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Konferencja IGDR

W czwartek 20.12.2012 r. w Restauracji Podzamcze w Dobczycach
odbyła się konferencja podsumowująca realizowany przez Izbę Gospodarczą Dorzecza Raby projekt ,,Aktywni i przedsiębiorczy - nowe horyzonty dla mieszkańców obszarów
wiejskich” współfinansowana ze
środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu
Operacyjnego Fundusz inicjatyw
obywatelskich .
Uczestniczyło w niej 120 osób.
Wystąpiło 3 specjalistów prowadzących prezentację w zakresie współpracy trójsektorowej , funkcjonowania przedsiębiorczości społecznej,
roli produktu regionalnego i turystycznego w tworzeniu marki regionu. Przedstawiciele biznesu i specjaliści w dziedzinie ekonomii społecznej próbowali przedstawić spójną wizję rozwoju przedsiębiorczości
społecznej w regionie Małopolski, na
podstawie przeprowadzonej wcześniej analizy sytuacji gospodarczej i innych źródeł. Przedstawione zostały
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również najczęściej zadawane pytania podczas doradztwa i najciekawsze wnioski wyciągnięte podczas
Spotkań.
Konferencja, jako, że zbliżał się
czas Bożego Narodzenia połączona
została ze spotkaniem wigilijnym,
które jest zawsze wydarzeniem wyjątkowym. W spotkaniu wzięli udział
przedsiębiorcy wraz z rodzinami
zrzeszeni w Izbie Gospodarczej Dorzecza Raby, W-ce Starosta Powiatu
Myślenickiego Tomasz Suś, wice
wójt Gmniy Wiśniowa Arkadiusz
Skiba, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Izabela Młynarczyk, Dyrektor Szkoły Muzycznej w Dob-

czycach Monika Gubała, dyrektor
Gimnazjum w Dobczycach Aleksander Płoskonka, Ksiądz Proboszcz
Kazimierz Turakiewicz , ksiądz Edward Łatka oraz inni zaproszeni goście w tym przedstawiciele zaprzyjaźnionych Izb: Sułkowickiej i Podkrakowskiej. Magiczna atmosfera
świąt powoduje, iż czekamy na nie z
niecierpliwością. Święta Bożego Narodzenia sprawiają, że łączymy się
ponad wszelkimi podziałami, zbliżamy się do siebie, dziękując sobie
wzajemnie za trud i wysiłek włożony we wspólną pracę. Całości magicznej świątecznej atmosfery dopełnił wystrój wnętrz, opłatek, zapach
choinki, wanilii i pomarańczy, blask
świec oraz dźwięk najpiękniejszych
kolęd przy akompaniamencie pani
Dyrektor Moniki Gubały i Józefa Manieckiego.
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W Nowym 2013 Roku życzymy
Wszystkim Członkom Izby
i nie tylko, bo i Czytelnikom
periodyku „:Na Plus” również
– tylko i wyłącznie obfitych w
sukcesy dni oraz nade
wszystko szczęśliwych chwil!
Niech niedawna
bożonarodzeniowa zaduma,
jak i towarzysząca jej radość
oraz spokój będą nam nieodłączne! Każdego dnia
dopiero co rozpoczętego Nowego Roku!
Zarząd Izby Gospodarczej Dorzecza Raby

W Dobczycach

Aktywni i przedsiębiorczy
przy wigilijnym stole

Podsumowaniu projektu „Aktywni i przedsiębiorczy – nowe
horyzonty dla mieszkańców obszarów wiejskich”, na które złożyły się seminaria, wyjazdy studyjne, warsztaty i szkolenia, poświęcona była konferencja Izby Gospodarczej Dorzecza Raby w
Dobczycach, połączona z Wieczorem Wigilijnym.
Przypomnijmy, iż realizację projektu nasza Izba rozpoczęła
w czerwcu 2012 r. dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej i wzięło w nim udział 120 osób. - Projekt
ten wpłynął na integrację mieszkańców terenów wiejskich i środowisk lokalnych – mówi prezes Izby Maria Brożek – wiele uwagi podczas jego trwania poświęciliśmy roli produktu lokalnego
i turystycznego w tworzeniu marki regionu. Grupa współpracy
obejmuje mieszkańców gminy Dobczyce, Siepraw, Raciechowice,
Wiśniowa, Pcim i Gdów. Kilkugodzinna konferencja odbyła się
20 grudnia ub. roku w godzinach wieczornych w gościnnej restauracji Podzamcze.

Kolejna wystawa w „Złotym Kłosie”

Tym razem prace Węgierek

Paczworki, wykonane
przez artystów amatorów z
węgierskiej miejscowości
Hajduszoboszlo można było
oglądać w dobczyckiej kawiarni Złoty Kłos (...).
Uczestniczące w wernisażu
wystawy „Polak – Węgier
dwa bratanki” twórczynie: tłumaczka Barbara Szabo, Polka zamieszkała na Węgrzech oraz emerytowana przedszkolanka
Marika Tothne – Kiss prezentują na wystawie różne węgierskie
przedmioty użytkowe i ozdobne, powstałe poprzez scalanie ze
sobą w przeróżny sposób kawałków materiału.
Wydawca: Izba Gospodarcza Dorzecza Raby w Dobczycach
Redakcja: Andrzej Domagalski Teksty: Katarzyna Słowik,
Andrzej Domagalski, Leszek Kawalec, Bartek Polończyk.
Fotografie:
Małgorzata Domagalska, Robert Kawecki,
Archiwum IGDR, Marian Górka

Szanowni Przedsiębiorcy,
Drodzy Czytelnicy!

Dobiega końca kolejny
rok w działalności naszej
Izby. Rok, podczas którego
zrealizowaliśmy, bądź też
realizujemy istotne dla
naszego środowiska projekty. Dziś w atmosferze
prawdziwie świątecznej
podsumujemy bardzo ciekawy i mocno
pobudzający projekt „Aktywni i przedsiębiorczy
– nowe horyzonty dla mieszkańców obszarów
wiejskich”. Byliśmy bardzo mile zaskoczeni
ilością zainteresowanych i chętnych do uczestnictwa w naszych szkoleniach, warsztatach z
florystyki, aranżacji ogrodów, dekoracji wnętrz,
podstaw cateringu, rozwoju osobistego, autopromocji oraz wykorzystaniem przez nich zdobytych umiejętności zarówno dla potrzeb własnych, jak i nowych form zarobkowania
(szczegółowy opis wewnątrz numeru). Przerosło
to nasze oczekiwania! W związku z powyższym
planujemy kontynuację tego rodzaju projektów.
Przy tej okazji bardzo serdecznie dziękuję
Beneficjantom projektów, którzy bardzo aktywnie zareagowali na nasze propozycje szkoleń,
warsztatów i wyjazdów studyjnych. Jestem pod
wielkim wrażeniem ożywienia środowiska, nagle okazało się, że w naszych domach są wspaniałe przepisy na równie wspaniałe i niepowtarzalne produkty lokalne. Będziemy je
promować!
Warto raz jeszcze uzmysłowić sobie, że w
rozwoju lokalnej przedsiębiorczości niebagatelną rolę odgrywa produkt lokalny i regionalny, jak również i szeroko rozumiany produkt
turystyczny. Dlatego wielką wagę przywiązujemy do promocji firm, usług, produktów, planując wydanie w 2013 r. katalogu poświęconego
takiej właśnie promocji i już dzisiaj zapraszamy
do uczestnictwa w tym przedsięwzięciu. Projekt
ten, przypomnijmy, będzie obejmował obszar
działania Lokalnej Grupy Działania Turystyczna
Podkowa.
W ostatnich dniach starego roku życzmy sobie, aby przyszły 2013 Rok nie dotknął nas
kryzysem gospodarczym, abyśmy w harmonii
realizowali swoje zamierzenia i mogli jak najczęściej zasiąść do wspólnego stołu, gdzie
królować będą nasze potrawy i produkty
lokalne.
Do Siego Roku!

Prezes Izby Gospodarczej
Dorzecza Raby
Maria Brożek
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Ale się działo!

,,Aktywni i przedsiębiorczy – nowe horyzonty dla mieszkańców obszarów wiejskich” Realizację projektu rozpoczęliśmy w czerwcu br. dzięki
dofinansowaniu z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Projekt stworzył relacje współpracy, zintegrował i zachęcił uczestników do wspólnego
podjęcia wyzwań zawodowych i kształtowania postaw przedsiębiorczych .
terowy, rozwój osobisty, florystyka,
pielęgnacja i aranżacja ogrodów, dekoracje wnętrz i stołów z podstawami cateringu, wizaż i autopromocja, rękodzielnictwo i rzemiosło
tradycyjne.
Warsztaty i szkolenia wpłynęły
na rozwój aktywnych postaw i zachęciły do indywidualnego podjęcia
form zarobkowania przez nieaktywnych mieszkańców terenów wiejskich. Beneficjenci otrzymali także
wsparcie indywidualne w ramach
dyżurów specjalistów z zakresu rozwoju indywidualnego, marketingu i
promocji produktu rękodzieła, zasad
finansowych i rozliczania prac zarobkowych, obsługi komputera i
prowadzenia księgowości komputerowej.Dzięki udziałowi w projekcie
Spotkania rekrutacyjne,
zmienił się punkt widzenia uczestniseminarium początkowe
Na spotkaniach rekrutacyjnych w ków na sposoby działania w środo6 gminach: Dobczyce, Gdów, Pcim, wisku przedsiębiorców. Przez udział
Raciechowice, Siepraw, Wiśniowa z w zajęciach rozwoju interpersonalzaproszonych 120 osób zarekrutowa- nego wzrosło poczucie wspólnych
liśmy 6 liderek oraz 80 aktywnych celów i działań. Nastąpił wzrost
osób. Wykonano badania ankietowe świadomości mieszkańców terenów
dotyczące kompetencji zawodowych wiejskich na obszarach objętych promieszkańców obszarów wiejskich jektem na temat szans i możliwości
oraz ich potrzeb edukacyjnych. Na jakie daje im partnerstwo trójsektoseminarium początkowym, które odbyło się w lipcu przedstawiliśmy propozycje wspólnych działań.
Szkolenia i warsztaty,
doradztwo
Beneficjenci brali udział w szkoleniach i warsztatach, których tematy wcześniej określili.
Była to przedsiębiorczość społeczna, agroturystyka, kurs kompu-
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rowe i współpraca z organizacją
przedsiębiorców taką jak Izba.
Wyjazdy studyjne
Kolejnym etapem projektu były
cztery wyjazdy studyjne, podczas których beneficjenci mogli zapoznać się z
prezentacją dokonań firm społecznych

bądź spółdzielni socjalnych, spotkać
się w firmach, miejscach atrakcyjnych
pod względem rozwoju turystyki oraz
wykorzystania rękodzieła do tworzenia produktu lokalnego. Podczas tych
wyjazdów nastąpiła wymiana dobrych
praktyk, przedsiębiorcy podzielili się
swoimi doświadczeniami. Dwa pierwsze wyjazdy odbyły się w rejon Jeleniej Góry, a następne dwa z kolei w rejon Starachowic i Sandomierza.
Projekt ,,Aktywni i przedsiębiorczy – nowe horyzonty dla mieszkańców obszarów wiejskich” wpłynął na
integrację mieszkańców terenów wiejskich i środowisk lokalnych.
Pozwolił na nawiązanie prawdziwych relacji pomiędzy mieszkańcami
terenów wiejskich z różnych miejscowości, o różnych zawodach. Spowodował wzrost wspólnoty celów i działań.
Przyczynił się do wzrostu świadomości osób z terenów wiejskich na temat potencjału gospodarczego, turystycznego regionu i możliwości
poszukiwania własnego miejsca w
działających stowarzyszeniach, organizacjach, firmach.
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Partnerstwo Izerskie:
przykład zaraźliwy

Celem projektu, dofinansowanego
ze środków Programu Operacyjnego
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich,
jest podniesienie zdolności do zatrudnienia i mobilności zawodowej oraz
społecznej kobiet. W projekcie przewidziano seminaria, indywidualne doradztwo oraz liczne konferencje. Jednym z działań projektu był wyjazd studyjny w dniach 16-17 listopada 2012
r. dla 20 mieszkańców terenów wiejskich w okolicę Pogórza Izerskiego, połączony z konferencją w Wojcieszycach, mającą na celu wymianę doświadczeń z lokalnymi przedsiębiorcami, obrazującymi metody wykorzystania produktów regionalnych oraz
promocję obyczajów i kultury lokalnej.
Pogórze Izerskie to miejsce, gdzie
swego czasu ściągali z różnych stron
świata ludzie, których przodkowie
musieli opuścić Polskę w poszukiwaniu spokoju, a czasem i chleba. Ich potomkowie przyjechali tam z bagażem
wartościowych doświadczeń. Przyjechali tam ze zwyczajami folklorem i
kuchnią tamtych krain. Można zaobserwować, że Pogórze Izerskie to tygiel różnych smaków, a mieszkańcy są
gościnni i otwarci. Żyją tu ludzie o kolorowych życiorysach i osobowości, ludzie wielkich pasji, wszechstronnie utalentowani oraz bardzo pracowici. Darmo by szukać tak urokliwego miejsca
jak Pogórze Izerskie, my zwiedziliśmy

gminę Stara Kamienica, która leży u
stóp Karkonoszy. Wyprawa w te okolice jest niezapomnianym przeżyciem,
można tu pieszo, rowerem lub konno
odkrywać piękno, napawać się śpiewem ptaków, rozkoszować pięknem
krajobrazu i wsłuchiwać w legendy o
Duchu Gór. Niepowtarzalny urok chat
łużyckich stojących w sąsiedztwie
nowych domów, na długo zapada w pamięć. Przed znawcami przyrody otwiera się tu istny raj. Poczynając od najstarszego w całej Polsce drzewa, cisa
rosnącego w Henrykowie Lubańskim,
liczącego wedle dendrologów ok.
1300 lat, przez pozostałości wulkanów,
odkrywki geologiczne bazaltów, piaskowców, glinek, piasków, czy piaskowców, z których zbudowano wiele najbardziej okazałych obiektów,
począwszy od Bramy Brandenburskiej w Berlinie, skończywszy na bankach w krajach Ameryki Południowej.
Dla miłośników historii Pogórze jest terenem, w którym istnieje do dziś trudna do opisania liczba oryginalnych zabytków; zamków, pałaców, dworów,
ale i świątyń również. To właśnie tutaj powstał jeden z pierwszych w Polsce, na zachodniej granicy Euroregion
Nysa. To tutejsze gminy, po reformie
administracyjnej kraju, zdecydowały
się jako jedne z pierwszych w Polsce
nawiązywać indywidualne kontakty z
zachodnimi partnerami. Nie ma dziś na

Pogórzu gminy, które nie byłaby związana co najmniej kilkoma umowami
partnerskimi z miastami w Niemczech,
w Czechach, ale i dalej – we Francji,
w Danii, we Włoszech itp. Kiedy pytaliśmy ludzi, jak to się stało, że
względnie tak szybko udało się zintegrować mieszkańców wokół wspólnych spraw, padła odpowiedź, że właściwie nie ma cudów. Potrzebny jest
przepływ informacji, kilkunastu prawdziwych animatorów i entuzjastów
takich poczynań, którzy potrafią coś
wartościowego zrobić i zaprosić do
tego innych.
Na Pogórzu Izerskim wydawane są
wspólne kalendarze i w każdej gminie
można zobaczyć na zdjęciach, jak
wyglądają najpiękniejsze miejsca u innych. Zostaliśmy poinformowani, że
gmina Stara Kamienica jest najprężniejszą gminą pozyskującą i wykorzystującą fundusze unijne. Efektem takich osiągnięć z całą pewnością są spotkania małych grup, wzajemne szkolenia w kreowaniu programów działań
oraz wymiana informacji o możliwościach zbierania środków wzbogacających budżety. Na terenie działa Stowarzyszenie Partnerstwo Izerskie, które uczy Partnerstwa służy doradztwem dla mieszkańców obszaru LGD,

zawsze też służy pomocą w pozyskiwaniu dofinansowania dla przedsiębiorców, rolników i domowników,
którzy chcą zrealizować swoje pomysły. Przykład Starej Kamienicy i Stowarzyszenia Partnerstwo Izerskie powinno być inspiracją dla wszystkich,
rzadko się bowiem spotyka takich ludzi, pełnych energii, nowych pomysłów, czerpiących radość ze swoich i
sąsiadów sukcesów. Obserwując ich
zaangażowanie i radość nasuwa się refleksja, że skoro oni sięgają po sukces
to znaczy, że i inni również mogą. Jeżeli tylko się postarają.
5
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Tylko dwa dni w Wojcieszycach w połowie listopada, ale za jakie!

Wielce atrakcyjny wyjazd studyjny

W dniach 17 – 18 listopada br.
odbył się wyjazd studyjny w okolice
Karkonoszy. Nocleg mieliśmy w
Wojcieszycach w hotelu Jan, położonym przy trasie Jelenia Góra Szklarska Poręba. Przed hotelem rozciąga się przepiękny widok na panoramę Karkonoszy z ich największym
szczytem Śnieżką. Uczestniczyło w
nim 20 osób z terenów wiejskich.
Wyjazd został zorganizowany przez
Izbę Gospodarczą Dorzecza Raby w
ramach projektu FIO „Aktywni i
przedsiębiorczy - nowe horyzonty
dla mieszkańców obszarów wiej-

czycach; Koło Gospodyń Wiejskich
w Brzączowicach – istnieje ze składek od 2008 roku. Panie działają na
terenie Brzączowic przy wsparciu
strażaków oraz korzystają z salki katechetycznej. Zajmują się organizacją
lokalnych uroczystości, okolicznościowych spotkań oraz posiadają bogate doświadczenia kulinarne. Panie
ze wspomniane Koła są zainteresowane współpracą na rzecz rozwoju
produktu lokalnego oraz oferty turystycznej.
Wyjazd rozpoczął się wczesnym
rankiem w sobotę od przejazdu auto-

skich” i miał na celu zintegrowanie
osób uczestniczących w tym projekcie oraz wymianę doświadczeń z lokalnymi organizacjami, na temat produktów
regionalnych
oraz
promowania obyczajów i kultury lokalnej. Podróż autokarem była długa,
lecz nie męcząca – podczas jazdy
można było zobaczyć wiele interesujących miejscowości.
W wyjeździe uczestniczyły osoby
z różnych gmin, organizacji i stowarzyszeń takich jak: Ispina – organizacja pożytku publicznego, funkcjonująca w Dobczycach od 2004 r..
Organizuje ona wystawy twórców,
seminaria, zrzesza i wspiera artystów, promuje lokalne rzemiosło. Na
wystawy zapraszana jest szczególnie
młodzież. Prace prezentowane są w
kawiarni „Złoty Kłos” oraz w lokalu
ISPINY obok Urzędu Gminy w Dob-

karem z Dobczyc do malowniczej
miejscowości Wojcieszyce. Jednak
wcześniej, grupa zatrzymała się w
Gospodarstwie Agroturystycznym
Kowalowe Skały, przepięknie położonym w Parku Krajobrazowym
Doliny Bobru i w obszarze NATURA
2000
Ostoja
nad
Bobrem.
W odległości 200 m są węzły szlaków pieszych (np. Via Sacra, Droga
Jakubowa) i rowerowych, prowadzących wzdłuż rzeki Bóbr.
Na północ za polami (900 m)
znajduje się Jezioro Pilichowickie z
elektrownią wodną i zaporą. Na południowym zachodzie (500 m) jest z
kolei zabytkowa elektrownia wodna
Wrzeszczyn z jeziorem zaporowym.
Wzdłuż rzeki Bóbr spacerem – w
niespełna godzina - dojechać można
do średniowiecznej Wieży Rycerskiej w Siedlęcinie, w której nama-
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lowana jest historia zakazanej miłości... o sir Lancelocie z Jeziora, rycerzu Króla Artura...
Można kontynuować spacer Doliną Bobru do Perły Zachodu, poprzez ”Koniec Świata” do Jeleniej
Góry.
Z gospodarstwa widać na południu panoramę Karkonoszy (odległość 26 km) z centrami turystycznymi takimi jak Karpacz czy też
Szklarska Poręba.
Kotlina Jeleniogórska przyciąga
turystów do Doliny Pałaców i Ogrodów, czy uzdrowiska Cieplice.
Gospodarstwo leży na skraju Gór
Kaczawskich „ Krainy Wygasłych
Wulkanów”, a w ekologicznym gospodarstwie (certyfikat 2007 –Agro
Bio Test) starają się stworzyć zwierzętom warunki jak najbardziej zbliżone do naturalnych. Po drugiej stronie rzeki Bóbr są tajemnicze Góry i
Pogórze Izerskie. W gospodarstwie
hodowane są przepiękne owieczki
rasy szara rogata wrzosówka lineburska. Obecne stado liczy 140 matek. Jest to bardzo stara rasa owiec,
która pochodzi bezpośrednio od muflona. Od końca marca do połowy
maja rodzą sie małe czarniutkie jagnięta. Można również spotkać daniele, ulubienice gospodarza, mieszkają one tuż przy lesie. Mają
aksamitne oczęta z długimi rzęsami.
Z kolei „największy królik świata”
nazywa się Maciek i ma już chyba 50
lat (czyli 7). Króliki są ulubionym
obiektem do głaskania dla dzieci odwiedzających gospodarstwo.
To ekologiczne gospodarstwo jest
jednym z 80. w Polsce gospodarstw
demonstracyjnych (pokazowych).
Ponadto należy do ogólnopolskiej
sieci “Zagroda Edukacyjna” - tworzonej wspólnie przez Ministerstwo
Oświaty i Ministerstwo Rolnictwa.
Od 2008 roku prowadzi wg autorskiego projektu warsztaty ekologiczno-artystyczne pt „Zwierzaki filcaki”, gdzie uczestnicy poznają
ekologiczne metody hodowli owcy
wrzosówki, możliwości wykorzysta-

nia wełny np. filcowanie na mokro.
W gospodarstwie panuje miła, rodzinna atmosfera. Na zakończenie
pierwszego dnia pobytu w hotelu Jan
zorganizowana została impreza Andrzejkowa. Wszystkie osoby świetnie
się bawiły. Impreza trwała do późnego wieczora.
Kolejny dzień wycieczki (niedziela) rozpoczął się śniadaniem.
Około godziny 9.00 cała grupa wyruszyła na zwiedzanie pobliskiej okolicy, udaliśmy się do Jeleniej Góry,
gdzie grupa zwiedziła obecnie katolicki kościół, mieszczący się przy
ulicy 1 Maja. Otoczony jest parkiem
z 19 kaplicami powstałymi w latach
1717-1770. To jeden z sześciu luterańskich Kościołów Łaski, zleconych do budowy w 1709 roku. Architektem świątyni był Marcin
Frantz, który zaprojektował kościół
w stylu barokowym na planie
krzyża greckiego. Tuż po wybudowaniu długość, razem z pomieszczeniem na zakrystię, wynosiła około
74 metry, a wysokość, łącznie z krzyżem na szczycie kopuły – 57 metrów.
Stojąca na skrzyżowaniu ambona,
ufundowana przez Melchiora Bertholda, została wykonana z jednego
bloku piaskowca w 1717 roku. Ołtarz
został wybudowany w 1727 roku i
ma charakter budowli jednokondygnacyjnej. Nad nim mieści się, wybudowany również w tym samym roku
prospekt organowy, a za nim organy
z 1905 roku, które obecnie posiadają
4571 piszczałek. Kościół posiada
4020 miejsc siedzących, drugie tyle
osób może stać. W 1745 roku w kościół uderzył piorun, co spowodowało zerwanie liny podtrzymującej
„daszek“ ambony, który spadając zabił pastora wygłaszającego kazanie.
W podróżowaniu i zwiedzaniu towarzyszył nam pan Leszek Stępień –
przewodnik w Jeleniej Górze, który
opowiadał i oprowadzał po ciekawych miejscach znajdujących się w
okolicy m.in. po Łomnicy, która
znajduje się w samym sercu Doliny
Pałaców i Ogrodów, otoczona naturalnym krajobrazem z wieloma pałacami, zamkami, kurortami. Mieliśmy
okazję uczestniczyć w Święcie Piernika, była to urokliwa, fascynująca

Na Plus grudzień 2012

impreza – można było zasmakować
magii śląskiego kunsztu wypieku
pierników, zgłębić tajniki wiedzy
mistrzów. Na Łomnickim Folwarku
prezentowali się liczni producenci
pierników i miodów z Dolnego
Śląska. Były wspaniałe atrakcje dla
całej rodziny - pokazy snycerskie i
tradycyjnego zdobnictwa, warsztaty

pieczenia i zdobienia pierników, wystawy tradycyjnych form piernikarskich.
Po długim zwiedzaniu i spacerowaniu, grupa udała się na obiad
do hotelu Jan. Następnie grupa
udała się do autokaru, aby wyruszyć w powrotną trasę prowadzącą
do domu…

Warsztaty z udziałem 80 osób

Florystyka w modzie!

W ramach projektu ,,Aktywni i
przedsiębiorczy – nowe horyzonty
dla mieszkańców obszarów wiejskich” odbyły się warsztaty z florystyki, sztuki układania kwiatów i
innych elementów roślinnych w różnorodne kompozycje (bukiety, wiązanki, wieńce, girlandy itp.). Kwiatowe zajęcia prowadzone były przez
profesjonalnego florystę z 15-letnim
doświadczeniem zawodowym.
Osoby biorące w nich udział nabyły wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do wykonywania
pracy florysty, które pomogły im

zrealizować najdziwniejsze florystyczne pomysły, jak też prawidłowo
postępować z materiałem roślinnym.
Warsztaty odbywały się w trzech
miejscowościach: Dobczyce, Raciechowice, Pcim, skorzystało z nich w
sumie 80 osób.

Jedno co warto, to…

Należeć do Izby Gospodarczej
Dorzecza Raby

Zapraszamy Przedsiębiorców do przystąpienia
do Izby Gospodarczej Dorzecza Raby. Aby tego
dokonać należy zgłosić się biura Izby Gospodarczej, wypełnić deklarację członkowską i otrzymać
statut stowarzyszenia.
Przystępując do Izby, przedsiębiorca zobowiązany jest do uiszczenia
jednorazowej opłaty wpisowej w wysokości 50 zł. oraz do opłacania
składki członkowskiej (wysokość zależy od wielkości firmy). O prawach
i obowiązkach członków Izby stanowi Statut Izby.
Każdy członek z dniem przystąpienia do stowarzyszenia zyskuje
możliwość uczestnictwa we wszystkich spotkaniach organizowanych
przez Zarząd Izby, pomocy w nawiązywaniu stosunków gospodarczych,
zgłaszania do organów Izby wniosków, postulatów, propozycji. Ponadto wszystkie firmy zrzeszone w Izbie Gospodarczej otrzymują specjalną 20 - procentową zniżkę w ubezpieczeniach majątkowych (ogień,
kradzież, mienie w transporcie, sprzęt elektroniczny, szyby, odpowiedzialność cywilna) oraz ubezpieczeniu na życie i opiece medycznej
(korzysta z nich już ok. 100 osób)
Obowiązkiem każdego członka Izby jest uczestnictwo w corocznym
Walnym Zgromadzeniu Delegatów oraz regularne opłacanie składki
członkowskiej.
7
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Pierwszy olimpijczyk
w dziejach miasta

Mieszkająca w Dobczycach Agnieszka Szwarnóg (AZS AWF Kraków), pierwsza w historii miasta olimpijka, podczas Igrzysk XXX
Olimpiady w Londynie w chodzie sportowym na 20 km zajęła 22. lokatę, najlepszą z trójki Polek.
nie jest dla mnie zaskoczeniem. Elena
Fot. Archiwum prywatne.
Leszmanowa ma w swoim dorobku
m. in. tytuł mistrzyni świata juniorów,
a także plasowała się w czołówce zawodów o Puchar Świata.
Jan Szczepaniec, konserwator
zabytków z Krakowa, znany z renowacji zabytkowych nagrobków w
Dobczycach: – Po emocjach chodu
pań doszedłem już do już siebie i cieszę się, że Agnieszka też doszła. I to
całkiem w niezłej dyspozycji. Jest
młoda, ładna, ambitna czyli perspekWystęp lekkoatletki oceniają:
tywiczna. Oby dotrwała do Rio.
Anna Szwarnóg, młodsza siosTomasz Kołton, mieszkający w
tra Agnieszki, pracująca jako in- Krakowie: – Z prawdziwą przyjemstruktorka fitnessu w Hotelu Sta- nością obejrzałem start młodej dobrym w Krakowie:
czycanki. Dobry start i zupełnie niezła
– Jestem bardzo zadowolona z wy- końcowa lokata. A przecież na postępu siostry, na pewno to były bardzo czątku trasy otwierała ona drugą pięćudane dla niej zawody, zważywszy na dziesiątkę startujących. Ma dziewjej kłopoty zdrowotne zimą br. Świad- czyna talent, oby go potrafiła należycie
czył o tym chociażby uśmiech, kiedy wykorzystać!
przekraczała linię mety. Wygrana tej
Stanisław Gubała, emerytowany
młodej, bo tylko 19 – letniej Rosjanki, nauczyciel WF z Osieczan, trener

narciarski LKS Hilltop Wiśniowa
Osieczany: – W przeciwieństwie do
mężczyzn, panie startujące w chodzie
wystartowały w bezdeszczowej pogodzie. Pochodząca z Dobczyc Agnieszka jak na debiut spisała się całkiem przyzwoicie. Straciła, owszem,6
minut z groszem do najlepszej zawodniczki, a była nią niezwykła Rosjanka, ale nie ma czego się wstydzić.
Na ostatnim kilometrze wyprzedziła
Agnieszkę Dygacz i doszła najszybciej
z Polek. Udowodniła bowiem z całą
mocą, że ma talent i warto stawiać na
nią.
Krzysztof Czyż, inspektor kontroli finansowej w Krakowie, mieszkający w Dobczycach b. trener piłkarzy miejscowej Raby: – Chód w
wydaniu kobiet oglądałem w całości
na Eurosporcie. Słowa uznania dla
młodej, nabierającej dopiero doświadczenia Agnieszki, która po 2 km zajmowała dopiero 51. miejsce, a na linię
mety dotarła na 22. pozycji. Całkiem
niezłej jak na debiut dziewczyny, która
dopiero poznaje sport na najwyższym
poziomie.
Jan Demant, trener lekkoatletyczny Grodziska Raciechowice: –
Debiut lekkoatletki z Dobczyc należy
ocenić jako udany, warto pamiętać, że
ta dziewczyna dopiero wchodzi w poważny sport!

Izba Gospodarcza Dorzecza Raby

ul. Podgórska 1, 32-410 Dobczyce
tel./fax (12) 271 17 31, (609) 580 866,
e-mail: biuro@igdr.pl; igdr@interia.pl; www.igdr.pl
Konto: BS w Dobczycach 58 8602 0000 0000 0022 3890 0001
Zarząd
1. Brożek Maria
2. Burkat Jan
3. Czerwski Jerzy
4. Dudzik Józef
5. Jolanta Skrzydlewska
6. Giza Małgorzata
7. Hartabus Jan
8. Idzi Piotr
9. Kalemba Rafał
10. Kawecki Robert
11. Leskiewicz-Łazarska Hanna
12. Litworowski Ryszard
13. Piwowarczyk Jan

Prezes
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek
Wiceprezes
Wiceprezes
Skarbnik
Członek
Członek
Członek

14. Sokołowska-Gawrońska Magdalena
15. Topa Piotr

Członek
Sekretarz

Komisja rewizyjna
1. Włodzimierz Dominik
2. Andrzej Kasprzyk
3. Andrzej Klinowski
4. Twardosz Józef
5. Zaręba Zbigniew
Sąd Honorowy
1. Łaszczyk Kazimierz
2. Palonek Kazimierz
3. Tomaszewski Ryszard

Jesteśmy postrzegani jako prężnie działający samorząd gospodarczy
8
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Piłkarze Raby Dobczyce na półmetku

Ósme miejsce nie jest
szczytem marzeń

Szesnaście meczów rundy jesiennej mają za sobą piłkarze Raby.
Zespół po kierunkiem Łukasza Terleckiego uzbierał łącznie 25
punktów.

Sezon rozpoczął się bardzo obiecująco. Drużyna w pierwszych czterech spotkaniach zdobyła 10 punktów, notując trzy zwycięstwa i jeden
remis. W piątej serii spotkań biało –
niebiescy doznali pierwszej porażki.
W środowe popołudnie ulegli w
Krzyszkowicach tamtejszemu Hejnałowi 1:3. Kolejne trzy pojedynki
mimo iż nie zakończyły się porażką
to jednak do najlepszych nie należały. Wyjątkiem w tym jest potyczka
z outsiderem tabeli Tramwajem Kraków wygrana przez Rabę 4:1. Ciekawostką, wartą odnotowania z tego
meczu jest fakt, że prowadził go arbiter z Ekstraklasy Tomasz Musiał,
demonstrując wysokie umiejętności
rozjemcy piłkarskiego. Jednakże rywalizacja ze Śledziejowicami czy też
Rokitą Kornatka (remis 2:2 uratowany w doliczonym czasie gry) na
pewno nie zakończyły się po myśli
kibiców z ul. Podgórskiej. Z drużyną
Śledziejowic Raba wyrywała już 3:0
w 80 min, by ostatecznie zakończyć
ten mecz remisem 3:3. W kolejnych
meczach drużyna z Dobczyc najpierw
uległa Wiślanym Jaśkowice 0:4, a
kilka dni potem bezbramkowo zremisowała ze spadkowiczem z IV-ligi
Lotnikiem Kryspinów. Jedenasta seria spotkań przyniosła wyjazdową
victorię w Myślenicach nad Orłem
10

choć pozostaje niedosyt,t gdyż w kilku
meczach można było sięgnąć po
pełną pulę. Myślę tu chociażby o
ostatnim meczu w Pozowicach. Zespół zanotował tylko trzy porażki co
uważam za spory sukces.– mówi
opiekun zespołu Łukasz Terlecki. –
Było kilka spotkań bardzo dobrych
jak chociażby mecz z Wiślanką Grabie, Orłem Myślenice czy Skawinką ze
względu na bramki młodego Michała
Zborowskiego. Były też bardzo słabe
jak chociażby z Piastem czy derbowy
pojedynek z Rokitą – dodaje szkoleniowiec. Wiosną zespół prawdopodobnie poprowadzi już inny szkoleniowiec bowiem dotychczasowy
trener z uwagi na spory natłok nowych obowiązków wyraził wolę
opuszczenia zespołu.
Statystyki zawodników:
Najwięcej goli zdobył jesienią
Damian Piwowarczyk. Popularny
“Milup” bramkarzy przeciwników
pokonywał 10-krotnie. Drugi w tej
klasyfikacji jest Konrad Kabaja, autor
5 goli. Dalej plasują się: Mróz 4,
Gorzkowski 3, Wyroba 2, M. Zborowski 2, P. Pudlik 1, Grudzień 1,
K.Piwowarczyk 1..
Najwięcej występów zaliczył etatowy bramkarz Michał Ruman,
który zagrał we wszystkich meczach
o pierwszej do ostatniej minuty. Bliski podobnego osiągnięcia był
Krzysztof Budyn który długo w tej
klasyfikacji był ex aequo z Rumanem. Ostatecznie obrońca
ten zakończył rundę z 15 występami, łącznie zaliczając
1350 min nas boisku.
Trzeci w tym rankingu
Piotr Grudzień w 15
meczach spędził na
murawie 1306 minut.
Jesienią w barwach zespołu z Dobczyc wystąpiło 20 zawodników.
Raba Dobczyce w liczbach:
16 meczów, 25 punktów, 6
zwycięstw, 7 remisów, 3 porażki
(29 zdobytych goli: 31 straconych);
u siebie: 2-6-0 (14:12); na wyjeździe: 4-1-3 (15:19).
Bartek Polończyk
www.rabadobczyce.futbolowo.pl

(3:0) Po derbowej wygranej na Podgórską zawitał lider rozgrywek – Gościbia Sułkowice. Remis 1:1 liderem
tabeli ujmy zawodnikom klubu obchodzącego 90 – lecie na pewno nie
przyniósł – wręcz przeciwnie. Trzynasta kolejka okazała się bardzo pechowa w skutkach. Wyjazdowy pojedynek w Wołowicach z Piastem
zakończył się kompletną klęską – porażka 2:8 mimo prowadzenia
2:0. W ostatnich trzech pojedynkach jesieni zespół zanotował 2 remisy (po
1:1 z Pozowianką i
Pcimianką) oraz
wygraną
ze
Skawinką 3:2.
W tym ostatnim
meczu z dobrej
strony pokazał
się zawodnik
młodego pokolenia Michał Zborowski. 16-latek
zdobył
swoje
pierwsze dwa
gole w seniorskiej drużynie.
– Po rundzie jesiennej
pozycja w tabeli może być
Przy piłce Damian Piwowarczyk
zadowalająca

– najlepszy strzelec Raby w rundzie jesiennej
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Dyżur eksperta z zakresu
prowadzenia i rozwoju firmy
w Izbie Gospodarcza
Dorzecza Raby w Dobczycach!
Przedsiębiorcy oraz osoby zamierzające założyć własną firmę mogą korzystać w każdy I wtorek miesiąca godz. godz. 9:00-13:00 z usług Punktu Konsultacyjnego KSU podczas bezpłatnych dyżurów. Dyżury prowadzą konsultanci PK KSU prowadzonego przez Centrum Transferu technologii Politechnika
Krakowska.

Podczas indywidualnych konsultacji można dowiedzieć się bezpłatnie: jakie zagadnienia należy
przemyśleć przed rozpoczęciem
działalności; jak ocenić opłacalność
planowanej działalności; jak przebiega procedura rejestracji firmy;
jakie są dostępne środki finansowe
przeznaczone na rozpoczynanie
działalności (dotacje, pożyczki
itp.). Przedsiębiorcy mogą natomiast uzyskać informacje między
innymi na temat możliwości pozyskania zewnętrznego finansowania swojej działalności (dotacje,
pożyczki) oraz wszelkich aspektów
związanych z prowadzeniem firmy
i zatrudnianiem pracowników.
Będzie także możliwość skorzystania z usług doradczych częściowo odpłatnych (o wartości
10 % kosztów usługi, tj. 10 zł
brutto za godzinę doradztwa).
Doradca pomoże osobom otwierającym własny biznes: oszacować
przychody i koszty związane z planowaną działalnością; wybrać odpowiednią formę prowadzenia
działalności oraz najlepszą formę
opodatkowania; przygotować biznes plan, który można wykorzystać
w staraniach o dotację, pożyczkę
lub kredyt; zarejestrować firmę
oraz dopełnić wszelkich formalności z tym związanych.
Dla firm oferowane jest doradztwo w zakresie: przygotowania biznes planów na potrzeby pozyskania kredytu, pożyczki,
leasingu itp; opracowania prognozy

finansowej; opracowania wzorów
umów (np. umowy cywilnoprawne, umowy handlowe, umowy
najmu lokalu); opracowywania planów promocji, wyboru najefektywniejszych form promocji/reklamy,
opracowania materiałów promocyjnych (np. ulotki, foldery); dokonywania analizy porównawczej
różnych form zatrudnienia i zwią-

zanych z nimi kosztów; wszelkich
aspektów prawnych (doradztwo
prawne m.in. w zakresie ściągania
należności, zabezpieczania swoich
interesów itp.); dokonywania zgłoszeń do ZUS i Urzędu Skarbowego
(np. zgłoszenie do ubezpieczenia
nowych pracowników, ich rodzin,
zmiana formy opodatkowania,
zmiana statusu podatnika VAT itp.).

Pomoc oferowaną przez konsultantów można otrzymać codziennie, od poniedziałku do piątku, zgłaszając się do jednego z
Punktów Konsultacyjnych sieci KSU działających na terenie województwa małopolskiego w następujących lokalizacjach:

Zachęcamy do korzystania z usług informacyjnych sieci Małopolskich Punktów Konsultacyjnych KSU.
– Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Centrum Transferu Technologii, Regionalny Punkt Konsultacyjny ul., Warszawska
24, Kraków, godziny otwarcia: pon. – pt.: 8:00-16:00
– Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A., ul. Grunwaldzka 5,
Chrzanów, godziny otwarcia: pon.: 09:00-17:00, wt.– pt.: 8:00-16:00
– Fundacja Rozwoju Regionu Rabka ul. Orkana 16 B; 34-700 Rabka
Zdrój; godziny otwarcia: pon. – pt.: 8:00-12:00
– FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji – Ośrodek w Tarnowie, ul. Sikorskiego5 , Tarnów, godziny otwarcia: pon. – pt. : 8:00 – 16:00
– Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Kościuszki 9,
Nowy Sącz, godziny otwarcia: pon. – pt.: 8:00-16:00
– Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Kordylewskiego 11, Kraków, godziny otwarcia: pon. – pt.: 8:00-16:00
Więcej informacji na temat usług świadczonych przez małopolskie Punkty
Konsultacyjne Krajowego Systemu Usług, dostępne są na stronie
www.malopolska.ksu.parp.gov.pl
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W Kwapince

Kapliczka przydrożna,
kiedyś tu straszyło

Kiedyś w tym miejscu jak głosi
fama, przekazywana z ojca na syna,
mocno straszyło i aby wypędzić
wszelkiej maści czarty, mieszkańcy
Kapinki wpadli na pomysł wybudowania kapliczki. Ówcześni właściciele działki, Jan i Karolina Dzierwowie, mieszczącej się przy
dzisiejszej drodze Raciechowice –
Gdów, zostali w 1879 r. fundatorami
kapliczki, która przez następne lata
odpędzała złe moce, ale i niestety
niszczała, wystawiona na działanie
wiatru, deszczu i mrozu.
Stojąca szczerym polu w otoczeniu czterech lip, przy dawnym szlaku
handlowym, kapliczka przydrożna,
która najprawdopodobniej powstała
w lokalnym warsztacie kamieniarskim, spędzała sen z powiek mieszkańcom wioski, którzy postanowili
ją ocalić przed zupełnym zniszczeniem. Na początku właściciele
działki Władysław i Czesława Kasprzykowie próbowali ją ratować, potem tematem zainteresowała się Lokalna Grupa Działania Turystyczna
Podkowa. Urząd Gminy w Raciechowicach za jej pośrednictwem
zgłosił do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
projekt jej konserwacji w ramach
działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 – 2013
dla małych operacji”. Na ten cel
gmina jako inwestor pozyskała 30
tys. zł. Nie byłoby odnowionej nie
tak dawno tej kapliczki, gdyby nie
wielkie zaangażowanie mieszkańców tej niewielkiej, bo liczącej niewiele ponad 100 dusz, miejscowości.
Do młodzieży dołączyli druhowie z
jednostki OSP z prezesem Rafałem
Danielem i naczelnikiem Jerzym
Miąsko. To dzięki nim wykonane
zostały fundamenty, strażacy uczestniczyli ponadto przy demontażu i
montażu figury. – Planujemy jeszcze
wykonanie daszku nad kapliczką –
tłumaczy Barbara Miąsko, miesz14

kanka Kwapinki, pracująca w Urzędzie Gminy – który istniał dawniej.
Planujemy także ogrodzenie tej figurki, oczywiście pod warunkiem
otrzymania zgody od konserwatora
zabytków. Wraca u nas tradycja śpiewania Majówek. Warto wspomnieć,
że w naszej niewielkiej miejscowości
są jeszcze 3 kapliczki.

kach figurki św. Jana i Marii. Kapliczkę otaczają teraz 4 przycięte
lipy. Kapliczka, będąca przykładem
sztuki ludowej utrzymanej w tradycji baroku, wymagała szeregu poważnych prac konserwatorskich,
których podjęła się znana w regionie
firma „Art. – Rest” Anny i Jana
Szczepańców z Krakowa, mająca w
dorobku kilkanaście odremontowanych kapliczek w myślenickim regionie. – Kapliczka w Kwapince –
opowiada Jan Szczepaniec – znajdowała się w stanie tragicznym.
Wietrzenie kamienia spowodowało
w niektórych partiach całkowite za-

Kapliczka przed renowacją i po zakończeniu prac

Poszczególne człony kapliczki
wypełniają półkoliście zwieńczone
nisze: od frontu znajduje się płaskorzeźba Chrystusa upadającego
pod krzyżem, Matki Boskiej Różańcowej oraz pełnoplastyczna figura NMP Niepokalanego Poczęcia,
zaś na ścianach bocznych płaskorzeźbione przedstawienia m.in. św.
Jakuba i św. Jana Nepomucena oraz
dwie niezidentyfikowane święte.
Całość wieńczy krzyż z ukrzyżowanym Chrystusem i stojące po bo-

tarcie detali rzeźbiarskich i liternictwa, co z kolei spowodowało
trudności w rozpoznaniu niektórych
świętych. Korozja żelaznych trzpieni
skutkowała również rozsadzeniem
bloków kamienia i licznymi spękaniami. Najważniejszym dla nas zadaniem było przede wszystkim przywrócenie kapliczce wartości
technicznych i estetycznych. Trwające kilka miesięcy prace wykonywaliśmy pod konserwatorskim nadzorem Ewy Pęczkowskiej.
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Warto obejrzeć w Dobczycach w Podzamczu

Obrazy pani profesor Stokłosowej

– W wolnych chwilach maluję obrazy, najczęściej
olejne – opowiadała pani prof. Stanisława Stukłosowa
podczas wernisażu swojej wystawy – malowanie jest
moją drugą pasją życiową. W rodzinnych Dobczycach
miałam już wystawę „Zabawa kolorem”, która odbyła
się w nieistniejącej już Galerii Terminal w budynku
urzędu gminy i miasta.
Od piętnastu lat prof. Stanisława Stokłosowa, urodzona w Dobczycach i mieszkająca w Krakowie, przebywa na zasłużonej emeryturze. Dorobek naukowy pani
profesor obejmuje ponad 150 prac naukowych, publikowanych w renomowanych czasopismach zagranicznych, stworzyła ona ponadto niemal od podstaw uniwersytecką Pracownię Hodowli Komórek i Tkanek,
stając się w tej dziedzinie międzynarodowym autorytetem. Do czasu przejścia na emeryturę kierowała Pracownią Endokrynologii Zwierząt i Hodowli Tkanek w
Uniwersytecie Jagiellońskim. W historii miasta nad
Rabą jest pierwszym naukowcem z tytułem doctor honoris causa Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w
Olsztynie, otrzymanym w 2003 r.
Ale bynajmniej nie osiągnięcia naukowe profesor są
tematem trwającej obecnie wystawy malarstwa w dobczyckiej restauracji Podzamcze, ale jej pasja, realizowana już od ponad 30 lat.
Stanisława Stokłosowa jak przypomina malowania
uczyła się w Pracowni Malarskiej Krakowskiego Domu
Kultury, pobierając nauki u znanego prof. Ludwika
Pindla i należąc przy okazji do grupy malarskiej „Amarant”. – Malowanie zawsze mnie wzbogacało – tłumaczy
pani profesor – powiększało moją wyobraźnię i nau-

czyło mnie intensywniej chłonąć barwy i obrazy naszego wspaniałego świata kolorów. A naukę malowania,
co może warto przypomnieć, rozpoczęłam dopiero w
52. roku życia. Pani Stokłosowa maluje nader ciekawe
obrazy, świadczące o jej wielkiej wrażliwości na otaczający świat. I właśnie owoce tej pasji oglądać można
teraz w dobczyckim Podzamczu na jej autorskiej wystawie, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Inicjatyw
Społecznych Ispina w Dobczycach, na której to wystawie zgromadzono prace pani profesor wykonane m. in.
w oleju, akwareli, gwaszu. Dominuje temat martwej natury w różnych wariantach, są też ciekawe portrety i pejzaże. Nostalgiczne i serdeczne obrazy z eksponowanymi najbardziej ulubionymi kwiatami pani profesor:
irysami i hortensjami (- to są przecież takie malarskie
kwiaty, po prostu uwielbiam je malować! Maluję swoje
prace przede wszystkim po to, aby je w większości później rozdać przyjaciołom i znajomym – podkreśla).

Diament- węgiel, który wziął się
do pracy nad sobą

Pod takim hasłem w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha odbył się w ramach Światowego
Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce Kongres
Przedsiębiorczych . Współorganizatorem tego wydarzenia była Izba Gospodarcza Dorzecza Raby.
Celem przedsięwzięcia było pobudzenie przedsiębiorczości wśród uczestników spotkania. Przedsiębiorcy , którzy na co dzień z sukcesem prowadzą dobrze prosperujące firmy podzielili się swoją wiedzą i
doświadczeniem ze zgromadzonymi uczestnikami.
Namawiali do odważnego realizowania wyznaczonych celów.
Na zakończenie spotkania uczestnicy kongresu
mogli zbadać swój potencjał przedsiębiorczy, biorąc udział w znanej na całym świecie grze ,,Cashlow”.
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W Dobczycach

Pierwsza strzelnica sportowa

Fot. Marian Górka

uroczystości była zawodniczka sekcji strzeleckiej Wisły
Kraków Beata Bartków – Kwiatkowska. Medalistka
mistrzostw Europy, olimpijka z Londynu wraz z dyr. ZS
Beatą Dudek, starostą Józefem Tomalem i ks. Józefem
Orawczakiem, dokonała przecięcia wstęgi i oddała
pierwszy historyczny strzał z pistoletu.
Podczas uroczystości zaprezentowano inwestycje,
przeprowadzone w Zespole Szkół w latach 2008 – 2012,
kładąc nacisk na stopniową modernizację budynków i
otoczenia szkoły we wspomnianych latach. Dyrektor
ZS Beata Dudek podziękowała za współpracę i wsparcie finansowe władzom Powiatu Myślenickiego, gminy
Dobczyce, Radzie Rodziców i sponsorom szkoły, którzy
w znaczący sposób przyczynili się do rozwoju placówki
Reprezentantka kraju, olimpijka z Londynu Beata szkolnej. Dyrektor ZS wręczyła również po raz pierwBartków – Kwiatkowska (Wisła Kraków) jako pierwsza szy w historii szkoły 14 medali „Za zasługi dla Zespołu
oddała z pistoletu strzał na nowej strzelnicy w Dobczy- Szkół im. ks. J. Tischnera”, dla długoletnich zaangażocach, a Kuba Cielecki (kl. II mundurowa LO) wygrał wanych w pracę i działania na rzecz szkoły sympatyków
i przyjaciół tej placówki. Otrzymali je: starosta myślepierwsze zawody szkolne.
Adaptacja baraku gospodarczego w Zespole Szkół nicki Józef Tomal, wicestarosta Tomasz Suś, przewodim. ks. Józefa Tischnera na potrzeby strzelnicy trwała 3 niczący Rady Powiatu Henryk Migacz, członkowie zalata i była możliwa dzięki wsparciu finansowemu Sta- rządu powiatu: Krzysztof Heród, Bolesław Pajka, Józef
Dudzik, komendant powiatowy Państwowej Straży Porostwa Powiatowego
i przy dużej pomocy uczniów technikum budowla- żarnej mł. bryg. Sławomir Kaganek, zastępca komennego, pod kierunkiem kierownika warsztatów szkol- danta powiatowego Policji podinsp. Robert Biela, prezes
nych Pawła Słowika i nauczyciela przedmiotów zawo- Małopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego i dyr.
dowych Franciszka Ciężarka. Strzelnica – pierwsza w Małopolskiego Zarządu Biura LOK płk. Marek Stasiak,
dobczyckiej gminie – posiada zasięg 10 m oraz 6 za- prezes Zarządu Stowarzyszenia Związków i Stowarzyutomatyzowanych stanowisk, władze LOK ofiarowały i szeń Służb Mundurowych Województwa Małopolskiego
płk. Czesław Kurczyna, skarbnik powiatu Maria Niżnik,
przekazały szkole karabinki i pistolety.
W pierwszych dniach grudnia br. z Zespole Szkół im. przewodniczący Rady Rodziców Tadeusz Król, redaktor
ks. Józefa Tischnera w Dobczycach miało miejsce uro- Dziennika Polskiego Andrzej Domagalski oraz członek
czyste otwarcie strzelnicy sportowej z udziałem licznie Sądu Honorowego Izby Gospodarczej Dorzecza Raby i
przybyłych gości. Nie zabrakło przedstawicieli Staro- prezydium Rady Rodziców Kazimierz Palonek.
Nad całością imprezy czuwała dyrekcja Zespołu
stwa Powiatowego – starosty Józefa Tomala oraz wicestarosty Tomasza Susia i członków Zarządu Powiatu Szkół oraz pomysłodawca strzelnicy emerytowany mjr
WP Jerzy Krygier, oraz wychoMyślenickiego. Swoją obecnością
wawca jednej z klas „munduuroczystość tę zaszczycili również
rówki” Paweł Kniaziowski, natom.in.: gen. Jerzy Wójcik – prezes
miast część artystyczną, owacyjnie
Związku Byłych Żołnierzy Wojska
przyjętą etiudę kabaretową na tePolskiego; płk Marek Stasiak – premat budowy strzelnicy, przygotozes Małopolskiego Związku Strzewała polonistka Wioletta Wyroba z
lectwa Sportowego, dyrektor Małoudziałem uczniów kl. I munduropolskiego Zarządu Biura LOK; płk
wej LO. Uczestniczący w inauguGrzegorz Jarząbek – prezes Ligi
racji płk Grzegorz Jarząbek, wiceObrony Kraju, wiceprezes Polprezes
Polskiego
Związku
skiego Związku Strzelectwa SporStrzelectwa Sportowego nie krył
towego; płk Edward Potocki – prezes Stowarzyszenia Kombatantów
satysfakcji: – Może któryś z
Misji Pokojowych ONZ oraz przeduczniów tej szkoły pójdzie w ślady
stawiciele powiatowej Straży Pożagościa honorowego imprezy czy też
Pierwszy strzał oddała
rnej i Policji, a także UGiM Dobwicemistrzyni olimpijskiej Sylwii
Beata Bartków – Kwiatkowska.
czyce. Gościem honorowym
Bogackiej.
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Pani Zofii Palonek z Dobczyc

Nalewka Kózka
to jest to!

12 grudnia 2012 roku miała swoją premierę, połączoną ze stosowną degustacją, nalewka Kózka z
Dobczyc, która zaistniała jako wspaniały produkt
regionalny, a jej autorką jest nestorka zacnej dobczyckiej Rodziny. Chwała Jej za to, brawo dla współwłaścicielki piekarni „Złoty Kłos”!
Poza różnymi, tajemniczymi wiktuałami nalewka
Kózka stworzona jest na bazie koziego mleka, a jej wykwintny smak z pewnością utoruje jej drogę na wszystkie – nie tylko polskie –biesiadne stoły, których stanie się
zapewne ozdobą i mam nadzieję obiektem pożądania nawet wśród polityków! Ta nalewka – mówiąc najkrócej to energia, samo zdrowie, rozkosz oraz wykwintny
smak! Pani Zofia Palonek podczas spotkania w kawiarni
„Złoty Kłos” nie zdradziła jednak tajemnicy pełnej receptury swojej produkcji. A do konfrontacji i towarzystwa nalewkowego zaprosiła na to premierowe spotkanie panie ze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi
Zegartowice z panią Marią Chramiec na czele, które to
panie w sposób niezwykle interesujący i smakowity
prezentowały swoje produkty.
Trzeba tu wspomnieć o świetnym przygotowaniu całej oprawy tej prezentacji. Obie panie rozdawały specjalnie przygotowane przepisy i opisy popularnych ziół
i owoców, nadających się do przetwarzania. A Izbie
Gospodarczej Dorzecza Raby, która wpadła na taki znakomity pomysł promocji naszego regionu, po prostu
chwała! Teraz trzeba będzie pomyśleć o Brukseli, nieprawdaż?!
Ja tez tam byłam i naleweczkę Kózkę z Dobczyc piłam, a działo to się wszystko 12.12.2012 roku.
Magda Sokołowska – Gawrońska

W Dobczycach, Raciechowicach, Pcimiu

Jak prowadzić
ogród

Kolejnymi zajęciami w ramach prowadzonego przez
Izbę Gospodarczą Dorzecza Raby były warsztaty z pielęgnacji i aranżacji ogrodów. Zajęcia te prowadzone były
przez profesjonalistę z 25 - letnim doświadczeniem zawodowym. Osoby biorące w nich udział nabyły wiedzę
i umiejętności praktyczne, niezbędne jak postępować z
roślinami, jak prowadzić ogród (nasadzenia, pielęgnacja,
przycinanie itp.). Warsztaty odbywały się w trzech miejscowościach: Dobczyce, Raciechowice, Pcim, skorzystało
z nich 60 osób. Cieszyły się one dużą popularnością, największe zaś interesowanie wzbudziło przycinanie i
kształtowanie krzewów oraz tworzenie bonsai.

OTIELEKTRONIK

Robert Kawecki

Dobczyce, Rynek 1
www.otielektronik.pl
e-mail: serwis@otielektronik.pl
tel. 12 271 19 74, 604 586 271

Firma oferuje:
Usługi informatyczne
Stała obsługa informatyczna ﬁrm, dostawy
sprzętu, części zamiennych oraz
oprogramowania.
Odzyskiwanie danych
Dysponujemy metodami oraz
technologiami, które w wielu przypadkach
pozwalają odzyskać dane.
Zlecenia serwisowe
Zlecenia serwisowe to oferta specjalna
zarówno dla ﬁrm jak i osób prywatnych,
Wykonujemy naprawy sprzętu
elektronicznego. Proponujemy także bieżącą
pomoc oraz doradztwo informatyczne.
Partner Comarch

Od lewej Maria Chramiec, po prawej Zofia Palonek,
stoi Magda Sokołowska – Gawrońska.
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Izba Gospodarcza Dorzecza Raby

Na początek spotkanie
w Starej Kuźni

Izba Gospodarcza Dorzecza Raby realizuje obecnie projekt ,,Promocja wyrobów lokalnych (rzemieślniczych i rękodzielniczych) tradycyjnych i turystycznych poprzez wydanie katalogu oraz sporządzenie mini gablot”.
Celem projektu jest wydanie ka- czone z prezentacjami miało na celu
talogu promującego wyroby lokalne zbilansowanie produktu regionu
(rzemieślnicze, rękodzielnicze), tra- oraz próbę oceny skuteczności dodycyjne i turystyczne. Przewiduje tychczasowych działań, wypracowasię zebranie informacji o wymienio- nie metod dalszej strategii rozwoju.
nych wyrobach, a następnie wydanie Zbieraliśmy podczas tego spotkania
informacje o przedstawianych wykatalogu i jego promocję.
– Projekt zakłada współpracę robach.
W drugim etapie – 2013 rok –
międzysektorową: pomiędzy Izbą –
organizacją przedsiębiorców, a organizacjami pozarządowymi – wyjaśnia prezes Izby Gospodarczej Dorzecza Raby w Dobczycach Maria
Brożek – W pierwszym etapie zostało zorganizowane we wrześniu br.
w Kornatce w restauracji Stara Kuźnia spotkanie dotyczące zapoznania
się z producentami, wytwórcami,
usługodawcami oraz ich produktami
w celu zaciśnienia współpracy i lepszego poznania potencjału i oferty
regionu. Zaproszeni zostali producenci wyrobów regionalnych i lokalnych działający na obszarze Lokalnej Grupy Działania Turystyczna
Podkowa, twórcy ludowi, Koła Gospodyń Wiejskich oraz gospodarstwa
agroturystyczne. Spotkanie to połą18

planowane jest zebranie informacji o
wyrobach lokalnych (rzemieślnicze,
kowalstwo, stolarstwo artystyczne,
wyrób szczotek, pędzli, powrozów,
piekarnicze, cukiernicze, wędliniarskie, ogrodnicze rękodzielnicze), tradycyjnych i turystycznych, służących do przygotowania oraz
wydania katalogu produktów, jak
również gablot promujących te wyroby.
Podsumowanie nastąpi natomiast
na przyszłorocznej konferencji promującej wydany katalog produktów
i wyrobów połączoną z prezentacjami i degustacjami. Całość uświetnić ma występ zespołu regionalnego.
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Tak mnie właśnie ujarzmiono!

Jaka jest więc obecnie moja nowa
rola? Czy jedynie mam napoić mieszkańców grodu Kraka i okolicy, czy też
stać się kanałem zbierającym odpady i ścieki z MOJEGO górnego dorzecza? Czarę goryczy dopełniają
prasowe epitety typu: „Zakneblowana woda”, „Jezioro twierdza”, itp.
Podjęłam się przecież obowiązku
hodowli ryb w moim akwenie. I cóż
z tego, jeżeli wędkarzom wstęp jest
zakazany, a stada tołpyg zanieczyszczają moje dno odchodami... Przynajmniej kłusownicy mają z tego jakiś pożytek, bawiąc się przy okazji z
policją w ciuciubabkę. Zapewne z
obawy przed rozdeptaniem mojego
jarzma zabroniono również spacerów
po mojej koronie i podziwiania urzekających panoram Pogórza Wielickiego i Beskidu Wyspowego.
O możliwościach uprawiania sportów wodnych lub jakiejkolwiek rekreacji na moich obrzeżach też nie ma
mowy. A sądziłam, że dalej będzie wesoło, turyści podziwiać MNIE będą,
ale w innej, służebnej roli. Problem
kwitnięcia glonów i rozmnażania się
sinic to już nie MÓJ problem, lecz
naukowców z całego świata, bory-

kających się z nim.
Z rozpaczy też pochłonęłam wielu pseudopływaków i samobójców.
Ze zdumieniem stwierdziłam również, że MÓJ nurt poniżej jarzma podzielono na różne klasy czystości.
Przecież zawsze byłam pierwszej, no,
czasami - drugiej klasy, aż tu nagle
objęto mnie monitoringiem. Nadal się
MNIE jednak boją, a może dbają o
MNIE?
A co z moim górnym dorzeczem
i warkoczykami
wspomagających cieków
wodnych? Chcą
mnie zapewne
udobruchać i naprawić wyrządzone
MI
krzywdy. Budują więc kolejne
kilometry kanalizacji i nowe
oczyszczalnie
ścieków.
Przepraszam, że wpadłam w pesymizm. Na
osłodę zostało MI to, że odwiedzają
mnie stada kaczek, rybitw, a czasem
łabędzi, perkozów, a ostatnio- kormoranów.
Przy okazji z dumą stwierdzam, że
zezwoliłam na osiedlenie się w MOICH nurtach bobrom, rakom, pstrągom i lipieniom.
W zimie najczęściej przykrywam
się kołderką lodu. Jest to kolejna
okazja dla wędkarzy, by mnie odwiedzić i zrobić specjalnym sprzętem
kilka otworów w tej lodowej pokrywie, umożliwiających połów ryb.

Współpraca umacnia

Powołane przez marszałka Marka Sowę forum
gospodarcze, obejmujące swym zasięgiem małopolskich przedsiębiorców stało się impulsem do spotkania przedstawicieli Izb Gospodarczych. W spotkaniu które odbyło się w Skawinie w siedzibie
Podkrakowskiej Izby Gospodarczej wzięli udział
Andrzej Tutajewski, prezes wspomnianej Izby Gospodarczej oraz prezesi i członkowie Izby Gospodarczej Dorzecza Raby, Wielickiej Izby Gospodarczej i

Ileż z tego korzyści! Amatorzy zimowego wędkowania ponownie bawią się ze strażnikami w chowanego,
otwory dostarczają tlenu moim podopiecznym, złowione ryby wzbogacają domowe menu...
Rozpiera MNIE jednak „duma”,
gdyż:
Strzeżona jestem lepiej, niż najmożniejsi władcy tego świata!
Cisza i pustka, to MÓJ współczesny byt.

Słynna jestem nie tylko w kraju,
ale i w całej Europie, z bezsensownego sposobu, w jaki zagospodarowano teren zalewu i jego obrzeża..
NIE WIERZYCIE?
ZAPRASZAM - W IMIENIU
WŁASNYM I MIESZKAŃCÓW
GRODU!

Ostatnia część nadal czekającej
na publikację książki Leszka Kawalca „Założono mi jarzmo”.
Archiwum Leszka Kawalca

Galicyjskiej Izby Gospodarczej. Forum to ma stanowić płaszczyznę do rozmów, dotyczących problemów z jakimi borykają się małopolscy przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy obecni na spotkaniu wyrazili
wolę uczestnictwa w tej inicjatywie samorządu wojewódzkiego.
Podczas spotkania zauważono, że przedsiębiorcy na
co dzień zmagają się z wieloma różnymi problemami,
o których warto rozmawiać. Dlatego też zwrócono
uwagę na potrzebę dyskusji, wzajemnej współpracy i
przepływu informacji.
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Mikołaj piłkarski w Raciechowicach

Z pucharem Płomien Brzączowice

Uczestnicy turnieju.

Z udziałem czterech drużyn
(Grodzisko Raciechowice, Płomień
Brzączowice, SP Wiśniowa, SP Lipnik) w hali sportowej w Raciechowicach rozegrany został tradycyjny
- już 11. - Mikołajowy Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Małopolskiego Zrzeszenia LZS z udziałem chłopców z
rocznika 2000 – 2001. Triumfowali
młodzi piłkarze Płomienia Brzączowice (opiekun Stanisław Maniecki),
grający w składzie: Krystian Czopek, Fabio Dąbrowski, Radosław

Jasek, Sebastian Bednarczyk, Kacper Jasek, Sebastian Bednarczyk, Jakub Braś, Patryk Dąbrowski, Krystian Żądło, Jan Wnęk. Wyniki
spotkań: Wiśniowa – Lipnik 5:0,
Płomień – Płomień 4:1, Wiśniowa –
Płomień 3:6, Lipnik – Grodzisko
0:3, Wiśniowa – Grodzisko 1:0, Lipnik – Płomień 1:4. Klasyfikacja końcowa: 1. Płomień, 2. Wiśniowa, 3.
Grodzisko, 4. Lipnik.
Wszyscy uczestnicy otrzymali
pamiątkowe puchary i dyplomy oraz
słodkie paczki mikołajowe, a na-

Mamy nadzieję, że powyższy periodyk
przyczyni się do nawiązania jeszcze lepszej
lokalnej współpracy miedzy firmami.
Czytaj „Na Plus”, a będziesz na plus!
Jesteśmy postrzegani jako prężnie działający
samorząd gospodarczy.
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grody wręczał m. in. zastępca przewodniczącego Małopolskiego Zrzeszenia LZS w Krakowie Jacek Kucybała, wójt gminy Raciechowice
Marek Gazdyl oraz prezes Podokręgu PN w Myślenicach Stefan
Socha.
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Warto wiedzieć, warto pamiętać
Zmiany w wystawianiu faktur
Zmiany zawarte w przygotowanym rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie w
sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do
których nie mają zastosowania zwolnienia
od podatku od towarów i usług mają uprościć w maksymalnie możliwy sposób wystawianie faktur przez podatników oraz
spowodować odbiurokratyzowanie szeregu
istniejących obecnie wymogów formalnych dotyczących fakturowania.
Do najważniejszych zmian należą
1. Umożliwienie wystawiania faktur
VAT również zarejestrowanym podatnikom VAT zwolnionym (§ 4 rozporządzenia fakturowego), przy zachowaniu
przez nich równocześnie możliwości
wystawiania rachunków, w rozumieniu
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r. poz.
749) – § 17 pkt 4 rozporządzenia fakturowego w konsekwencji zarejestrowany
podatnik VAT zwolniony będzie mógł dokonać wyboru czy udokumentować daną
transakcję fakturą, czy rachunkiem na zasadach unormowanych przepisami ustawy Ordynacja podatkowa;
2. Faktury dokumentujące sprzedaż paliw do pojazdu samochodowego nie
będą musiały zawierać numeru rejestracyjnego tego pojazdu;
3. Wprowadzenie możliwości wystawiania faktur uproszczonych w przypadku, gdy kwota transakcji nie będzie
przekraczać kwoty 450 zł albo 100 euro
(jeżeli kwoty na fakturze będą określane w euro), przy zachowaniu równocześnie możliwości wystawienia w takiej
sytuacji faktury zawierającej pełną ilość
danych, jeśli tylko taka będzie wola podatnika lub nabywcy (§ 5 ust. 4 pkt 6 rozporządzenia fakturowego);
4. Likwidacja sformalizowanej obecnie
procedury i warunków wystawiania faktur przez nabywcę; kwestie wyboru „samofakturowania” i sposobu zatwierdzania poszczególnych faktur przez sprzedawcę pozostawiano całkowicie w gestii stron transakcji (§ 6 rozporządzenia
fakturowego);
5. Umożliwienie wyboru sposobu liczenia kwoty podatku od kwoty brutto po-
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przez zmianę brzmienia § 8 rozporządzenia podatkowego.
Zmiany w ustawie o podatku
od towarów i usług

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług, które mają wejść w życie od 01.04.2013 dotyczą
– nieodpłatnych dostaw towarów i świadczeń usług, w szczególności wykreślenia
„drukowanych materiałów” informacyjnych i reklamowych” oraz zmiany definicji podróbek;
– nowych warunków odliczania podatku
naliczanego dla nabyć wewnątrzwspólnotowych, importu usług, dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca;
– ograniczeń w prawie do odliczenia podatku naliczonego;
– opodatkowania powszechnych usług
pocztowych;
– modyfikacji przepisów dotyczących
drobnych przedsiębiorców korzystających
ze zwolnienia podmiotowego;
– transakcji określanych jako dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca;
– wprowadzenie definicji terenów budowlanych;
– wprowadzenie katalogu dokumentów
uprawniających do stosowania stawki 0%
w eksporcie towarów;
– zmian w zakresie transakcji trans granicznych nie będących ani dostawami wewnątrzwspólnotowymi ani nabyciami
wewnątrzwspólnotowymi;
– modyfikacji warunków stosowania
stawki 0% przy dostawach wewnątrzwspólnotowych;
– doprecyzowania definicji działalności
gospodarczej;
– zasadniczych zmian dotyczących przedstawicieli podatkowych;
– zmian w zakresie definicji eksportu towarów i miejsca świadczenia przy imporcie towarów;
– doprecyzowania warunków zastosowania stawki 0% przez przewoźników
lotniczych;
– podwyższenia stawek podatkowych dla
wybranych towarów, usług oraz przepisów przejściowych dotyczących zmienionych przepisów.
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Zmiany wchodzące w życie od
01.01.2014 będą dotyczyć
– rewolucyjnych zmian w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego;
– terminów odliczania podatku naliczonego;
– odliczania podatku naliczanego przy
wewnątrzwspólnotowych nabyciach;
– modyfikacji podstawy opodatkowania
w transakcjach krajowych, imporcie
usług, dostawach oraz nabyciach wewnątrzwspólnotowych, imporcie towarów;
– przepisów dotyczących rozliczania
podatku naliczonego strukturą sprzedaży;
– radykalnych zmian w zakresie opodatkowania towarów określanych obecnie jako „towary używane”;
– opodatkowania zaliczek w eksporcie towarów;
– zwolnień dla drobnych przedsiębiorców, tzw. Zwolnień podmiotowych;
– zasad wystawiania faktur oraz przede
wszystkim terminów wystawiania faktur,
które muszą być skorelowane z momentem powstania obowiązku podatkowego.
Propozycje zmian w 2013 r.
Zmiana rozporządzenia w sprawie
zwolnień prowadzenia ewidencji przy
zastosowaniu kas rejestrujących
Zmianie ulega m.in. limit obrotów obowiązującym w danym roku obrotowym
oraz zasady go stosowania.
Zmiana w zasadzie stosowania metody kasowej zgodnie z art. 21 ustawy
VAT o podatku od towarów i usług
Obowiązek podatkowy powstaje z dniem
otrzymania całości lub części zapłaty od
podatników VAT czynnych w odniesieniu do kwoty otrzymanej zapłaty. Pozostali podatnicy mają obowiązek podatkowy z dniem otrzymania całości
lub części zapłaty nie później jednak niż
180 dnia licząc od dnia wydania towaru
lub wykonania usługi.
Ulga na złe długi
Skrócenie terminu z 180dni na 150 oraz
rezygnacja z dotychczasowego warunku
zawiadamiania dłużnika o skorygowaniu
VAT należnego.
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„Nie daj się nabrać.
Sprawdź zanim podpiszesz“

to ogólnopolska akcja informacyjna, która ma
uświadomić Polakom zagrożenia płynące z zawierania umów finansowych z niesprawdzonymi instytucjami. Partnerem społecznym .
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, wchodzimy
więc w okres wzmożonych zakupów. Czas ten sprzyja
zawieraniu umów pożyczkowych, których celem jest
sfinansowanie świątecznych prezentów. Duża grupa
osób zechce skorzystać z szerokiej oferty tzw. „chwilówek“, czyli pożyczek bez zabezpieczeń, tylko na dowód
osobisty. Taka szybka forma pozyskania pieniędzy kusi.
Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z konsekwencji podejmowanych decyzji. „Łatwe pieniądze“ nigdy bowiem nie są tak naprawdę łatwymi. W ostatecznym rozrachunku prosta umowa i szybkie pieniądze nie są
okazją, ale zmorą osób, które skorzystały z tego typu
oferty.
Za pomocą telewizyjnych i radiowych spotów, ulotek, plakatów i strony internetowej (http://www.zanimpodpiszesz.pl/) organizatorzy akcji, którymi są m.in.
Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwości,
Bankowy Fundusz Gwarancyjny oraz Narodowy Bank
Polski, chcą przestrzec przed zawieraniem umów, które
rodzą negatywne skutki dla domowych finansów wielu
dziesiątek Polaków. Akcja propaguje cztery proste zasady, jakimi należy się kierować przy wyborze oferty pożyczki.

Opłaty za korzystanie ze środowiska
– będą zmiany!

Z dniem 1 stycznia 2013 r. wejdą w życie przepisy
ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z 2012 r., poz. 1342).
Jej celem jest poprawa warunków wykonywania
działalności gospodarczej poprzez zniesienie czy
ograniczenie niektórych uciążliwych i zbędnych obciążeń administracyjnych. Chodzi tu o obciążenia,
które obecnie stanowią bariery rozwoju polskiej
przedsiębiorczości. Nowa ustawa ma za zadanie
wpłynąć na poprawę płynności finansowej przedsiębiorców, ograniczenie zatorów płatniczych w gospodarce oraz zwiększenie dyscypliny płatniczej między przedsiębiorcami.
Ustawa zawiera szereg zmian dotyczących m. in.
podatku VAT, podatku dochodowego czy Ordynacji
podatkowej. Jej przepisy wprowadzają też ograniczenie obowiązków w zakresie wnoszenia opłat z tytułu
korzystania ze środowiska. Aktualnie opłaty te podmiot
korzystający ze środowiska wnosi dwa razy do roku: do

31 stycznia i do 31 lipca. Korzystający ze środowiska
samodzielnie wylicza i wnosi należną opłatę. Wykaz,
na podstawie którego wyliczono opłaty, należy przekazać do marszałka województwa, wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, a w przypadku opłat za
składowanie odpadów – także do wójta, burmistrza
bądź prezydenta miasta (właściwość ustala się ze
względu na miejsce składowania odpadów). Nie wnosi
się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których półroczna wysokość nie przekracza 400
zł. W wyniku zmian, które wprowadza ustawa o redukcji niektórych obciążeń opłaty za korzystanie ze
środowiska będą rozliczane raz do roku, w terminie do
31 marca roku następnego po upływie roku sprawozdawczego. Natomiast wykaz ma być przekazywany
tylko do marszałka województwa, jeden raz do roku w
tym samym terminie. Zmianie ulegnie też wysokość
kwoty zwalniającej z obowiązku wnoszenia opłat.
Ustalono ją na poziomie 800 zł. Opłaty za II półrocze
2012 r. mają być wnoszone na podstawie dotychczas
obowiązujących przepisów, tzn. należy je uregulować
do stycznia 2013 r.
Ustawa ta to już trzeci dokument deregulacyjny opracowany przez Ministerstwo Gospodarki w ostatnich
dwóch latach. Warto zaznaczyć, iż prowadzone są prace
nad projektem założeń kolejnej, czwartej już ustawy
deregulacyjnej – ustawy o ułatwieniu warunków wykonywania działalności gospodarczej. Celem, jaki postawił
sobie resort gospodarki, jest „stworzenie najlepszych w
Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej”.
Przedruk z „Gazety Podatkowej” nr 100 (932) z 13
listopada 2012 r.

Weryfikuj i zaktualizuj swoje dane
u płatnika składek, a unikniesz kłopotów
przy rejestracji u lekarza

Od 1 stycznia 2013 r. prawo do świadczeń opieki
zdrowotnej będzie potwierdzane elektronicznie –
dzięki systemowi eWUŚ. Dlatego też w bazie NFZ powinny być aktualne dane o ubezpieczonych i członkach ich rodzin.
ZUS przekazuje do NFZ dane z dokumentów ubezpieczeniowych otrzymanych od płatników składek.
Błędne lub nieaktualne dane w bazach ZUS i NFZ mogą
więc skutkować komplikacjami przy rejestrowaniu się u
lekarza. Dlatego zarówno sami ubezpieczeni, jak i płatnicy składek (pracodawcy, przedsiębiorcy, itp.) powinni
sprawdzić, czy do ZUS przekazane zostały poprawne
dane o okresach ubezpieczenia zdrowotnego oraz o
członkach rodzin ubezpieczonych.
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