebny jest więc sojusz strategiczny pracowników
i przedsiębiorców, dla odbiurokratyzowania gospodarki, bo jedynie
taki sojusz jest w stanie przełamać marazm i wygodnictwo politycznej „klasy próżniaczej”.
DR PAWEŁ J. DĄBROWSKI
EKSPERT FUNDACJI
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Słowniczek pojęć ekonomicznych
Pojęcia:

Kto tworzy wartość dodaną zawartą w cenie chleba?

1. Kapitał społeczny
Termin z pogranicza ekonomii i socjologii, oznaczający kapitał (jako element
procesu produkcji i życia w zorganizowanym społeczeństwie), którego wartość
opiera się na wzajemnych relacjach społecznych i zaufaniu jednostek, które dzięki niemu mogą osiągać więcej korzyści.
Z ekonomicznego punktu widzenia termin
ten dotyczy współpracy ukierunkowanej
na rozwój gospodarczy, mierzony efektem synergii co oznacza, że razem możemy więcej. Współdziałanie różnych czynników pozwala osiągnąć większe efekty niż
suma poszczególnych, oddzielnych działań. Pojęcie kapitału społecznego zostało sformułowane w 1916 roku w Stanach
Zjednoczonych przez Lynde H. Hanifan.
Definiując kapitał społeczny określił: ,,Nie
mam na myśli nieruchomości, ani własności prywatnej, ani żywej gotówki, ale raczej to, od czego zależy najbardziej, czy te
twarde zasoby będą się liczyć w życiu codziennym ludzi, a mianowicie dobrą wolę,
braterstwo, wzajemną sympatię i stosunki społeczne między grupą jednostek i rodzin, które tworzą całość społeczną”.

Kapitał społeczny w rozumieniu Fundacji to
zespół relacji, który spaja grupę i umożliwia jej działanie, a ukierunkowany na rzecz
współpracy całego społeczeństwa jest niezbędny do szybkiego rozwoju gospodarczego naszego kraju, podobnie jak ma to miejsce
w bogatych krajach europejskich.

2. Budżet państwa
Podstawowy, roczny plan finansowy
obejmujący dochody i wydatki państwa.
Jako dochody budżetu państwa uwzględnia się m.in.: wpływy z podatków, dochody
niepodatkowe (np. cła), dochody jednostek budżetowych oraz dochody zagraniczne. Mianem wydatków określa się
m.in. koszty dotacji dla gmin i powiatów,
wydatki bieżące (prokuratury, sądy, wojsko, policja itd.) obsługi długu publicznego, obsługi sfery budżetowej.

i sprzedaży chleba (dla ułatwienia posługujemy się umownymi jednostkami).
PKB będzie sumą wartości, którą oni
dołożyli do kupionych surowców niezbędnych do wyprodukowania chleba.

PKB = 2+1+1+4+2 = 10=suma
wartości dodanej (WD)
PKB jest zatem tym, co zapłacił ostateczny klient, który chleba już nie sprzedaje, tylko go konsumuje.
Pamiętajmy przy tym, że Polska nie jest
krajem o zamkniętych granicach. Na rynku dostępne są zarówno produkty polskie, jak i zagraniczne. Powiększamy zatem PKB tego kraju, z którego produkty
wykorzystujemy w procesie produkcji.

W rozumieniu Fundacji im więcej polskiej
wartości dodanej w kupowanym produkcie
tym lepiej dla gospodarki i dla wynagrodzeń
w naszej polskiej wspólnocie ekonomicznej.

4. Produkt krajowy brutto (PKB)
Najbardziej popularna miara efektywności państwa, definiowanego jako
wspólnota gospodarcza. PKB przedstawia całkowitą wartość dóbr i usług wytworzonych w danym kraju w ciągu jednego
roku. PKB można policzyć:

Od strony produkcyjnej
PKB jako suma wartości dóbr wytworzonych w Polsce w określonym roku, liczony jako:

PKB = suma wartości dodanej ze
wszystkich gałęzi produkcji narodowej
Od strony konsumpcyjnej

Budżet państwa w rozumieniu Fundacji chcemy
postrzegać jako wspólny portfel, z którego wszyscy wspólnie korzystamy i o który
wspólnie musimy zadbać.

3. Wartość dodana
Oznacza przyrost wartości dóbr w wyniku określonego procesu projektowania
produktu, produkcji i dystrybucji. Do polskiego PKB dolicza się tylko tę część wartości dodanej, o którą wzrosła wartość towaru w Polsce.
Każdy z nas wie, że wiele firm produkuje towary, które są wykorzystywane w
produkcji innych przedsiębiorstw. Żeby
takiej produkcji nie liczyć podwójnie, przy
obliczaniu PKB pod uwagę bierze się właśnie wartość dodaną. Jest to różnica pomiędzy przychodem firmy ze sprzedaży,
a kosztami, jakie ona ponosi na zakup towarów i usług od swoich partnerów. Łatwo to zrozumieć na przykładzie produkcji

PKB = suma konsumpcji w Polsce,
powiększona o eksport, o inwestycje
i wydatki rządowe a pomniejszona
o import.
Oznacza to, że jeżeli więcej eksportujemy, PKB rośnie, jeżeli więcej importujemy,
PKB maleje. Aby móc porównać poziom
bogactwa pomiędzy krajami dzielimy PKB
przez ilość osób w danym kraju (PKB/os.).

5. PKB/os.
Z uwzględnieniem siły nabywczej (tzw.
PKB PPS/os.) Wskaźnik ten uwzględnia,
ile dóbr i usług jesteśmy w stanie kupić za
jednostkę pieniężną w danym kraju.
PKB w rozumieniu Fundacji jest podstawową miarą efektywności gospodarczej danego kraju i musimy dążyć do jego
wzrostu, gdyż istnieje zależność pomiędzy wielkością PKB/os a średnim wynagrodzeniem w danym kraju.

Koszt jednostkowy (koszt przeciętny, przeciętny koszt produkcji), suma
kosztów całkowitych przypadająca na
wyprodukowaną jednostkę (całkowite koszty produkcji/liczba wyprodukowanych jednostek). Jeżeli w kosztach
całkowitych wyróżnimy koszty zmienne (zależne od wartości produkcji) oraz
stałe (niezależne od wartości produkcji) będziemy mogli wyróżnić także
koszt zmienny jednostkowy i koszt stały jednostkowy.

7. Koszty korporacyjne
Koszty w cenie produktu związane
z udziałem centrali firmy w procesie
tworzenia i sprzedaży produktu, koszty zarządzania, opłaty licencyjne, nadzór technologiczny, finansowy, odsetki
od kredytów wewnętrznych. Koszty korporacyjne stanowią od 5 do 30% w cenie każdego produktu. Innymi słowy, jeśli klienci kupią produkty globalnej firmy,
to część z tych pieniędzy trafi do właściciela produktu. W ten sposób finansowane są wysokospecjalistyczne stanowiska
pracy w centrali firmy, czyli w kraju, z którego on pochodzi.

Zdaniem Fundacji, korporacyjna wartość dodana prawie zawsze lokowana jest w kraju
pochodzenia właściciela firmy. Dlatego też
w Polsce będziemy mogli dużo więcej zarabiać jeżeli będziemy mieli więcej rodzimych
firm globalnych.

Przykład

Przedsiębiorstwo produkujące 1 000 szt szafek na buty miesięcznie ponosi koszty związane z zatrudnieniem pracowników, zakupem
materiałów, energią, administracją , amortyzacją, reklamą itd. w wysokości 100 000
tys. złotych miesięcznie. Oznacza to, że koszt
jednostkowy wynosi 100 złotych czyli jest to
suma kosztów całkowitych przypadająca na
wyprodukowanie jednej szafki.

6. Efekt skali
Korzyści z efektu skali polegają na efektywniejszym wykorzystaniu posiadanych
dóbr. Oznacza to, że im więcej produkuje
się i sprzedaje, tym cena produktu może
być niższa. Aby korzystać z efektu skali,
przedsiębiorstwo musi posiadać duży rynek zbytu na swoje produkty. Dzieje się tak
dlatego, że przy większej produkcji i sprzedaży osiągniemy niższe koszty jednostkowe m.in. projektowania, zakupu surowców,
technologii i automatyzacji linii produkcyjnych oraz sprzedaży, marketingu. W ten
sposób przedsiębiorstwo może pozyskać
środki na doskonalenie oferty oraz organizacji jak również na wyższe wynagrodzenia. W gospodarce globalnej w branżach,
w których efekt skali ma duże znaczenie,
przedsiębiorstwa, które nie mają środków
na ciągły rozwój, szybciej upadają

Przykład

Efekt skali najlepiej zobrazuje nam przykład
z taksówkarzem, 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
będzie mógł wziąć od nich nie po 100 zł, ale nawet po 120 zł. Jak widać, efekt skali spowoduje,
że usługa taksówkarza będzie tańsza dla klienta, a taksówkarzowi będzie łatwiej zdobyć nowych klientów. Dodatkowo taksówkarz będzie
mógł więcej zarobić, a jeżeli zatrudnia kierowcę, to będzie mógł mu więcej zapłacić.

W rozumieniu Fundacji uzyskanie efekt skali
przez polskie firmy jest kluczowe dla ich dalszego rozwoju i stworzenia równych szans
konkurowania na globalnym rynku, z globalnymi firmami, które czerpią już korzyści skali.

8. Biznes aortowy
(Prorozwojowy/proeksportowy) –
w skali kraju biznes aortowy tworzą
przedsiębiorstwa, które wytwarzają
produkty i usługi sprzedawane nie tylko
krajowym, ale również zagranicznym
klientom. Uzyskany z tego kapitał napływa do danej wspólnoty ekonomicznej, stwarzając przestrzeń do rozwoju
małych i średnich przedsiębiorstw, które oferują swoje produkty i usługi tylko
rodzimym konsumentom.

Przykład

Jeżeli firma budowlana realizuje kontrakt zagraniczny, jest to przykład biznesu aortowego
(prorozwojowego)
W rozumieniu Fundacji Biznes ten jest podstawą do rozwoju całej gospodarki i funkcjonowania biznesu wtórnego. Biznes aortowy generuje powstawanie miejsc pracy
w firmach z grupy biznesu wtórnego. Można przyjąć, że jedno miejsce pracy utworzone w firmie z grupy biznesu aortowego
generuje powstanie do pięciu miejsc pracy
w biznesie wtórnym.

9. Biznes wtórny
Typ biznesu, który powstaje wówczas,
gdy pieniądze już są we wspólnocie na
danym roku. We wspólnocie tej pieniądz
krąży przez pewien czas, a następnie kapitał odpływa. Pieniądze opuszczają naszą wspólnotę głównie poprzez import
dóbr konsumpcyjnych, turystykę zagraniczną, a także poprzez konsumowanie
produktów zagranicznych zmontowanych w Polsce.

Przykład

Fryzjer, taksówkarz, mechanik samochodowy którzy świadczą usługi klientom w danym
mieście to jest to przykład biznesu wtórnego
dla lokalnego rynku.
Biznes wtórny w rozumieniu Fundacji jest
bardzo ważny dla rozwoju gospodarki ale będzie się rozwijał miał szanse stabilnego rozwoju w Polsce jeśli będziemy mieli w Polsce
więcej rodzimych firm globalnych z biznesu
pierwotnego, które zagwarantują napływ kapitału do kraju.

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, Bożena Zagórowska, Jakub Zapała, Wojciech Molendowicz.
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Zdrowa żywność

Trzeba dawać mięso do kiełbasy i do chleba mąkę
Rozmowa TADEUSZEM
ROLNIKIEM gospodarzem rolnym
z Podkarpacia

- Jest Pan promotorem i producentem
starych odmian zbóż, takich jak orkisz,
płaskurka i samopsza. Czym się różnią
od tradycyjnej pszenicy?
- To są podgatunki pszenicy.
I od razu trzeba tutaj zaznaczyć, że
nie można tego mylić z nowoczesną pszenicą, która została zmodyfikowana. Jest ona ciągle udoskonalana pod kątem wydajności
z hektara. Posłużyłbym się tutaj
cytatem z książki amerykańskiego
lekarza „Dieta bez pszenicy”. Autor użył sformułowania, że nowoczesna pszenica jest najdoskonalszą przewlekłą trucizną. Zawarty
w niej gluten niczym nie przypomina tego sprzed kilkudziesięciu
lat. Prowadzi do nieszczelnego jelita, efektem jest nietolerancja pokarmowa, mamy problem z przyswajaniem żelaza czy witaminy D3.
A odporność jest w jelitach, to jest
taki mózg metaboliczny.
- Czyli te stare gatunki zbóż zawierają śladowe ilości glutenu, który w tym
przypadku jest lepiej przyswajalny…
- Tak. Ponadto mają pełno minerałów, aminokwasów, enzymów,
białka, które są dobroczynne dla
REKLAMA

FOT. SĄDECKA KOOPERATYWA SPOŻYWCZA

Producent starych odmian zbóż i promotor ekologicznej żywności, autor
projektu „Cała Polska piecze chleb”,
przekonywał w Nowym Sączu, że warto zainwestować we własne zdrowie.
Spotkanie zorganizowała Sądecka Kooperatywa Spożywcza.

organizmu. Na przykład orkisz, jak
św. Hildegarda pisała, prowadzi
do dobrej krwi, wprowadza w dobry nastrój i daje cnotę zadowolenia. Źródła też podają, że żołnierze
Cesarstwa Rzymskiego czy sportowcy starożytnych Igrzysk Olimpijskich byli karmieni orkiszem.
W przypadku płaskurki historycy
donoszą, że Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy łamał się z uczniami chlebem z tego zboża. To było
wtedy główne zboże w Basenie Morza Śródziemnego, świetnie nadaje
się na makarony, robi się go teraz

w rejonie północnych Włoch. Samopsza natomiast ma dużo karetonoidów i luteiny, która odpowiada
za dobry wzrok. Zboża te zostały niestety wyparte przez inne gatunki, bo mają mały plon z hektara,
a teraz stawia się bardziej na ilość
a nie na jakość.
- Pan stawia na jakość, choćby realizując swój autorski projekt pod hasłem
„Cała Polska piecze chleb”. Co konkretnie kryje się pod tym hasłem?
- Promuję tradycyjny wypiek
chleba na zakwasie ze starych odmian zbóż, bo to jest najzdrowsza opcja. Jest dużo nietolerancji na pszenicę zwyczajną i ludzie
nie wiedzą, skąd mają te wszystkie dolegliwości, złe samopoczucie. Wszystkie drogi prowadzą do
pszenicy. To jest naprawdę poważny problem. Przestajemy jeść chleb
a ja stoję w jego obronie, bo zasługuje na szacunek. W naszej tradycji mamy powitanie chlebem i solą
na dożynkach czy uroczystościach
weselnych. Dlatego chcę udowodnić, że chleb może być wciąż zdrowy i smaczny. Pamiętam te czasy,
kiedy zajadano się pajdą chleba na
zakwasie ze smalcem ze skwarkami oraz piło się wodę ze źródełka
i była energia. Ja się praktycznie
wychowałem na chlebie i mleku. A teraz bierzemy kubek mleka
z kartonu oraz drożdżówkę i jesteśmy zmęczeni. Dwie kromki nawet
pełnoziarnistego chleba z pszenicy może podnieść stężenie glukozy
we krwi dwukrotnie w porównaniu do dwóch łyżek cukru. Osoba
chora na cukrzycę drugiego typu
od razu dostrzeże różnicę.
- Wielu z nas wciąż woli kupić chleb
w osiedlowym sklepie czy markecie niż
spędzać czas na jego wyrabianiu i wypiekaniu. Jest szybciej i taniej…

- Wypiek chleba nie jest skomplikowany, to kwestia chęci. Wystarczy mieć w domu zakwas i odpowiednią mąkę. Zapach pieczonego
chleba, który rozchodzi się w domu,
koi wszystkie zmysły. Niewątpliwie
istnieje ścisły związek ciała z duchem. Podczas warsztatów i spotkań uczę wypieku chleba. Dzielę
się z zainteresowanymi swoim zakwasem, można go namnażać, korzystam z niego już ponad trzy lata.
Jak się dokładnie to robi - odsyłam do internetu. Polska Akademia
Zdrowia, która promuje ekologiczny tryb życia, nakręciła film instruktażowy. Ten chleb wyróżnia to, że
z dnia na dzień jest coraz lepszy, potrafi wytrzymać nawet tydzień. Pod
koniec tygodnia można zrobić z niego grzanki czy jakieś tosty i ten chleb
nam cały czas służy. W moim rejonie
się mawia, że jak jest chleb i woda to
nie ma głoda.
- Niestety w przypadku chleba z niepewnego źródła nierzadko na drugi,
trzeci dzień pojawia się na nim pleśń.
- No właśnie. A jak wiadomo
pleśń jest bardzo szkodliwa. Dlatego zachęcam do inwestycji we własne zdrowie. Moim marzeniem jest,
aby każde gospodarstwo domowe
było w stanie upiec u siebie chleb na
zakwasie, bo w tej chwili to, co jest
w sklepach, to moim zdaniem już
tylko wyrób chlebopodobny a nie
chleb. Dlatego starajmy się kupować
jak najmniej przetworzoną żywność.
Warto wiedzieć, co się je.
- Są obawy większego zalewu naszego
rynku zmodyfikowaną żywnością produkowaną przez wielkie koncerny rolnicze. Trwają rozmowy przedstawicieli Unii Europejskiej w sprawie umów
o wolnym handlu z Kanadą i USA.
- Obawy są uzasadnione, ale jak
widzimy Europa Zachodnia mówi

Pamiętam te
czasy, kiedy
zajadano się
pajdą chleba
na zakwasie
ze smalcem ze
skwarkami oraz
piło się wodę ze
źródełka i była
energia. A teraz
bierzemy kubek
mleka z kartonu
oraz drożdżówkę
i jesteśmy
zmęczeni
stanowczo - nie. Najlepszym przykładem jest Belgia, gdzie część
mieszkańców protestuje w tej sprawie. I słusznie. Jak wskazują badania, genetycznie zmodyfikowania żywność zmienia ludzkie DNA.
Widać to było po eksperymencie na
szczurach. Te, które były nią karmione, w drugim pokoleniu zapadały na choroby nowotworowe. Z nami
może być tak samo. Jak patrzymy na
mieszkańców Kanady czy Stanów
Zjednoczonych, to widzimy, że to
najbardziej chorujące społeczeństwa
na świecie. Dlatego obawiam się, że
u nas będzie tak samo.
- Nie pozostaje zatem nic innego,
jak cały czas podnosić świadomość
zakupową.
- Bardzo zależy mi na tym, abyśmy byli świadomy konsumentami. Trzeba, wbrew pozorom, mieć
naprawdę dużo pieniędzy, aby żywić się produktami, które są nafaszerowane sztucznymi dodatkami
i konserwantami. Na przykładzie
ilości aptek, które powstają wokół
nas, gołym okiem widać, gdzie my
później trafiamy jedząc taką żywność. Nie tylko nam szkodzi, ale też
nie odżywia. Największe trucizny,
które są powszechnymi składnikami w produktach, to między innymi syrop glukozowo-fruktozowy
powstały z kukurydzy genetycznie modyfikowanej czy glutaminian
monosodowy. Dlatego jeśli się tylko da, zakładajmy domowe ogródki, wspierajmy lokalnych rolników,
bądźmy samowystarczalni. Trzeba wrócić do korzeni, z powrotem
dawać mięso do kiełbasy, do chleba mąkę i do piwa chmiel. To recepta na uzdrowienie gospodarki.
Wspólnymi siłami jesteśmy w stanie to zmienić.

ROZMAWIAŁA MONIKA CHROBAK
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Opinie

Strażnicy miejscy w akcji
Jerzy Wideł
Z kapelusza

Z

wolennikom likwidacji Straży Miejskiej w Nowym Sączu, którzy od czasu do czasu głośno się odzywają, wypadł
z rąk poważny argument.
W związku z rozpoczętym sezonem grzewczym aktywność funkcjonariuszy wyraźnie wzrosła.
Ruszyli w teren w sposób zorganizowany, odpowiadając na donosy obywateli królewskiego grodu,
jakoby ich sąsiedzi truli środowisko w sposób wręcz bezczelny.
Przykro to stwierdzić, ale tego
typu donosicielstwo ma swoją pozytywną stronę.
Nowy Sącz od lat figuruje bowiem na listach europejskich
wśród miast o najwyższym stopniu zanieczyszczenia powietrza.
Oddychamy w naszej pięknej Kotlinie Sądeckiej zatrutym powietrzem, szczególnie we wspomnianym sezonie grzewczym. Mimo
segregowania odpadów komunalnych, mimo przeróżnych akcji, żyją wśród nas ludzie, którzy
REKLAMA

w imię groszowych oszczędności
palą w piecach czym popadnie.
Jedni z głupoty i nieświadomości,
drudzy z premedytacją. No cóż,
z takimi indywiduami nie można
inaczej postępować a jedynie łupić im mandaty, które nie są wcale małe, bo wynoszą w tym roku
500 złotych.
Jest jednak pewne „ale”. Przez
lata władze miasta realizowały sensowny program KAWKA.
Głównym celem projektu była
pomoc finansowa mieszkańcom,
którzy zamierzali wymienić piece grzewcze na bardziej ekologiczne niezatruwające powietrza,
jak te stare, zużyte, niedoskonałe urządzenia grzewcze. Program
się skończył, miasto nie otrzymało

dofinansowania z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska.
Środki pewnie były potrzebne na
inne rządowe wydatki socjalne.
Tak jakby zdrowe powietrze nie
było inwestycją porównywalną
z programem 500+.
Nie każdego stać teraz na wymianę starego pieca, bo przecież
problem zatruwania środowiska
w większości dotyczy budynków
jednorodzinnych. Kogo dzisiaj w
biednej krainie sądeckiej stać na
ogrzewanie gazowe, o elektrycznym nie wspominając. Wręcz ładują ludzie do pieców fatalnej jakości
węgiel (chociaż nie jest on znowu
taki tani), różnego rodzaju odpady drewniane i co najgorsze plastikowe butelki i powlekane papiery.

Mimo segregowania odpadów
komunalnych, mimo przeróżnych
akcji, żyją wśród nas ludzie, którzy
w imię groszowych oszczędności
palą w piecach czym popadnie.
Jedni z głupoty i nieświadomości,
drudzy z premedytacją

Dlatego nie dziwi, że strażnicy miejscy już zbliżyli się do rekordu liczby kontroli dokonanych
w zeszłym roku. Jeśli w 2015 r. było
ich w sumie ponad 400, to w połowie października tego roku już
zaliczyli ponad 300 wizyt domowych. W większości na skutek donosów. Część z nich się nie sprawdziła, ale my mamy taki piękny
charakter narodowy (nie tylko sądecki), że lubimy donosić, czyli kablować!
Samym jednak kontrolowaniem
i wlepianiem mandatów problemu się nie rozwiąże, jeśli nasze
państwo nie pomoże obywatelom
w konkretny sposób finansowy,
co czynią już choćby w Krakowie.
Ekologiczna edukacja dzieci i młodzieży pójdzie psu na buty, kiedy ich rodzice zderzą się z twardą
rzeczywistością zimową i zabraknie pieniędzy na węgiel. Kto ma
pomagać tym biednym rodzinom?
Owszem jakiś grosz może dołożyć Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ale przecież jest to działanie awaryjne, incydentalne wręcz
prowizoryczne. A przecież nie chodzi o prowizorkę w tym naszym
pięknym kraju, gdzie wywołuje się
sztuczne problemy a nie rozwiązuje zasadniczych takich jak choćby
ochrona środowiska.

TYDZIEŃ W SKRÓCIE
Spalali błękitny węgiel
Na płycie nowosądeckiego Rynku
odbył się pokaz spalania błękitnego
węgla. Był to jeden z elementów programu „Eksperyment Sądecki 2“, który ma na celu wprowadzenie do dystrybucji błękitnego węgla. Program
poparły władze miasta Nowego Sącza
oraz sygnatariusze porozumienia „Kotlina Sądecka w zdrowej atmosferze“.

Laur dla „Sądeczan”
W Centrum Kultury „Browar B.”
we Włocławku odbył się VI Ogólnopolski Festiwal Zespołów Folklorystycznych „O kujawski wianek”.
Wzięło w nim udział kilkanaście zespołów z całej Polski, a wśród nich Zespół Regionalny „Sądeczanie”, działający na co dzień pod patronatem
Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu. Zespół zdobył I miejsce.

ZUS przyjmuje do pracy
Zgodnie z zapowiedziami w Nowym Sączu powstanie Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS. Nowosądecki Oddział ZUS ogłosił nabór na nowe
stanowiska pracy. Dla Centrum Obsługi Telefonicznej w Nowym Sączu
przewidziano 76 etatów. Poszukiwanych jest 59 osób, reszta etatów zostanie obsadzona dotychczasowymi pracownikami Oddziału.

(AM)
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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

27

27 października 2016 DOBRY TYGODNIK SĄDECKI | Twój tygodnik codziennie – www.sacz.in

Sport

Wychowankowie Sandecji pukają do I ligi

Akademia Piłkarska Sandecja jest projektem mającym za zadanie utworzenie na
Sądecczyźnie poważnego ośrodka szkolenia,
a także edukacji dzieci i młodzieży
- w oparciu o 106-letnią historię klubu oraz wykorzystanie potencjału regionu. Akademia obecnie skupia niemal 300 zawodników, wywodzących się
z Nowego Sącza, a także jego okolic. Do szkółki przynależą młodzi adepci piłki nożnej
m.in. z terenów Krynicy-Zdrój, Piwnicznej,
Szczawnicy, Limanowej oraz Gorlic. Trwa
rozbudowa siatki skautingu w celu późniejszego szlifowania największych talentów
z południowej części Małopolski. Dla rozwoju Akademii Sandecja ważne jest, aby
w pierwszym zespole występującym
w I lidze grało jak najwięcej wychowanków
klubu. To dla młodzieży największa zachęta do treningów, jeśli dostrzega szansę zaistnienia w I lidze, co jest ważnym etapem
do ewentualnej gry w najlepszych polskich
drużynach.
Niedawno przedstawiciele Sandecji Nowy
Sącz zostali zaproszeni przez Zagłębie Lubin na wizytę i zapoznanie się z działaniem
ekstraklasowego klubu. Do Lubina pojechał pełnomocnik zarządu ds. sportowych
- Arkadiusz Aleksander oraz dyrektor ds.
marketingu i komunikacji Dawid Ogórek.
W ciągu dwóch dni zapoznali się m.in.
z działalnością Akademii Zagłębia. Trwają rozmowy na temat współpracy wspomnianych klubów. Wizyta miała na celu zapoznanie się
z funkcjonowaniem pierwszego zespołu
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W pierwszoligowej Sandecji Nowy Sącz coraz chętniej stawiają na własnych wychowanków. A w przyszłości powinno być jeszcze
lepiej, bo plany rozbudowy tutejszej Akademii Piłkarskiej są bardzo ambitne. Sandecja walczy o czołowe lokaty w pierwszej lidze,
a trener Radosław Mroczkowski nie zapomina
o dawaniu szansy występów młodym
zawodnikom.

Przyszłość sądeckiej piłki nożnej, drużyna do lat 12 Akademii Sandecji
i akademii dolnośląskiego klubu - stąd też
spotkanie z Piotrem Stokowcem – trenerem ekstraklasowej drużyny oraz Krzysztofem Paluszkiem - dyrektorem akademii.
- Z chęcią przyjęliśmy zaproszenie, ponieważ chcemy się uczyć od najlepszych,
a Akademia Zagłębia do takowych należy
– podkreśla Arkadiusz Aleksander. - Śmiało mogę powiedzieć, że podpatrzone rozwiązania wykorzystamy u nas w Nowym
Sączu. Liczymy na owocną współpracę
między naszymi klubami. Myślę, że zawodnicy, którzy mają mniejsze szanse na
załapanie się do kadry meczowej w ekstraklasie, mogliby być wypożyczani do nas
i ogrywać się w pierwszej lidze.
Tymczasem na dłużej do składu Sandecji
Nowy Sącz ma szanse wskoczyć kolejny wychowanek. Michał Szeliga (21 lat, obrońca)
w tym sezonie bryluje w drużynie rezerw na
boiskach ligi okręgowej. Jego wysoka forma
została dostrzeżona przez sztab pierwszej
drużyny. Szeliga zagrał w trzech ostatnich

spotkaniach w pierwszej lidze, pojawiając
się w końcówce jako zawodnik rezerwowy.
W minionej kolejce strzelił gola dla swojego
macierzystego klubu ustalając wynik na 3-1
w zwycięskim spotkaniu ze Zniczem Pruszków. Był to jego pierwszy gol na zapleczu
ekstraklasy. W poprzednich trzech sezonach na boiskach pierwszej ligi pojawiał się
łącznie siedem razy. Prywatnie Michał Szeliga jest bratem Bartosza Szeligi, wychowanka Sandecji, który od dłuższego czasu
jest podstawowym zawodnikiem ekstraklasowego Piasta Gliwice.
Z wychowanków Sandecji w jej podstawowym składzie na boiskach pierwszej ligi występuje obecnie Dawid Szufryn
(obrońca, 30 lat), Kamil Słaby (obrońca,
23 lata – w tym sezonie zdobył już cztery gole) i Maciej Korzym (napastnik, 28
lat, 2 gole w tym sezonie). Na początku rozgrywek liczono, że mocne miejsce
w składzie swojego macierzystego klubu będzie miał 19-letni Szymon Kuźma
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OGŁOSZENIA DROBNE
Sprzedam dom w miejscowości Maciejowa k.
Krynicy z działką 15 ar- cena 360 tys.
Tel.602-607-794
OCIEPLANIE budynków, tel. 881 507 760
Sprzedam HTC one dual Sim, stan dobry, pełny
zestaw wraz z oryginalnym pudełkiem. Cena 500
zł. Tel. 797206168.
Sprzedam LG G4 Dual Sim gwarancja 1 rok, pełny

zestaw wraz z oryginalnym pudełkiem.
Cena 1300 zł. Tel. 791386513.

Praca w Niemczech dla Pań sprzątanie
prywatnych mieszkań,domów oraz
przedszkoli,biur i restauracji.
tel. 609 769 639, 668 522 954

(pomocnik). Do szóstej kolejki wszystko
na to wskazywało, bo Kuźma przebywał
na boisku bardzo często (pięć razy wyszedł
w podstawowym składzie). Niestety
złamał
ko ś ć
śródstopia
i w tej chwili leczy kontuzję. Natomiast
Dawid Janczyk (29 lat, napastnik) w tym
sezonie w I lidze zagrał tylko dwa razy
i został przesunięty do zespołu rezerw.
W tej chwili nic nie wskazuje na jego powrót do pierwszej drużyny.
O miejsce w składzie pierwszoligowej drużyny walczą inni młodzi wychowankowie: Adrian Danek (obrońca lub pomocnik, 22 lata, 10 występów
w tym trzy w podstawowym składzie)
i 18-letni Kacper Smoleń (pomocnik, przygodę z piłką nożną zaczynał w Dunajcu
Nowy Sącz), który w obecnych rozgrywkach na zapleczu ekstraklasy pojawił się
czterokrotnie.
W kadrze pierwszoligowej Sandecji są
też wychowankowie sądeckiego klubu (lub
zawodnicy, którzy w Sandecji zaczęli grać
od grup młodzieżowych), którzy w tym
sezonie jeszcze nie pojawili się na zapleczu ekstraklasy. Należy do nich Nikodem
Gniecki (pomocnik, 17 lat), Jakub Więcławek (pomocnik 19 lat) a także Hubert Maślanka (pomocnik, 18 lat, przygodę z piłką
nożną zaczynał w Dunajcu Nowy Sącz, do
Sandecji przeszedł w wieku 15 lat) i Wiktor
Nowak (napastnik, 19 lat, zaczynał w Dąbrovii Wielogłowy, do Sandecji przeszedł
w wieku 12 lat).
Na trzy kolejki przed zakończeniem rundy jesiennej Sandecja z dorobkiem 22 punktów zajmuje czwarte miejsce w lidze. Do
drugiego miejsca premiowanego awansem do ekstraklasy traci cztery punkty.
W kolejnym meczu 29 października (sobota) podopieczni Radosława Mroczkowskiego
zmierzą się u siebie z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Początek spotkania zaplanowany jest na godz. 16.
JACEK BUGAJSKI
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