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SOBOTA NIEDZIELA PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODACZWARTEK PIĄTEKKRYNICA  

Bartłomiej Lippa rocznik 1978, przewod-
nik beskidzki, magister prawa po KUL, 
obecnie krakowski notariusz, a wcześniej 
absolwent Szkoły Podstawowej nr 3 im. 
J. Kochanowskiego i II LO im. M. Konopnic-
kiej w Nowym Sączu, opublikował w wy-
dawnictwie Nova Sandec książkę „Forty-
fikacje na Sądecczyźnie z lat 1939–1945”.

– Opracowanie jest częścią mo-
jej pasji historycznej, zaszczepio-
nej przez śp. profesora Władysława 
Kruczka z „Drugiej Budy”, dotyczą-
cej II wojny światowej. W dzieciń-
stwie słuchałem opowieści dziadka 
Józefa, kolejarza, który w ramach 
zarządzonych przez Niemców robót 
przymusowych brał udział w budo-
wie okopów i bunkrów w rejonie Ty-
licza i Mochnaczki. Przez pięć lat pe-
netrowałem okolice Nowego Sącza, 
studiowałem źródła i wertowałem 
dokumenty, wgłębiając się w tema-
tykę do tej pory pomijaną w prze-
wodnikach po Beskidzie Sądeckim 
i literaturze regionalnej. Razem z oj-
cem, wytrawnym przewodnikiem 
turystycznym, dotarłem niemal do 
każdego interesującego nas obiektu 
– wyjaśnia Bartłomiej Lippa.

Rozmach budownictwa fortyfika-
cyjnego był na Sądecczyźnie olbrzy-
mi, czego ślady zachowały się do dziś 
m.in. w Biczycach Dolnych, Brzeznej, 
Chełmcu i pobliskim Gaju, Gołkowi-
cach Dolnych, Marcinkowicach, Na-
szacowicach, Podegrodziu, Rożnowie, 

Rytrze, Starym Sączu (na Lipiu i Ka-
mieńcu), Tęgoborzy i Chełmie k. Gry-
bowa. Do prac wykorzystywano ro-
botników z Baudienstu i miejscową 
ludność.

Autor odnalazł i opisał wszelkie 
umocnienia, ziemne i betonowe: frag-
menty rowów strzelniczych i prze-
ciwczołgowych, schronów, murów 
kamiennych. Unikatowy charakter 
ma jeden z niewielu polskich betono-
wych schronów – tzw. tradytor na ry-
terskiej górze Połom, wykonany przez 
saperów z 2. Brygady Górskiej Armii 
„Karpaty” tuż przed wybuchem woj-
ny. Współcześnie – miejsce uroczy-
stości rocznicowych i historycznych 
rekonstrukcji.

W Podegrodziu jeden z wojen-
nych obiektów przy zabudowaniach 
mieszkalnych służy dziś jako piwni-
ca. W Nowym Sączu wciąż dostępny 
jest schron wartowniczy (wiecznie 
zaśmiecony!), u zbiegu ulic Waryń-
skiego i Kolejowej, na terenie bocz-
nicy kolejowej i składu złomu. Przy 
bramie wjazdowej do Newagu od ul. 
Wyspiańskiego pozostała wieżycz-
ka strażnicza, fragment ceglanego 
muru ogradzającego dawne Warsz-
taty Kolejowe.

Rarytasem fortyfikacyjnym jest 
pozostający w dobrym stanie schron 
typu Ringstand tkwiący w nietypo-
wym ułożeniu na skraju lasu przy lo-
kalnej drodze w Barcicach, w przy-
siółku Paryje. Przemieszczony po 

wojnie z pierwotnego miejsca, robi 
teraz niesamowite wrażenie.

191 stron książki zawiera nie tylko 
opis historyczny niemieckiej akcji for-
tyfikacyjnej, ale też  rysunki obiektów 
(autorstwa Andrzeja Lizonia i Szy-
mona Kalickiego) i ich wyposażenia, 
mapy, zestawienie lokalizacji z dany-
mi GPS oraz bibliografię. 

(LEŚ)

Żródło: pogodynka.pl, IMiGW
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LEKTURA NA FERIE

REKLAMA

CZY WIESZ, ŻE…

Wojna i turystyka

19 listopada 2004 r. w rejo-
nie Krynicy przeszła wyjątko-
wo silna wichura, w porywach 
sięgająca 100 km/h i łamiąca 
nawet 120-letnia drzewa. Po 
ataku wiatru, z lasów trze-
ba było wywieźć ok. 17 tys. 
metrów sześciennych drew-
na powalonego przez wiatr 
i osadzającą się szadź. (W) FO
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Rozmowa 
z JAROSŁAWEM 
WILKIEM - prezesem 
Uzdrowiska 
Krynica-Żegiestów

- Do tej pory nasi Czytelnicy myśleli, 
że Krynica jest źródłem wody mineral-
nej, ale Pan to zmodyfikował.

- Krynica jest oczywiście źró-
dłem wody mineralnej, ale także 
źródłem wydarzeń kulturalnych. 
Jako sądeczanin odczuwałem pra-
gnienie czegoś, czego nie dawał 
Nowy Sącz. Gdy zostałem preze-
sem Uzdrowiska Krynica-Żege-
istów… pragnienie zaspokoiłem.

- Gdy został Pan prezesem, to Uzdro-
wiska opierało się na wodzie – jej pi-
ciu, leczeniu nią. Krynica wodą mi-
neralną stała.

- Tak, ale to nie znaczy, że tyl-
ko tak ma być. To my wyznacza-
my granice tego, co osiągniemy. 
Z jednej strony udało się zre-
strukturyzować firmę Uzdrowi-
sko, sprzedawać  2,5 razy więcej 
wody mineralnej i leczniczej w 
stosunku do tego, co było wcze-
śniej, a z drugiej strony gdy oka-
zało się, że Pijalnia Główna może 

pełnić funkcję kulturalną, zaspo-
koiliśmy drugie pragnienie – pra-
gnienie kultury.

- Ale Pijalnia Główna, która jest świet-
nym miejscem do organizowania wy-
darzeń kulturalnych, jeszcze całkiem 
niedawno tak dobrze nie wyglądała.

- Zgadza się, objąłem Pijalnię 
Główną w czasie remontu. Ale 
nie tylko chodzi o to, jak Pijalnia 
wygląda, ale też, jaki duch w tym 
budynku panuje. Moją wizją było 
stworzenie centrum eventowego, 
kulturalnego i pokazanie multi-
funkcjonalności tego budynku. 
Realizacja to tylko kwestia fan-
tazji, pieniędzy i niczego więcej.

- Przez wiele lat Krynicę i Pijalnię 
Główną kojarzyliśmy ze słynnym 
dzbanuszkiem i koncertującą tam 
Orkiestrą Zdrojową.

- I jeszcze z Festiwalem im. 
Jana Kiepury i Forum Ekonomicz-
nym. Tak, ale właśnie – a dlaczego 
nie z wydarzeniami kulturalnymi 
– teatrem, koncertami czy choćby 
komercyjnym weselem, a pierw-
sze takie odbyło się 31 grudnia.

- Kiedy po raz pierwszy powiedział Pan 
o swoim pomyśle organizacji w czasie 
ferii zimowych koncertów, wiele osób 
uśmiechało się z powątpieniem?

- Wszyscy uważali, że to nie-
realne. Jeden ze znawców rynku 
medialnego, stwierdził, że prę-
dzej mu kaktus na ręce wyro-
śnie niż to się uda. Nie wiem, czy 
ten kaktus wyrósł, ale to się uda-
ło, myśmy na tym zarobili. Bo 
stworzyliśmy coś co żyje, dlatego 
w tym roku jest druga edycja.

- I na scenie muzyczna polska liga 
mistrzów?

- Myślę, że tak. Proponujemy 
tyle wydarzeń i to wydarzeń ta-
kiego kalibru, jakich w zimie nie 

ma w całej Polsce, a chyba nawet 
w całej Europie.

- Krynica źródłem kultury to hasło, od 
którego zaczęliśmy naszą rozmowę, 
ale jest Pan też autorem hasła: Kry-
nica nowa zimowa stolica. Prowoku-
je Pan konkurentów?

- Konkurentów-partnerów, bo 
w jakiś sposób staramy się zdobyć 
rynek jako partnerzy i walczyć o 
klienta jakością. Dla mnie to hasło 
jest trochę mrugnięciem okiem do 
Zakopanego. Wiem, że Zakopane 
szykuje teraz odpowiedź i super, 

bo to będzie z korzyścią dla klien-
ta, a o to przecież chodzi.

- W zimie w Krynicy jest woda mine-
ralna, narty, kultura… Jaka nisza jesz-
cze została do wypełnienia?

- Jednym z planów jest zabu-
dowanie dziedzińca budynku Sta-
rych Łazienek Mineralnych. Dzie-
dziniec ma kilka tysięcy metrów 
niewykorzystanej powierzchni. 
Są wstępne projekty, żeby zada-
szyć to szklanym dachem, two-
rząc 6-10 tys. powierzchni użyt-
kowej z amfiteatrem włącznie. 
To mogłoby pracować cały rok. 
Mogłaby wchłonąć Forum Eko-
nomiczne, bez zabudowywania 
Deptaku namiotami, bo przecież 
taka tymczasowość chyba nie jest 
czymś, co chcielibyśmy pokazy-
wać światu. W starej, zabytko-
wej zabudowie połączylibyśmy 
nowoczesną przestrzeń kultural-
no-wystawienniczo-ekonomicz-
ną. W ten sposób Uzdrowisko daje 
usługi rehabilitacyjno-lecznicze, 
wydarzenia kulturalne, przepla-
tając przeszłość z przyszłością.

ROZMAWIAŁ (MOL)

REKLAMA

Brama PRIME - Złoty Medal Międzynarodowych 
Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2016 

WIŚNIOWSKI
HOME INCLUSIVE

www.wisniowski.pl

2)1) 3)

BRAMA
SEGMENTOWA

DRZWI
NAKŁADKOWE

BRAMA
PRZESUWNA

BRAMY, DRZWI, OGRODZENIA  
W JEDNYM DESIGNIE

1) Dla bramy PRIME i UniTherm o wymiarach 5500 x 2250 mm.  2) Dla drzwi o wymiarach referencyjnych 1400 mm 
x 2500 mm.  3) Firma WIŚNIOWSKI udziela 10 lat gwarancji antykorozyjnej na: bramy, furtki, segmenty i słupy 
ocynkowane ogniowo  i malowane proszkowo.

Najnowsza kolekcja WIŚNIOWSKI HOME INCLUSIVE łączy jedną linią stylistyczną bramy, 
drzwi i ogrodzenia.  To piękny przykład projektowania zorientowanego na spójność 
w przestrzeni użytkowej, będącego odzwierciedleniem tendencji światowego designu.

Moja Krynica
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REKLAMA

 Prosto ze stoku

Nie przeceniaj swoich możliwości!
Rozmowa z MICHAŁEM 
SŁABONIEM naczelnikiem 
krynickiej grupy GOPR

- W sezonie pośpiech jest taki, że nawet czekają-
cy na Pana przed budynkiem samochód nie wyłą-
czył silnika.

- Pogoda jest, jaka jest. Odwilż trochę dała 
nam się we znaki, warunki na stokach i w te-
renie zrobiły się trudniejsze, w związku z tym 
mamy więcej pracy.

- Przyjechał Pan prosto ze stoku. Jak wygląda typo-
wa akcja w sezonie zimowym w Krynicy?

- Rozdzieliłbym te akcje tak jak zgodnie 
z ustawą rozdzielone są działania GOPR, na 
działania na stokach narciarskich i te w gó-
rach. Działanie na stoku to typowe zdarzenie, 
typowy „klient” – narciarz z urazem głowy 
albo ręki, nogi, w zależności od sytuacji. Mie-
liśmy teraz kilkakrotnie do czynienia z poważ-
niejszymi zderzeniami i utratą przytomności. 
O takim zdarzeniu informacja przychodzi na 
stację centralną od naocznych świadków, pa-
trolu policji, czy innych osób. My informuje-
my załogę dyżurną, która pełni dyżur na da-
nej stacji i ona wyjeżdża do wypadku, udziela 
pomocy i przekazuje poszkodowanego pogo-
towiu ratunkowemu.

- Te działania można nazwać rutynowymi, powtarza-
jącymi się w każdym sezonie i każdego dnia?

- W ostatnim tygodniu mieliśmy 59 zda-
rzeń na samych wyciągach, które obsługuje-
my. Czyli statystycznie prawie 10 dziennie. 
Ale były też lata z długimi zimami, gdy w cią-
gu trzech miesięcy wypadków było nawet 600.

- Narciarze powtarzają pewne błędy od lat, nie chcą 
się na nich uczyć?

- Jest kilka przyczyn zdarzeń na stokach. To 
może być zwykły pech, bo wpadnie się w dziu-
rę, jest oblodzenie, nie ma krawędzi w nartach. 
Ale zdarzają się też brawurowe sytuacje, kiedy 
przeceniamy swoje umiejętności, jedziemy za 
szybko, nie zwracamy uwagi na innych użyt-
kowników tras, i to są te poważniejsze zda-
rzenia, nieraz z utratą przytomności. Jeśli jest 
taka potrzeba, wspieramy się w takich sytu-
acjach Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym 
wzywając śmigłowiec z Sanoka lub Krakowa.

- Jeszcze niedawno niewielu narciarzy jeździło w ka-
skach, dzisiaj chyba niewielu nie jeździ w kaskach. 
To ważne?

- To bardzo dobra informacja, że jest co-
raz większa świadomość narciarzy. Głowa 
jest podstawowym narządem, który chroni-
my. Widzimy te kaski na stokach, narciarzy 
w kaskach jest naprawdę bardzo dużo. Cieszy-
my się z tego.

- Często wraca temat alkoholu na stoku…
- Zgodnie z ustawą możemy tylko prze-

strzegać, żeby wszystko robić w granicach 

rozsądku. Ludzie przyjeżdżają na odpoczy-
nek, trudno zabronić im spożywania alkoho-
lu. Mieliśmy kilka przypadków, kiedy spraw-
cami zdarzeń na stoku były osoby nietrzeźwe. 
Ale w tej chwili to już bardziej sprawa patro-
li policyjnych, które współpracują z nami na 
stokach.

- Druga kategoria zdarzeń, o której Pan wspomniał, 
jest chyba dużo poważniejsza – niesienia pomocy 
turystom, którzy na szlaku mają problemy.

- Od zdarzeń narciarskich te akcje różnią 
się tym, że czas dotarcia do osób poszkodowa-
nych się wydłuża. Nie zawsze jest tak, że oso-
ba wzywająca pomoc wie, gdzie się znajduje 
i to jest największy problem. Dlatego pro-
ponuję wszystkim ściągnięcie aplikacji RA-
TUNEK, którą propagujemy w całej Polsce. 
Jest to aplikacja bezpłatna, ściągana na tele-
fony komórkowe. Ona kontaktuje się z nami, 
z każdą grupę regionalną, ale równocześnie 
dzięki niej dyżurny ratownik widzi pozy-
cję telefonu, praktycznie z dokładnością do 
4-5 metrów. Dla nas to niezwykła pomoc, bo 
wiemy, gdzie jechać. Dzięki temu jesteśmy 
w stanie dużo szybciej odnaleźć tę osobę 
i udzielić pomocy. To skraca czas udzielania 
pomocy o 4-5 godzin.

- W ostatnim czasie dużo takich poważnych ak-
cji nie było?

- Nie było, bo w górach nie ma dużo śnie-
gu. Jeśli jest zimowa aura, ludzie przecenia-
ją nagminnie swoje możliwości fizyczne. Idą 

przykładowo trasą Jaworzyna Krynicka – Hala 
Łabowska, którą w lecie przechodzi się w cią-
gu 2-4 godzin w zależności od możliwości 
i tempa marszu, natomiast w zimie wydłuża 
się to czasami do 10-11 godzin. Tak było np. 
dwa lata temu, gdzie na tym nieprzetartym 
szlaku leżało ok. 2 metrów śniegu. W tym roku 
w styczniu też mieliśmy tam 4-5 interwencji. 

- Zanim się wybierzemy na szlak, przeanalizujmy 
własne możliwości, warunki pogodowe. Zawsze przy 
takich okazjach pojawia się kwestia – kto ma pła-
cić za interwencje GOPR?

- Na tę chwilę, jeśli chodzi o wypadki gór-
skie, jesteśmy dotowani z Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. Natomiast 
rzeczywiście kwestią do rozważenia jest spra-
wa związana z ubezpieczeniem osób, które 
chodzą po górach. Tak to funkcjonuje w ca-
łej Europie, u naszych południowych sąsia-
dów. Jak wyjeżdżamy na narty do Austrii czy 
Włoch, musimy się ubezpieczyć, i są to ni-
skie stawki.

ROZMAWIAŁ: WOJCIECH MOLENDOWICZ
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Brawura 
przyczyną wypadków
Warunki na szlakach

Na szlakach turystycznych oraz 
drogach wewnętrznych Beskidu Są-
deckiego panują zmienne warunki. 
Występujące w ostatnim czasie wyż-
sze temperatury, powodujące topnie-
nie śniegu, znacząco podniosły wilgot-
ność. Prognozowane na najbliższe dni 
ochłodzenie, może skutkować tym, 
że na szlakach i drogach wewnętrz-
nych zrobi się bardzo ślisko. Pamiętaj-
my, pogoda w górach zmienia się bar-
dzo szybko, w związku z tym prosimy 
zachować szczególną ostrożność. Jed-
nym z większych zagrożeń może być 
wychłodzenie organizmu. Zadbajmy 
o dobry ekwipunek uwzględniający 
odzież dostosowaną do dużych różnic 
temperatur. Pamiętajmy też, aby na 
bieżąco uzyskiwać informację o aktu-
alnym stanie szlaków w schroniskach 
górskich oraz u ratowników GOPR. 

Kronika zdarzeń 
W okresie pierwszych dwóch tygo-

dni ferii zimowych od 18 do 31 stycznia 
w stacjach narciarskich zabezpiecza-
nych przez GK GOPR ratownicy in-
terweniowali 102 razy. Główne przy-
czyny interwencji to: niedostosowanie 
własnych możliwości do panujących 
warunków oraz do trudności trasy, 
brawura, brak znajomości reguł po-
ruszania się po trasie, brak przygoto-
wania fizycznego oraz odpowiedniej 
rozgrzewki przed rozpoczęciem jazdy.

Przypominamy o konieczności 
używania kasków ochronnych oraz 
stosowania się do regulaminów sta-
cji narciarskich, a także Dekalogu FIS. 

W poniedziałek 1 lutego o godz. 
9.35 dyżurny Stacji Centralnej GOPR 
w Krynicy Zdroju otrzymał zgłosze-
nie z Komisariatu Policji w Grybowie, 
że potrzebna jest pomoc w poszuki-
waniu zaginionego 26-latka z Krużlo-
wej. Szczęśliwie ok. godz. 11. mężczy-
zna odnalazł się.

We wtorek 2 lutego o godz. 3.20 
dyżurny Stacji Centralnej GOPR 
w Krynicy Zdroju otrzymał zgłosze-
nie z Komisariatu Policji w Grybowie, 
że potrzebna jest pomoc w poszuki-
waniu zaginionego mężczyzny w oko-
licach Korzennej. Szczęśliwie ok. godz. 
6. mężczyzna odnalazł się.

GRUPA KRYNICKA GOPR

GOPR Krynica swoim zasięgiem 
obejmuje Beskid Sądecki oraz za-
chodnią część Beskidu Niskiego. 
W razie zaistnienia jakiegokolwiek 
zagrożenia lub niebezpieczeństwa 
prosimy o kontakt pod alarmowe 
numery telefonów: 601 100 300 
lub 985, 18 4712933

OGLĄDAJ NAS NA:
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Z Krynicy nadaje nasze specjal-
ne studio telewizyjne. Mnóstwo 
wywiadów obejrzycie na naszym 
portalu codziennych wiadomości 
www.sacz.in, na profilu DTS na 

Facebooku oraz u naszego partnera 
- w telewizji internetowej MTV24.

Jesteśmy z Wami i dla Was w no-
wej zimowej stolicy Polski. Bądźcie 
tam z nami!

(MŁ)

REKLAMA

Rozmaitości

DTS w Krynicy

MARGINAŁKI MINERALNE

Obyś cudze płozy 
szlifował

W 1998 r. ukazała się książka Woj-
ciecha Molendowicza „Marginałki 
sądeckie”, w której odnajdujemy 
kilka ploteczek krynickich. Plotecz-
ki pochodzą sprzed lat, ale warto 
przypomnieć, dlaczego 20 lat temu 
żartowano z Krynicy? Sprawdźmy:

*
Wojewódzki Urząd Pracy w 

Nowym Sączu ujawnił, że naj-
bardziej poszukiwanym zawo-
dem w województwie jest „szli-
fierz płóz łyżew hokejowych”. 
Ponieważ w pobliżu Krynicy 
takiego nie było, więc odpo-
wiedniego fachowca ściągnię-
to aż z Litwy! Źródła nie poda-
ły, jak ów Litwin starający się 
o pracę wypowiedział zdanie: 
„szlifierz płóz łyżew hokejo-
wych”. Co ciekawe zapotrze-
bowanie na szlifierzy w tam-
tych latach utrzymywało się w 
całym województwie na stałym 
poziomie i wynosiło jeden, a la-
tem spadało do zera. Żeby było 
śmieszniej, to rok wcześniej ten 
sam urząd ogłosił, że najbardziej 
poszukiwanymi fachowcami są 
tu krawcy, a jednocześnie naj-
wyższe bezrobocie panuje… no 

w jakim fachu? Kto zgadnie? 
Wśród krawców oczywiście!

*
Z kolei podczas jednego z wie-

czorów krynickiego festiwalu im. 
Jana Kiepury reporter „Marginał-
ków” podsłuchał ciekawą uwagę 
anonimowego znawcy sceny ope-
retkowej. Właśnie grano „Ptasz-
nika z Tyrolu”, kiedy elegancki 
pan w średnim wieku zasiadający 
w pierwszym rzędzie pośród festiwa-
lowej śmietanki, wcale nie szeptem, 
podzielił się z siedzącą obok damą 
taką oto refleksją na temat śpiewu 
jednego z wykonawców: „Spierdolił 
tę arię”. Zna się człowiek na rzeczy!

*
Podczas słynnej lipcowej powo-

dzi w 1998 r. każdy na Sądecczyźnie 
pomagał innym jak potrafił, oferu-
jąc coś z dobrego serca. Pewna pani 
z Tylicza – chyba z jakiejś innej po-
trzeby - w ogłoszeniu przesłanym 
do „Gazety Krakowskiej” zapropo-
nowała pomoc w takiej oto formie: 
„Mogę przyjąć powodzian na kwa-
terę. Mam kilka pokoi dwu i trzy-
osobowych. Wyżywienie na miej-
scu, świetlica. Chcę dwadzieścia 
złotych za dobę”. Cóż tu można do-
dać, widać dobrodziejka zrozu-
miała, że powodzianie to ci, któ-
rym się dobrze powodzi.

(CAB)

STAWOWCZYK NA ZIMĘ
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Kowalstwo, tworzenie biżuterii, malarstwo na szkle czy też tkaninie - 
tego w minionym tygodniu można było nauczyć się w Krynicy-Zdroju. Do 
uzdrowiska już po raz piąty zjechali ukraińscy artyści, którzy jeszcze tylko 
dziś (4 lutego) prowadzą warsztaty artystyczne z różnych dziedzin sztuki.  

Plenery marskie i zajęcia artystyczne organizo-
wane są przez Fundację Przyjaźni Polsko-Ukraiń-
sko-Słowackiej „Braterstwo” z siedzibą w Kryni-
cy-Zdroju w ramach akcji „Braterskie spojrzenie”. 
Uczyć się może każdy - dzieci, młodzież a także do-
rośli. - To już piąta edycja. W tym roku gościliśmy 
m.in. panią Katarzynę Barbalat, która uczyła dzie-
ci kaligrafii. To dla dzieciaków nie tylko frajda ale 
i nauka. Mieliśmy artystów z różnych regionów 
Ukrainy, ze Lwowa, z Kijowa czy też z Winnicy. 
Łącznie gościliśmy osiem osób - mówi Iwona Ro-
maniak, prezes Zarządu Małopolskiej  Fundacji Przy-
jaźni Polsko-Ukraińsko-Słowackiej „Braterstwo”. 
- Jeśli chodzi o wykonywanie biżuterii, bo i tego 
można się było nauczyć, to prawdziwą mistrzynią 
jest pani Aleksandra Barbalat. Te zajęcia cieszą się 
bardzo dużym zainteresowaniem, podobne mieli-
śmy również w lecie ubiegłego roku. Na warszta-
tach powstają piękne prace prezentowane potem 
na wernisażu poplenerowym. Biżuteria pani Alek-
sandry jest wystawiona u nas w Centrum Kultury, 
wiszą także obrazy – prawdziwe dzieła sztuki - do-
daje Iwona Romaniak.

Uczestnicy warsztatów mogli m.in. wziąć udział 
w zajęciach tworzenia tzw. biżuterii minankari, któ-
rą wytwarza się techniką gorącej emalii. - Prace wy-
konywane ze stopionej emalii wytwarza na Ukra-
inie jedynie kilkanaście osób - mówi Aleksandra 
Barbalat, uznana na całym świecie artystka, człon-
kini Fundacji Sztuki Świata oraz laureatka wielu kra-
jowych i międzynarodowych konkursów projekto-
wania biżuterii.

- To ważny wyjazd, nawiązujemy kontakty, uczymy 
się od siebie nawzajem. Na tych warsztatach udało się 
pokazać trochę ukraińskiej  kultury etnicznej aż z IX wie-
ku, z czasów Rusi Kijowskiej - dodaje Katarzyna Barba-
lat, uprawiająca kaligrafię w drewnie i rzeźbiarstwo.  

 
 (AM)

Kultura

REKLAMA

REKLAMA

4 lutego, godz. 9., sala widowiskowa MOK w No-
wym Sączu – „Opowieść wigilijna” Charlesa Dickiensa 
w wykonaniu Grupy Teatralnej MOCNI
4 lutego, godz. 19., MCK SOKÓŁ – XV Festiwal Wirtu-
ozerii i Żartu Muzycznego FUN AND CLASSIC
4 lutego, godz. 19., Pijalnia Główna w Krynicy - Zdroju 
koncert zespołu Happysad
5 lutego, godz. 17., Galeria Sztuki „Siedlisko” w Krunicy 
- Zdroju - wystawa fotografii „Tu Bóg niejedno ma imię 
(Indie)”
5 lutego, godz. 19., Pijalnia Główna w Krynicy-Zdroju 
koncert BRACIA i Krzysztof Cugowski
6 i 7 lutego, godz. 10., Pijalnia Główna w Krynicy-Zdroju 
Warsztaty Akademia Juniora Kopalni Soli Bochnia
6 lutego, godz. 19., Sokół Stary Sącz – „Le Grand Carna-
val - Szlagiery Wszech Czasów”
6 lutego, godz. 19., Pijalnia Główna w Krynicy-Zdroju  
koncert zespołu LEMON
7 lutego, godz. 17., Pijalnia Główna w Krynicy-Zdroju  
koncert zespołu Arka Noego
7 lutego, godz. 17., MCK SOKÓŁ – Waldemar Malicki 
i smyki do muzyki
8 lutego, godz. 17.30, sala widowiskowa MOK 
w Nowym Sączu – opera dziecięca „Calineczka” 
w wykonaniu uczniów Autorskiej Szkoły Pianistycznej 
Ludmiły Bas
9 lutego, godz. 15.30, Pijalnia Główna w Krynicy-Zdroju 
– Popołudnie z tańcem i piosenką – Funky Dolls
 (JB)

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11f  ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2015 r., poz. 2031) oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.),

Minister Infrastruktury i Budownictwa

zawiadamia, że Minister Infrastruktury i Rozwoju wydał decyzję z dnia 12 listopada 2015 r., 
znak: DOII.I.6621.101.2015.AN.3, uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie 
co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody 
Małopolskiego Nr 2/15 z dnia 18 maja 2015 r., znak: WI-VII.7820.9.2015.GI, o zezwo-
leniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa skrzyżowana DK 28 z budowaną 
zachodnią obwodnicą Nowego Sącza w ramach zadania pn. „Budowa zachodniej 
obwodnicy Nowego Sącza – połączenie miejscowości Brzezna z drogą DK nr 28”.

Strony w sprawie mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz aktami sprawy - w siedzibie 
Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, 
pok. 313, III piętro, w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.30, jak również z treścią 
decyzji (bez załączników) - w urzędzie gminy właściwym ze względu na przebieg drogi, 
tj. w Urzędzie Gminy Chełmiec.

Jednocześnie należy poinformować, iż obecnie organem administracji właściwym 
w przedmiotowej sprawie - stosownie do treści rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 
Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 1907, z pózn. zm.) – jest Minister 
Infrastruktury i Budownictwa.

MINISTER
INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

Braterskie spojrzenie 
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REKLAMA

przestrzeń bez 
ograniczeń

Okno dachowe nowej generacji FPP-V preSelect otwierane jest na dwa 
sposoby: uchylnie i obrotowo. Funkcja uchylna pozwala na swobodne podej-
ście do otwartego okna oraz umożliwia nieograniczony widok na zewnątrz. 
Funkcja obrotowa wykorzystywana jest podczas mycia zewnętrznej szyby. 
Okno preSelect to także: 

Zdrowy mikroklimat na poddaszu
Automatyczny nawiewnik V40P dostarcza optymalną ilość świeżego powietrza 
do pomieszczenia. Chroni przed wychłodzeniem wnętrza wydatnie zwiększając 
oszczędność energii cieplnej. 

Podwyższone bezpieczeństwo użytkowe i antywłamaniowe
Innowacyjny system wzmocnienia konstrukcji okna topSafe znacznie podnosi 
odporność na włamanie oraz zwiększa bezpieczeństwo użytkowe okna.

Wysoka funkcjonalność
Opatentowany system okuć oddziela funkcję uchylną od obrotowej. Umożliwia 
to realizację wybranego sposobu otwierania oraz stabilność skrzydła w każdym 
położeniu, zapewniając wysoką trwałość okna i bezpieczeństwo użytkowników.
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Podkowiec jest wyjątkowy!
Rozmowa 
z PIOTREM FIRLEJEM 
ze Stowarzyszenia 
Pro Natura

- Twoja wizyta w Krynicy nie jest przypad-
kowa, uczestniczyłeś w remoncie podda-
sza cerkwi greko-katolickiej w Krynicy, ale 
nie jesteś budowlańcem?

- Nie jestem budowlańcem, je-
stem członkiem Stowarzyszenia Pro 
Natura. Jest to Polskie Towarzystwo 
Przyjaciół Przyrody - stowarzysze-
nie z Wrocławia, które zajmuje się 
remontami świątyń, także na terenie 
Beskidu Sądeckiego. Ostatnio parali-
śmy się remontem poddasza świąty-
ni w Krynicy Dolnej.

- Dodajmy, że zabytkowej i bardzo cha-
rakterystycznej dla krynickiego pejzażu.

- Wyjątkowej, największej mu-
rowanej świątyni greko-katolickiej 
w okolicach Krynicy. Jest to jeden 
z największych projektów, jakie robi-
liśmy w Pro Naturze. Stowarzyszenie 
działa od 20 lat. Od 1996 r. remon-
tując świątynie, poddasza, dbamy 
o miejsca dla podkowców oraz in-
nych nietoperzy, które mają tutaj 
swoje miejsca bytowania. Gdy zaczy-
naliśmy działalność, miały one tylko 
jedno stanowisko na terenie Jaworek 

na granicy Pienin i Beskidu Sądeckie-
go. Teraz mamy tam już dużą kolonię, 
mocną nawet w skali europejskiej, bo 
jest to ok. 5-8 tys. podkowców na te-
renie całej tej krainy.

- Kilkakrotnie padło określenie – podko-
wiec. Dla przeciętnego Czytelnika nieto-
perz to nietoperz, a podkowiec to…?

- Podkowiec jest wyjątkowy, dla-
tego że jest jednym z najmniejszych 
nietoperzy w Polsce. Nazwa wzię-
ła się stąd, że ma on podkowę - na-
rośl na buzi. Nie potrafi on wchodzić 
w szczeliny, dlatego jego miejsca let-
niego bytowania to przede wszyst-
kim dachy świątyń, gdzie musi wle-
cieć. Adaptacja strychów świątyń 
służy temu, żeby on mógł spokojnie 
tam zamieszkać. Teraz mamy okres 
hibernacji, podkowce śpią sobie w 
okolicach Krynicy, może gdzieś na 
Słowacji, i pojawią się tutaj w poło-
wie kwietnia.

- Skąd wiedziałeś, że należy szukać pod-
kowców na terenie cerkwi w Krynicy?

- Tym zajmują się naukowcy, któ-
rzy badają od 20 lat ich kolonie. Są to 
chiropterolodzy. Mówimy tu przede 
wszystkim o Rafale Szkudlarku – jest 
to prezes Pro Natury, który od 20 lat 
przeprowadza i nadzoruje każdą in-
westycję, bada i organizuje liczenie 
nietoperzy.

- W Krynicy są policzone?
 - Akurat w Krynicy mamy za-

równo nocka dużego jak i podkowca, 
a także kilka innych gatunków nie-
toperzy. Kolonia nocka dużego jest 
spora, to ok. 300-500 osobników, 
podkowców mamy mniej, ale rów-
nież występują tutaj. Ze względu na 
to, że ta cerkiew została wpisana do 
programu Natura 2000, mogliśmy ją 
wyremontować.

- Przy tak dużej koloni nietoperze, także 
podkowce, zimują również w innych miej-
scach w Krynicy?

- W okresie zimowym zamieszku-
ją głównie jaskinie, głębokie piwni-
ce. Natomiast w okresie letnim, kie-
dy się rozmnażają, przylatują właśnie 
tutaj do cerkwi w Krynicy, do Le-
luchowa, do Dubnego, Wierchomli 
Wielkiej i wielu innych miejsc na te-
renie Sądecczyzny. Połowa wszyst-
kich podkowców, które mamy 
w Polsce, występuje właśnie na tere-
nie ziemi sądeckiej. Remont był pro-
wadzony w okresie zimowym, bo te-
raz śpią, a kiedy się wybudzą, będą 
mieć już miejsce przygotowane.

- Dlaczego nietoperze kojarzą się zwykle 
z nieprzyjemnym stworzeniem?

- Może po prostu za mało o nich 
wiemy. Ksiądz proboszcz Jan Pipka 
sam mówi, że to bardzo przyjazne 

zwierzątka. Te nietoperze, które żyją 
w Polsce, naprawdę nic nikomu nie 
zrobią. Oczywiście, jeżeli zachowu-
jemy się odpowiednio. 

- A skąd to przekonanie, że nietoperze 
wplątują się we włosy?

- Wiele mitów, które dotyczą 
nietoperzy, wzięło się pewnie z 
tego, że mają one charakterystycz-
ne uzębienie, latają w nocy, jak nie-
którzy mówią wyglądają jak latające 
myszy, dla wielu pewnie mało sym-
patycznie, dlatego takie negatywne 
skojarzenia. Do tego dochodzą fil-
my o Drakuli…

- I jeszcze śpią głową w dół, czego my 
zupełnie nie możemy zrozumieć. Tak im 
wygodnie?

- Śpią z głową w dół, bo im jest na 
pewno wygodnie, są do tego przy-
stosowane, mają specjalne pazur-
ki, które umożliwiają im swobodne 
zwisanie bez użycia mięśni. Trze-
ba dodać, że nietoperze są dla nas 
bardzo pożyteczne. Jeżeli występu-
ją na poddaszach świątyń czy gdzieś 
w okolicy, to tam na pewno nie ma 
komarów.

ROZMAWIAŁ 
WOJCIECH MOLENDOWICZ
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Nikifor urodził się jako syn żebraczki, 
żył w samotności i nędzy, ale uzna-
wany jest za geniusza. Beethoven, 
Norwid, Van Gogh? Ten opis pasuje do 
wielu artystów, ale jego historia ro-
zegrała się właśnie tutaj, w Krynicy. 

Cerkiew na tekturze
Urodził się 21 maja 1895 r. 

w Krynicy. Jako nieślubne dziec-
ko polskiego malarza i łemkowskiej 
żebraczki od poczęcia został skaza-
ny na życie w nędzy i odosobnie-
niu. Jego matka – Jewdokia Drow-
niak wychowywała go samotnie, 
podejmując najgorsze prace w róż-
nych gospodarstwach, czy pensjo-
natach. Ponieważ była głuchonie-
ma, Nikifor odziedziczył po niej 
wrodzoną wadę słuchu i wymowy.

Osierocony podczas I wojny 
światowej, nie potrafiący porozu-
mieć się ze środowiskiem, rozpo-
czął tułaczkę po galicyjskich wsiach 
i miasteczkach. Wtedy też zaczął 
malować swoje pierwsze obrazki, 
pokazując, że niedostatek nie jest 
przeszkodą w realizacji pragnień. 
Za płótna służyły mu bowiem ka-
wałki tektury, pudełka po papie-
rosach, stare zeszyty lub urzędowe 
druki, czyli wszystko, co miało już 
swoją przeszłość i udało się uzy-
skać za darmo. Swój artystycz-
ny warsztat doskonalił malując 
rozmaite cerkwie, spacerujących 
kuracjuszy oraz miejscowe wille, 
a jego pracownią był krynicki dep-
tak. Spotkać go można było co-
dziennie, siedzącego na murku, 
pochłoniętego bez reszty swo-
ją pasją.

Ze względu na kalectwo był 
uważany za upośledzonego i od-
rzucony przez społeczeństwo, co 
rzutowało na sprzedaż jego prac, 
które nie cieszyły się zbytem 
i zrozumieniem ze strony innych. 

Niezwykła dojrzałość geniusza z 
Krynicy

Po raz pierwszy Nikifor został od-
kryty w 1930 r. przez ukraińskie-
go malarza Romana Turyna. Ten, 
zachwycony prostą twórczością kry-
nickiego żebraka, pokazał ją swoim 
przyjaciołom artystom, przebywa-
jącym wtedy w Paryżu. O zetknię-
ciu z pracami Łemka Jerzy Wolff na-
pisał, że było olśniewające. Obrazy 
wzbudziły wielki entuzjazm. Znawcy 
rozwodzili się nad jego niespotykaną 
umiejętnością perfekcyjnego opero-
wania barwami.

„Uderzyła mnie w tych pracach 
niezwykła dojrzałość i odrębność” 
- czytamy w pierwszej publikacji 

na temat Nikifora, która ukazała się 
w 1938 r. Niestety, pomimo okrzy-
ków i westchnień zachwytu śro-
dowiska artystycznego, sztuka 
łemkowskiego samouka wciąż nie 
znalazła nabywców.

Ponownie artystę zauwa-
żyło małżeństwo historyków 
i mecenasów sztuki – Andrzej 
i Ella Banachowie. To oni opie-
kowali się nim od 1948 do 1959 r. 
i doprowadzili do pierwszej wysta-
wy jego prac – w warszawskiej sali 
SARP (1949 r.). Nikifor doczekał się 
również ekspozycji swoich obrazów 
w prestiżowej paryskiej galerii Diny 
Vierny. Wówczas było to wielkie wy-
różnienie. Zagraniczne salony otwar-
ły dla niego swoje drzwi. Był Amster-
dam, Belgia, Niemcy, Izrael... Ale 
o rodzimego malarza upomniała się 
znów Warszawa, gdzie miała miej-
sce najważniejsza wystawa Nikifora 
– w 1967 r. w Zachęcie.

Tu będzie malowała
Przełom lat 50. i 60. to czas, 

kiedy sytuacja materialna Ni-
kifora ulega znacznemu polep-
szeniu. Po licznych wystawach 
w kraju i zagranicą jego obra-
zy zanotowały wzrost wartości 
i zyskały nowych entuzjastów. Od 
władz miasta otrzymał prywatnego 
lekarza, własne mieszkanie i samo-
chód, którym zabrano go na waka-
cje do Bułgarii.

Jego kolejnym opiekunem od 1960 
r. aż do śmierci został Marian Włosiń-
ski. Był to człowiek, który poświęcił 
Nikiforowi swoje życie i karierę ar-
tystyczną. Sam ukończył krakowską 
Akademię Sztuk Pięknych i pracował 
jako plastyk w Krynicy. Jego pracow-
nia w Starym Domu Zdrojowym stała 
się również warsztatem łemkowskie-
go samouka w dniu, w którym prze-
kroczył jej próg i powiedział: „Tu bę-
dzie malowała!". Odtąd przychodził 

tam codziennie ku, początko-
wo, niezadowoleniu Włosińskiego. 
Z czasem jednak magister sztuki 
dostrzegł w ubogim malarzu arty-
stycznego geniusza i przygarnął do 
swego domu. Postanowił o niego za-
dbać, a także zapewnić mu odpo-
wiednie warunki do życia i pracy. 
Wkrótce został również jego praw-
nym opiekunem. To dzięki niemu od-
było się wiele wystaw prac Nikifora, 
o które zatroszczył się również po 
jego śmierci, dbając, by zostały do-
brze zachowane i zapamiętane przez 
przyszłe pokolenia. Losy tej niezwy-
kłej przyjaźni przedstawia fabuła fil-
mu „Mój Nikifor".

Epifaniusz zwany Nikiforem
Tak naprawdę do dzisiaj nie wia-

domo, dlaczego łemkowski artysta 
nazywał siebie Nikiforem lub Nety-
forem. Samo imię „Nikifor" oznacza 
„niosący zwycięstwo" i wcale nie ma 

przypadkowego odniesienia do kry-
nickiego mistrza. Niewątpliwie od-
niósł on swoje zwycięstwo i dlatego 
dziś zna go cały świat.

Oczywisty jest natomiast nadany 
mu przydomek – „krynicki”, uzna-
ny w 1962 r. przez sąd w Muszynie za 
jego nazwisko. Wówczas, na proś-
bę przewodniczącego Miejskiej Rady 
Narodowej – Stefana Półchłopka, ar-
tysta otrzymał też akt urodzenia, 
w którym figurował jako Nikifor Kry-
nicki. Dopiero w 2003 r., dzięki ini-
cjatywie Zjednoczenia Łemków, któ-
rzy odnaleźli greckokatolickie księgi 
metrykalnie, sądownie rozstrzygnię-
to, że jego prawdziwe imię i nazwisko 
to Epifaniusz Drowniak.

Malarz naiwny
Sztuka, którą reprezento-

wał Nikifor, była prosta i cha-
rakterystyczna. Płynęła z serca 
i potrzeby tworzenia. Nie 
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Fascynująca postać

Nikifor Krynicki – samotny samouk malował na tekturze
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ograniczały jej żadne ramy, ani ka-
nony, a mimo to została wpisana 
w pewien nurt, nazwany, no-
men omen, prymitywizmem. 
A ponieważ hołdował on prostocie 
i zdeformowanej przestrzeni, mia-
nowano go również sztuką naiwną. 
I tacy byli też jej twórcy – najczę-
ściej artyści nieprofesjonalni, samo-
dzielnie doskonalący swój warsztat 
malarski.

Prymitywizm w sztuce po-
jawił się we Francji, jeszcze przed 
narodzinami krynickiego mi-
strza. Fascynacja nowym kierun-
kiem zaowocowała powołaniem 
Salonu Artystów Niezależnych 
w 1884 r. Jednak swój rozkwit sztuka 
naiwna przeżywała na początku XX 

wieku, kiedy właśnie swoje pierwsze 
obrazki namalował akwarelą Epifa-
niusz Drowniak. Ta technika była jego 
ulubioną, chociaż pod koniec życia 
używał też kredek.

Najsławniejszy kryniczanin na 
świecie

Samouk z Krynicy przez wiele 
lat walczył z nieuleczalną wówczas 
gruźlicą płuc. Zmarł w 1968 r. w sa-
natorium w Foluszu koło Jasła, a 73 
lata jego życia zostawiły ślad w kil-
kudziesięciu tysiącach dzieł.

To jednak nie koniec historii 
najpopularniejszego kryniczanina 
na świecie. W 1995 r. w zabytko-
wej krynickiej willi „Romanówka” 
otwarto muzeum Nikifora. Można 

tam zobaczyć podstawowy zbiór 
prac artysty, fotografie oraz jego 
rzeczy osobiste, takie jak pędzle, 
farbki, okulary. Jednym z większych 
eksponatów jest drewniana skrzy-
nia, w której Epifaniusz Drowniak 
przechowywał, jak mówiono, cały 
swój dobytek. A jeśli ktoś ma ochotę 
obejrzeć dużo więcej obrazów pry-
mitywisty, powinien odwiedzić Mu-
zeum Okręgowe w Nowym Sączu. 
Tam znajduje się największy zbiór 
jego dzieł. 

Na początku nowego tysiącle-
cia wybucha nowa fala zaintere-
sowania losem i twórczością łem-
kowskiego samouka. We wrześniu 
2004 r. wszedł do kin film „Mój 
Nikifor". Biograficzny dramat 

Krzysztofa Krauzego opowiada nie 
tylko o ostatnich 10 latach życia 
wybitnego malarza, ale jest przede 
wszystkim historią wielkiego po-
święcenia dla drugiego człowieka. 
Jak twierdził sam reżyser, obraz po-
wstał w obronie ludzi wzgardzo-
nych i odrzuconych. Nagrodzony 
wieloma prestiżowymi statuetka-
mi (m.in. Złota Kaczka, Orzeł, Złote 
Lwy) wywołał wiele pozytywnych 
dyskusji, ale też kontrowersji. W 
rolę samego mistrza Nikifora wcie-
liła się bowiem kobieta – wybitna 
aktorka – Krystyna Feldman, któ-
ra o swoim udziale w projekcie po-
wiedziała w jednym z wywiadów: 
-Czułam wielką radość, ale i lęk, 
bo nagle trzeba było przeistoczyć się 

w tego człowieka, o którym tak 
wiele się słyszało.

Postać Epifaniusza Drowniaka 
znalazła oddźwięk również w sło-
wie pisanym. Oprócz wielu artyku-
łów prasowych, pojawiła się poezja. 
O Nikiforze pisali wielcy poeci swoich 
czasów, tacy jak: Zbigniew Herbert, 
czy Konstanty Ildefons Gałczyński. 
Poświęcono mu też monografie i wie-
le książek (np. autorstwa Andrzeja 
i Elli Banachów). Jego pomniki znaj-
dują się we Lwowie i Krynicy, gdzie 
również można podziwiać oryginal-
ny łemkowski nagrobek, wieńczący 
miejsce jego spoczynku na starym 
krynickim cmentarzu.

EWELINA KOTLARZ
KRYNICKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
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Podróże

Przejadą po morzu, by dotrzeć na Ural
Chcą przemierzyć 10 tys. km. Okrążyć 
góry Ural  od wschodniej strony w kie-
runku koła podbiegunowego, wjechać 
na arktyczny półwysep Jamał, przeje-
chać  po lodzie Morza Arktycznego i po-
wrócić sprawdzoną w 2014 r. trasą przez 
Workutę i Peczorę. I to wszystko w oko-
ło trzy tygodnie.

„Mobius Eurasian Challenge 
2016”

Pod takim hasłem architekt i po-
dróżnik Wawrzyniec Kuc oraz fo-
tografik Wacław Laba, członkowie 
małopolskiej grupy wyprawowej 
Traveler 4x4, zmierzą się z zimnem 
arktycznej Rosji. Kiedy ten tekst 
ukazuje się w „Dobrym Tygodni-
ku Sądeckim”, nasi bohaterowie są 
już daleko. Ku przygodzie wyruszyli 
30 stycznia z nowosądeckiego ryn-
ku. Zamierzają przez nieprzyjazną 
człowiekowi tajgę dotrzeć na tere-
ny północnej Rosji, na które Pola-
cy przybywali jedynie w charakte-
rze zesłańców. Na rosyjski półwysep 
Jamał nie dotarł jeszcze podobno ża-
den Europejczyk. Do tej pory podró-
żowali tam głównie Rosjanie. 

Było już „Dużo niedźwiedzi”
Skąd pomysł na tak ekstremalną 

podróż? - To jest pierwsza wypra-
wa na Półwysep Jamalski - mówi 
Wawrzyniec Kuc, komandor, pomy-
słodawca wyprawy - sprawca całego 
zamieszania, jak żartobliwie mówi. 
- W 2014 r. byliśmy z Wacławem 
samochodem w Workucie. Tam 
zebraliśmy trochę doświadczeń 
i postanowiliśmy utrudnić sobie za-
danie przyjmując wyzwanie okrą-
żenia Uralu od północnej strony. 
W tej wyprawie w zasadzie wszyst-
ko jest trudne. W tamte rejony mało 

kto podróżuje. Mieliśmy kilka mie-
sięcy przygotowań logistycznych. 
Problemem na pewno będzie poko-
nanie aktualnych warunków pogo-
dowych, ale na to nie mamy wpły-
wu - zaznacza Wawrzyniec Kuc. 

Terenówką po zamarzniętej tafli
- Jest szansa, że uda nam się 

przejechać po lodzie Morza Arktycz-
nego, pod warunkiem, że będzie na 
tyle niska temperatura, że przejazd 
będzie bezpieczny - dodaje Wacław 
Laba, pilot i nawigator wyprawy. Ja-
kie jest jego zdaniem największe wy-
zwanie wyprawy? - Na pewno jest to 
przejazd przez Morze Karskie a to 
dlatego, że jeszcze nigdy nie jecha-
łem po morzu – żartuje fotografik. 
- Naszym celem jest osiągnięcie 70 
stopnia szerokości geograficznej pół-
nocnej, na którym leży Bowanien-
kowo, miejsce, w którym wydoby-
wa się gaz i gdzie biegnie rurociąg 
- dodaje Wawrzyniec Kuc. Podróż-
nicy będą na bieżąco dokumentować 

szczegóły z ekspedycji. W podróż 
udali się samochodem terenowym 
z napędem na cztery koła wyposa-
żonym na tak daleką i mroźną wy-
prawę. Zabrali ze sobą wszystko co 
potrzebne do eskapady - śpiwory, 
ciepłe koce, prowiant, potrzebne 
narzędzia. - Będziemy zdani tylko na 
siebie, dlatego musimy być przygo-
towani na naprawdę duży mróz, na-
wet minus pięćdziesiąt stopni Cel-
sjusza - mówi Wacław Laba. 

Ludzie nigdy nie zostawią w 
potrzebie

Koordynatorem wyprawy jest są-
deczanin Tomasz Strachanowski, 
także uczestnik podróży w głąb Ro-
sji i do Kazachstanu. - Nie udało mi 
się zabrać na wyprawę, ale będę 
takim łącznikiem chłopaków z No-
wym Sączem - mówi pan Tomasz, 
tłumacz języka rosyjskiego oraz na-
uczyciel, który w 2012 r. pojechał do 
Kazachstanu wraz z ekspedycją „Do 
serca Azji 2012”. - Wymyśliliśmy 
grupę Traveler 4x4, to był pomysł 

Wawrzka. Nie zmieniamy spraw-
dzonych ludzi, on jest takim mo-
torem naszych przedsięwzięć, on 
był także inicjatorem wyjazdu do 
Kazachstanu. Udała nam się wy-
prawa do serca Azji, okrążyliśmy 
jezioro Issyk-kul, przejechaliśmy 
praktycznie cały Kazachstan i poło-
wę Rosji. Stwierdziliśmy, że zespół 
jest gotowy na dalsze wyzwania. 
W Workucie w 2014 r. też nie by-
łem ale przydałem się tu na miejscu 
i stąd moja rola miejscowego koor-
dynatora – dodaje Strachanowski. 

Trasa, którą pojadą podróżni-
cy, nie jest łatwa. - Plan przewidu-
je wyprawę na trzy tygodnie. Wy-
darzyć się może wszystko. Może 
być zamieć, niesprzyjająca pogoda, 
która zakryje wszelkiego rodzaju 
ślady bytności człowieka, na przy-
kład ślady opon. Technologia XXI 
wieku pozwala na dokładną nawi-
gację na bezdrożach, ale wiadomo - 
to jest Arktyka, to jest mróz, śnieg, 
szybko zapadający zmrok - zauwa-
ża Strachanowski.

Największymi zaletami takich 
wyjazdów są mieszkający w tam-
tych okolicach ludzie. - Oni tam 
czekają, nie zostawią człowieka, nie 
ma możliwości, aby nie pomogli. 
A bywa, że jest się zdanym tylko na 
siebie. Jadą łącznie cztery osoby, bo 
w Warszawie  do Wawrzka i Wac-
ka dołączy taternik Marcin Fran-
cuz ze swoją żoną Kasią. To alpi-
niści, specjaliści od samochodów 
terenowych i od mrozów. Potem to 
już przez Moskwę i na Jamał - wy-
jaśnia Tomasz Strachanowski. 

Wiozą na Ural Nowy Sącz 
Na arktycznym szlaku oprócz 

zabójczej temperatury podróżnicy 

będą musieli stawić czoła korytom 
rzek dzikiej Syberii i „zimnikom” - 
niedostępnym bezdrożom, po któ-
rych można jeździć tylko gdy są 
zamarznięte. Obieżyświatów że-
gnała w sobotę grupka sympaty-
ków sądecko-podhalańskiego od-
działu Stowarzyszenia Współpracy 
Polska Wschód, w tym także prezes 
oddziału Piotr Kruk. - My od kil-
ku lat jako stowarzyszenie patro-
nujemy takim wyjazdom. Wiezie-
my chęć pokazania Nowego Sącza 
i pięknej ziemi sądeckiej, również 
dużo materiałów informacyjnych 
w języku rosyjskim. Głównym ce-
lem wyprawy jest spotkanie z ludź-
mi, pokazanie Polski takiej jaka jest, 
a niekoniecznie pokazywanej przez 
pryzmat oficjalnej rosyjskiej propa-
gandy. Kontakty face to face są bar-
dzo wartościowe, a Rosjanie bardzo 
lubią Polaków. Im dalej na północ, 
gdzie jest coraz zimniej, tam cha-
raktery są bardziej gorące i przy-
jazne – dodaje. Piotr Kruk podaro-
wał podróżnikom na szczęście kilka 
pamiątek: 20 kopiejek z 1936 r., nie-
wielki globus, żołnierską manierkę 
i guzik żołnierza carskiego z 1915 r. 
Podarował również drugą manier-
kę z czymś na rozgrzanie. A co, jak 
twierdzą łąccy górale najlepiej roz-
grzewa? Oczywiście łącka śliwowica. 

AGNIESZKA MAŁECKA 

Organizatorem wyprawy jest ma-
łopolska grupa wyprawowa Tra-
veler4x4.pl a głównym partnerem 
i zarazem organizatorem oficjal-
nego startu - sądecki oddział Sto-
warzyszenia Współpracy Polska 
Wschód.

FO
T.

 A
GN

IE
SZ

KA
 M

AŁ
EC

KA



114 lutego 2016   DOBRY TYGODNIK SĄDECKI | Twój tygodnik codziennie – www.sacz.in

REKLAMA

Ludzie

Kurier na każdą pogodę
Choć brzmi to nieprawdopo-

dobnie, to jednak musimy poin-
formować naszych Czytelników, 
że właśnie przeszedł na emery-
turę wieloletni Kurier Specjalny 
„Dobrego Tygodnika Sądeckie-
go” – PT Wiesław Wcześny. Zawo-
dowo Wiesiek jest na emeryturze 
od dobrych kilku lat, ale teraz do 
tamtej emerytury postanowił do-
rzucić wolne od cotygodniowego 
dostarczania naszej gazety.

- Przykro mi, ale muszę od-
puścić, bo siły już nie te, a nie 
chciałbym zawalić i nie dostar-
czyć komuś na czas DTS – oświad-
czył nam Wiesiek Wcześny i, swo-
im zwyczajem, cichutko udał się 
w sobie tylko znanym kierunku. 
Oczywiście oddalił się na rowe-
rze, bo całe życie spędza na dwóch 
kółkach.

Wiesław Wcześny był od po-
czątku ukazywania się DTS Ku-
rierem Specjalnym, który do-
cierał z naszą gazetą pod różne 
istotne w Nowym Sączu adre-
sy. Zawsze skromny, zawsze nie-
zawodny, zawsze oddany swojej 
kurierskiej pasji, zawsze na czas 
i zawsze bez słowa narzekania. 
Wcześny od lat słynął w Nowym 
Sączu z tego, że jeździ rowe-
rem bez względu na porę roku i 

pogodę. Dla niego nie było różnicy 
– minus 25 albo 35 na plusie (jak to 
całkiem niedawno bywało). Cza-
sami mieliśmy wrażenie, że Wieś-
ka Wcześnego, jego rower, czer-
wony przewodnicki polar i plecak 
z gazetami znają w naszym mie-
ście wszyscy. Nieoficjalnie Wiesiek 
dzierżył tytuł Najważniejszego Są-
deckiego Cyklisty, nie tylko dlate-
go, że przez lata prezesował sekcji 
rowerowej PTTK Beskid.

Jak ktoś skrupulatnie obliczył, 
Wiesław Wcześny jako Kurier 

Specjalny rozwiózł 273 000 prze-
syłek – oczywiście specjalnych - 
DTS pokonując w tym celu na ro-
werze blisko 6 tys. km. Za każdy 
egzemplarz DTS, który za Twoim 
pośrednictwem trafił do Czytelni-
ków i za każdy przejechany kilo-
metr w słońcu, deszczu i śniegu – 
serdecznie Ci Wiesiek dziękujemy! 
To m.in. dzięki Tobie nasza praca 
ma głęboki sens!

WYDAWNICTWO DOBRE 
ORAZ ZESPÓŁ DTS

Trafisz na okładkę DTS
Chcesz mieć jedyne i niepowta-

rzalne zdjęcie z ferii w Krynicy-
-Zdroju? Nic trudnego! Koniecznie 
przyjdź do Pijalni Głównej, tam znaj-
dzisz specjalną makietę DTS. Ustaw 
się, pstryknij fotę i już! Możesz po-
chwalić się znajomym, że trafiłeś na 
okładkę „Dobrego Tygodnika Sądec-
kiego”. Wrzuć swoją fotę na Face-
booka, podeślij link na nasz profil na 
FB albo przyślij zdjęcie na nasz adres 
redakcja@dts24.pl, a my pokażemy 
Twoją twarz naszym Czytelnikom. 
Bawimy się razem!

(MŁ)

Najwyższy 
nakład 
w regionie   
 
Najlepsi 
autorzy piszą 
dla Ciebie  
  
Najwięcej 
ramodawców 
nam zaufało   

Jedyna 
gazeta, która 
sama Cię 
znajdzie
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ZNAJDZIESZ NAS NA

Bilety na koncerty w Krynicy do wygrania

Dla naszych Czytelników mamy 
dwa podwójne zaproszenia na 
koncert Arki Noego. Ich pełne 
energii i entuzjazmu piosenki po-
rwą małych i dużych. Koncert 
odbędzie się w niedzielę 7 lute-
go o godz. 17. w Pijalni-Głów-
nej w Krynicy-Zdroju. Aby wziąć 
udział w losowaniu, wystarczy na 
adres mailowy: konkurs@dts24.
pl przesłać swoje imię, nazwisko 
i numer telefonu, w temacie wpi-
sując ARKA NOEGO. Czekamy do 

piątku do godz. 12. Z wylosowa-
nymi osobami skontaktujemy się 
telefonicznie.

Chcecie zdobyć bilety na wy-
darzenia z cyklu „Krynica źró-
dłem kultury”? Śledźcie nasz pro-
fil na FB! Czekają na Was kolejne 
konkursy.

(J)
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Rozmowa
REKLAMA

Zbierając makulatu

Rozmowa z ALICJĄ 
DERKOWSKĄ, 
EDWARDEM 
UCHERSKIM 
I MATEUSZEM 
PARADOWSKIM 
z sądeckiego oddziału 
Komitetu Obrony 
Demokracji

- „Demokracja w Polsce jest zagrożo-
na. Działanie władzy, jej lekceważenie 
prawa oraz demokratycznego obycza-
ju zmuszają nad do wyrażenia stanow-
czego sprzeciwu” - czytamy w manife-
ście KOD-u. Jest demokracja w Polsce 
zagrożona?

Alicja Derkowska: - Jest, a to 
co robimy to właśnie wyrażanie 
sprzeciwu.

Edward Ucherski: - Musimy so-
bie uświadomić, że w kampanii 
wyborczej padły pewne obietni-
ce populistyczne. Została spełnio-
na jedna, która mówiła: będzie-
my słuchać Polaków. Rzeczywiście 
władza dała sobie wspaniałe narzę-
dzie, czyli tzw. sztywne łącze, i bę-
dzie nas słuchać.

- Piszecie w swoim manifeście, że de-
mokracja jest zagrożona, ale prze-
cież partia obecnie sprawująca władzę 
została wybrana w demokratycznych 
wyborach.

AD: – Oczywiście, my przecież 
nie mówimy, że wybory zosta-
ły sfałszowane. Większość głosu-
jących wybrała PiS, co nie znaczy, 
że większość społeczeństwa tak 
głosowała, bo ogromna masa ludzi 
w ogóle nie poszła do wyborów. 
Demokracja nie polega jednak na 
tym, że ten, kto ma większość, robi 
co chce, tylko na tym, że ten kto 

ma większość, rządzi z poszanowa-
niem praw mniejszości. Tymcza-
sem w czasie obrad Sejmu odbie-
ra się głos, wyłącza się mikrofon. 
Opozycja może krzyczeć, ale i tak 
robi się to, co się chce, bo się ma 
większość. To nie jest demokracja.

EU: - Poza tym, jeżeli mówi 
się społeczeństwu, że wprowadza 
się ustawy naprawcze, to o tych 
ustawach powinno się powiedzieć 
w kampanii. Ustawy są wprowa-
dzane nocą, więc to wygląda jak-
byśmy mieli do czynienia z jakąś 
organizacją spiskową. Dziwię się 
tej hipokryzji.

AD: - W kampanii mówiło się, 
że „Polska jest w ruinie”, a te-
raz okazuje się, że wszystko jest 
w porządku.

- Przeciętny Kowalski niewiele rozumie 
ze sporu o Trybunał Konstytucyjny…

Mateusz Paradowski: – Takim 
bezpośrednim impulsem, który 
wyzwolił we mnie chęć działania 
w KOD, była właśnie sytuacja 
z Trybunałem Konstytucyjnym, 
który został ubezwłasnowolnio-
ny. Oglądałem obrady Sejmu i ko-
misji sejmowej prawie jak thriller. 
Byłem przerażony.

- Działacie Państwo w tzw. mateczniku 
PiS, gdzie 9 z 11 mandatów parlamen-
tarnych zdobyło PiS. Na wielu przyja-
ciół w Nowym Sączu chyba nie może-
cie liczyć?

AD: – Możemy, spokojnie.
EU: – Nigdy nie było powie-

dziane, że będzie łatwo. My nie 
szukamy przeciwników ani wro-
gów, chociaż wiem, że mamy wie-
lu oponentów, bo na Facebooku, 
z którego korzystamy, widzimy 
wiele głosów krytycznych i hej-
tów. Praca będzie bardzo trud-
na, nie będzie to rewolucja, ale 
pewien proces. Chcemy stworzyć 
dużą organizację.

- Partię polityczną?
AD: – Nie, ruch społeczny taki 

jak „Solidarność”.
UCH: – Zapraszamy wszystkich, 

którzy chcieliby z nami pracować. 
Staramy się też tworzyć skrzydło 
młodzieżowe, bo mamy zarzuty, że 
geriatria chodzi po ulicach z trans-
parentami i opornikami.

- Spotkaliście się Państwo z zarzutem, 
że te oporniki to nadużycie. Przed laty 
opornik się wpinało w klapę jako sym-
bol oporu przeciw komunie…

AD: – Ja kupiłam sobie śliczny, 
malutki niebieski opornik.

- A nie został Pani z lat 80.?
AD: - Nie mogłam znaleźć.

- Na demonstracjach KOD-u w War-
szawie odśpiewywano „Modlitwę 
o wschodzie słońca” Natana Ta-
nenbauma, którą kiedyś wykonywał 
Przemysław Gintrowski. Jego rodzina 
zabroniła jej wykorzystywania. Uza-
sadnienie jest takie: „wasze celebryc-
kie, medialne, wymuskane twarzyczki 
krzyczące o zamachu na wolność sło-
wa w polskich mediach czy zagroże-
niu prawa do prywatności – śmiechu 
warte”. Co Państwo na to?

EU: – Nie zapraszaliśmy ka-
mer ani telewizji na demonstra-
cje, nie mieliśmy na celu poka-
zywania się i bycia celebrytami. 
Ja jestem pierwszy raz w studiu 
telewizyjnym.

- Wcześniej przeciw wykorzystywania 
piosenek Czesława Niemena przez KOD 
zaprotestowała córka artysty uzasad-
niając, że „KOD to ludzie, którzy przy-
chodzą na demonstracje i są potom-
kami biologicznymi bądź duchowymi 
komuchów”. Co Pani na to?

AD: - Ani biologiczny ani du-
chowy. Nigdy w życiu nie należa-
łam do żadnej partii komunistycz-
nej, czy związku.

FO
T.

DT
S

E. Ucherski, A. Derkowska i M. Paradowski z sądeckiego KOD-u.
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REKLAMA

+48 14 615 24 60

www.kopalnia-bochnia.pl

Biuro Obsługi Turystycznej

biuro@kopalnia-bochnia.pl

Zabytkowe wnętrza najstarszej w Polsce kopalni soli 

kryją niecodzienne atrakcje:

 �       Podziemną ekspozycję multimedialną

 �       140 metrową zjeżdżalnię

 �       Podziemną przeprawę łodzią

Kopalnia Soli Bochnia jest jednym z nielicznych 
miejsc w Polsce wpisanych na listę Światowego 
Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO.

DROGA Z KRYNICY DO BOCHNI TO TYLKO 88 KM W 99 MINUT

N

Krynica-Zdrój

Bochnia
Nowy Sącz

Kraków
A4

rę, wspierałem komunę
- Pamiętamy pierwszą Solidarność, rok 
1980, okupacja sądeckiego Ratusza - 
Pani mąż był wśród okupujących wy-
prowadzonych przez ZOMO. Jak się Pani 
dziś czuje nazywana spadkobierczy-
nią komuny?

AD: – Ja się dobrze czuję. Nie ru-
sza mnie to. Rusza mnie jak młody 
człowiek, jakim jest Joachim Bru-
dziński, zaczyna krzyczeć, że my 
jesteśmy komuniści i złodzieje. Pan 
prezes powiedział: cała Polska z Was 
się śmieje, a pan Brudziński tak do-
powiedział zza jego pleców.

MP: - Nie wiem, w jaki spo-
sób ja zostałem postkomunistą, 
a tym bardziej lewakiem. Jak sze-
dłem do szkoły podstawowej, był 
rok 1981, więc faktycznie był komu-
nizm. Szkoła Podstawowa nr 19 była 
wtedy im. gen. Zygmunta Berlinga, 
więc może stąd taki wniosek? Ak-
tywnie raz do roku zbierałem ma-
kulaturę, może w ten sposób wspie-
rałem komunizm?

- Dlaczego nie pozwała Pani pana Bru-
dzińskiego do sądu za tych złodziei?

AD: – Mam inne zajęcia, żeby 
takimi rzeczami zawracać sobie 
głowę. Ale czuję się obrażana na 

każdym kroku i nie życzę sobie tego. 
Noszę ten znaczek KOD-u na znak 
niezgody.

- Ma Pani inne zajęcia, na przykład obro-
nę 17-latka z Nowego Sącza, który bę-
dzie - albo nie będzie - potrzebował po-
mocy prawnej za udostępnienie filmu 
o prezydencie Dudzie składającym czy ra-
czej zabierającym kwiaty spod pomnika.

AD: – Chyba nie będzie potrze-
bował pomocy prawnej, bo nie zo-
stanie oskarżony.

- Czemu uznaliście, że to Wasza sprawa?
AD: – Bo uważamy, że to, że 

młody człowiek zamieścił link do 
jakiegoś dowcipu na Facebooku, 
a to nie powód, żeby mu wpadać do 
mieszkania, zabierać laptop i robić 
całą aferę.

MP: – Jest właśnie nowelizowana 
ustawa o mediach, więc to wszyst-
ko zbiegło się w czasie. Takie dzia-
łania zawsze budzą niepokój. Po-
dobnie jak to było za poprzedniej 
ekipy rządzącej. Powinna być jak 
najdalej zachowana wolność wy-
powiedzi, a już na pewno wolność 
tego, co oglądamy. Pojawiają się 
bardzo poważne obawy czy nasza 

korespondencja już dziś nie jest 
czytana, kontrolowana.

AD: - A różnica jest taka, że nie 
będzie w słuchawce słychać głosu: 
„Rozmowa kontrolowana”.

ECH: - W nowej ustawie został 
zniesiony zapis, który mówił, że po 
zakończeniu akcji dochodzeniowej 
materiał powinien zostać zniszczo-
ny. Jest zagrożenie, że dane, któ-
re zostaną ściągnięte przez służby 
specjalne, mogą się dostać w nie-
odpowiednie ręce. Czegoś takiego 
doświadczył profesor z AGH. Każ-
dy ma swoją prywatność, ma zasło-
ny w oknach, żeby robić w domu co 
chce. Bez naszej wiedzy te zasłony 
są odsuwane i ktoś nas podgląda. 
Czy mamy się na to godzić?

- „Ala Derekowska lepiej by się już ró-
żańca chwyciła, ma swoje lata, a nie 
buntowała ludzi przeciwko demo-
kratycznie wybranemu prezydentowi 
i rządowi - komentowano na sobotnim 
opłatku Solidarności w parafii kolejowej” 
– cytuję portal Sądeczanin.info.

AD: – Bardzo mi się podoba ten 
tekst, dawno się tak nie śmiałam.

EU: – W artykule, który uka-
zał się w „Gazecie Krakowskiej” 

szanowany działacz Solidarności, 
którego zasługi są niekwestiono-
wane, skrytykował nas, twier-
dząc, że to co robimy to farsa.

MP: - Ja też bardzo się uśmia-
łem z tego komentarza pana 
Szkaradka. 

EU: – Andrzej Szkaradek jed-
nym słowem określił KOD, twier-
dząc, że jest to farsa, ale zapomi-
na, że kiedyś był po drugiej stronie 
symbolicznej barykady, walczył 
przeciwko władzy, która deptała 
prawo, konstytucję. Teraz nie za-
uważył, że historia zatoczyła wiel-
kie koło i on się znalazł po dru-
giej stronie. Gratuluję mu dobrego 
samopoczucia.

- Pan Andrzej Szkaradek zdaje się dzia-
łał z Panią w „Solidarności”?

AD: - Ależ oczywiście. Znamy 
się od 1980 r. Był gościem w naszym 
domu, razem malowaliśmy plakaty, 
przesiadywał u nas, wspólnie plano-
waliśmy kolejne działania „Solidar-
ności”. Bardzo nam pomógł w sta-
nie wojennym, bo jak zostaliśmy bez 
pracy, postawiliśmy mały drewnia-
ny kiosk „Figa”. Andrzej własnymi 
rękami pomagał nam go budować. 

- Kiedy pierwsza demonstracja KOD-u 
w Nowym Sączu?

MP: – Jeszcze nie wiemy, na ra-
zie bacznie obserwujemy, co nasza 
władza czyni. Protesty, które orga-
nizuje KOD nie są celem same w so-
bie, są co najwyżej środkiem.

- Gdzie Państwo będziecie demonstro-
wać? Na ul. Pijarskiej?

 MP: – Nie zdradzajmy takich 
szczegółów. Biorąc pod uwagę, że 8 
osób na 10 nie jest zachwycona na-
szą działalnością, chociaż myślę, że 
coraz więcej osób będzie się do nas 
przyłączać. 

AD: - Powszechnie się mówi, że 
Nowy Sącz jest matecznikiem PiS, 
czyli że większość osób głosowała 
na PiS, ale przecież większość to nie 
znaczy wszyscy. Nie ma się więc co 
dziwić, że tu też są ludzie, którym 
nie podoba się to, co się dzieje, któ-
rzy się na to nie zgadzają. A ja ape-
luję do nich wszystkich, żeby się do 
nas przyłączyli.

ROZMAWIAŁ 
WOJCIECH MOLENDOWICZ

WYKORZYSTANO FRAGMENTY 
PROGRAMU REGIONALNEJ TELEWIZJI 

KABLOWEJ W NOWYM SĄCZU
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Sprawy i ludzie

REKLAMA

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Krynicy-Zdroju zaprasza na 

ślizgawki w okresie ferii zimowych 
na lodowiska w Krynicy-Zdroju, Tyliczu, 

Mochnaczce Wyżnej oraz Czarnym Potoku.
Na miejscu czynne wypożyczalnie łyżew.

Informacje pod numerem telefonu 18 472 38 24.
Zapraszamy

Pobiegli po nowy dom dla rodziny Gruców
- Nie spodziewałam się, że jest tylu 
dobrych ludzi chętnych do pomocy. 
Serce rośnie, gdy widzę, że niebawem 
będą mogła z dziewczynkami wpro-
wadzić się do nowego domu - mówi 
Kinga Gruca z Berestu koło Krynicy
-Zdroju. Kobieta, która samotnie wy-
chowuje cztery córki, jeszcze w tym 
roku ma szansę zamieszkać w nowym 
domu wybudowanym przez Funda-
cję Renovo.

Ponad stuletni budynek, w któ-
rym obecnie mieszka, jest w tak 
fatalnym stanie, że nadaje się je-
dynie do rozbiórki. Budowa nie by-
łaby możliwa bez wsparcia licznych 
darczyńców i ludzi dobrej woli. Aby 
przyspieszyć zakup wyposażenia 
do nowo wybudowanego domu, 
w niedzielę zorganizowano w Be-
reście akcję charytatywną „Bieg po 
dom”. Podczas rywalizacji sporto-
wej zbierano fundusze na ten cel.

Mąż zginął rażony piorunem
Coraz bliżej do zakończenia 

budowy nowego domu dla Kingi 
Grucy, która samotnie wychowuje 
cztery córki. Jej mąż ponad półto-
ra roku temu zginął od uderzenia 
pioruna, kiedy wybrał się na pa-
stwisko po bydło 

- Była burza. Poszedł po kro-
wy, by je zagonić do stajni i już 
nie wrócił. Poszłam go szukać 
i znalazłam go na łące. Już nie żył. 
Tego się nie da zapomnieć. Do tej 
pory trudno mi się pogodzić, że 
już go nie ma obok mnie. Był nie-
zastąpiony. Dużo mi pomagał, za-
wsze pod ręką, był bardzo dużym 
wsparciem. Dziewczynki na po-
czątku dużo pytały o tatę, miały 
nadzieję, że wróci, teraz powoli 
się przyzwyczajają, że już go ni-
gdy nie zobaczą. 

Kobieta mieszka w połemkow-
skiej chacie, która nie nadaje się 
do generalnego remontu. Rodzina 
zajmuje jedną izbę, jest tylko po-
kój z kuchnią. Dom jest bez funda-
mentów, z przeciekającym dachem, 
podłogi są również w bardzo złym 
stanie. W każdej chwili niestabil-
nym budynek grozi zawaleniem.

Renovo wybudowało dom
Fatalne warunki mieszkaniowe 

i tragedia, którą dotknęła panią 
Kingę, poruszyły przedstawicie-
li Fundacji Renovo i postanowili jej 
pomóc. Stowarzyszenie powstało 
w 2012 r. Głównym celem działal-
ności jest pomoc osobom potrzebu-
jącym w poprawie warunków byto-
wych i mieszkaniowych.

Dom został wybudowany od 
podstaw. Nie byłoby to jednak moż-
liwe bez wielu darczyńców. Zgła-
szali się z całej Polski. Budynek już 
stoi w surowym stanie. Teraz trze-
ba doposażyć jego wnętrze.

- Dom jest już ocieplony i za-
daszony. Mamy już zamontowane 
okna oraz drzwi, teraz potrzebne 
są środki na wyposażenie wnętrza, 
zbieramy środki na zakup mebli, 
podłóg, sprzętu AGD czy RTV czy 
choćby płytek do łazienek - mówi 
Łukasz Ziemnik z Fundacji Renovo. 

Bieg po wyposażenie
 Aby przyspieszyć zakup wy-

posażenia do nowo wybudowa-
nego domu, w ubiegłą niedzielę 
zorganizowano w Bereście akcję 

charytatywną „Bieg po dom”. Pod-
czas rywalizacji sportowej zbierano 
pieniądze. Chętnych do wsparcia 
akcji nie zabrakło. Na starcie sta-
nęło ponad 230 biegaczy, którzy za 
udział w biegu przekazywali datki 
na ten cel. Dla uczestników zapla-
nowano różne dystanse, w zależno-
ści od kategorii wiekowej, od 300 m 
do 10 km. Wśród biegaczy znaleźli 
się mieszkańcy Berestu. 

- Lubię biegać i cieszę, że przy 
okazji mogę pomóc pani Kindze. 
Każdego może spotkać taka sytu-
acja, dlatego nie można być obo-
jętnym - mówi Patryk Biel z Be-
restu. - Dla wszystkich z wioski 
to był szok jak się dowiedzieliśmy 
o śmierci jej męża. Tym bardziej, że 
w tej rodzinie nigdy się nie przele-
wało. Dlatego chcemy jej pomóc, 
abym mogła godnie żyć razem ze 
swoimi córkami. 

Dziewczynki wybrały kolory pokoi
Pani Kinga i jej córki nie kryją ra-

dości, że niebawem będą mogły za-
mieszkać w nowym domu.

- Wszystko mi się podoba 
w tym nowym domu, jest dużo 

pomieszczeń. Nie spodziewałam 
się, że jest tylu dobrych ludzi chęt-
nych do pomocy - mówi Kinga Gru-
ca. - Serce rośnie, gdy widzę, że 
niebawem będą mogła z dziew-
czynkami wprowadzić się do no-
wego domu. 

Dom ma ponad 90 m kw. Na par-
terze ma być kuchnia z sypialnią oraz 
kotłowania. Na pierwszy piętrze pla-
nowane są sypialnie plus łazienka. 
Dziewczynki już sobie wyobraża-
ją, jak będą wyglądać ich przyszłe 
pokoje. 

- Marzy mi się duży i ładny po-
kój. Chciałabym, aby ściany były 
koloru zielonego i żeby tam było łóż-
ko, szafki i komputer - mówi Karoli-
na, jedna z córek Kingi Grucy.

Przeprowadzka jeszcze w tym 
roku

Jak zapewnia Fundacja Renovo 
oddanie domu nastąpi jeszcze w tym 
roku. 

- Mamy zaprzyjaźnionych kil-
ka ekip remontowo-budowlanych, 
hydraulików i elektryków. To są 
osoby z wielkim sercem. Zawsze 
możemy na nich liczyć. Są gotowi 

w każdej chwili pomóc - dodaje Łu-
kasz Ziemnik.

- Budowa domu to do tej pory 
nasze największe wyzwanie. Sta-
ramy się go jak najlepiej wykonać, 
aby pani Kinga i jej dziewczynki 
były zadowolone. To jest radość ko-
muś pomagać, po to jesteśmy - pod-
sumowuje Łukasz Koczenasz, pre-
zes Fundacji. 

Kinga Gruca liczy, że teraz z każ-
dym dniem będzie coraz lepiej.

 - Nie wiem, co tam w górze jest 
zapisane, ale trzeba wierzyć, że cze-
kają nas teraz tylko dobre chwile, 
nadzieję trzeba mieć zawsze. 

MONIKA CHROBAK 

Cały czas można wesprzeć akcję. 
Szczegóły są podane na stronie in-
ternetowej stowarzyszenia: http://
fundacjarenovo.pl/.
Najlepiej pieniądze na dokończenie 
budowy wpłacać na konto Funda-
cji: Bank Millennium SA. 93 1160 
2202 0000 0002 3195 1156 z do-
piskiem: „Budowa domu p. Kingi 
i jej córek"

Rodzina Gruców na mecie biegu. W niedzielę wystartował charytatywny „Bieg po dom”.
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 naturalna woda mineralna rozlewana jest w Uzdrowisku 
Muszyna z  odwiertów zlokalizowanych na terenie Popradzkiego Parku 
Krajobrazowego. Jest wodą alkaliczną, wysoko-zmineralizowaną, magnezowo-
wapniową. Jej orzeźwiający smak oraz  składniki  mineralne, takie jak: magnez, 
wapń, potas, sód, żelazo, powodują, że Muszynianka ma  właściwości odżywcze. 
W swoim składzie posiada także wodorowęglany i siarczany, które  alkalizują kwasy 
żołądkowe i są korzystne dla osób cierpiących na nadkwasotę. Przyczyniają się 
również do obniżenia zawartości cukru we krwi i  regulują jej PH. Systematyczne 
picie „Muszynianki” nie tylko uzupełnia braki wody w  naszym organizmie, ale 
też pozwala na korygowanie nieprawidłowości wynikających z  niedoborów 
mineralnych i  wadliwej przemiany materii.

33-380 Krynica Zdrój, 
ul. Kościuszki 58 | tel./fax: +48 18 471 21 34

e-mail: biuro@muszynianka.pl | www.muszynianka.pl

Rekomendowana przez 
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego 
- Państwowy Zakład Higieny
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Nowy SączNowy Sącz
ul. Lwowska 53Aul. Lwowska 53A

TU KUPISZ NAJPIĘKNIEJSZETU KUPISZ NAJPIĘKNIEJSZE
D I A M E N T Y  W POLSCED I A M E N T Y  W POLSCE

tel. 512 188 264tel. 512 188 264

Poniedziałek - Piątek 9-18, Sobota 9-14Poniedziałek - Piątek 9-18, Sobota 9-14

Opinie

Jerzy Wideł
Z kapelusza

Wrócił w dobrym stylu

W zeszłorocznej, jesiennej 
kampanii wyborczej do 
Sejmu Jan Duda startu-

jący z listy Prawa i Sprawiedliwo-
ści nie epatował wyborców „ko-
smicznymi” pomysłami w rodzaju 
linii kolejowej Piekiełko – Kraków 
Podłęże, budowa „sądeczanki”, 
czy przywrócenie w Nowym Są-
czu Karpackiego Oddziału Straży 
Granicznej. Na afiszu wyborczym 
widniało proste hasło: „Uwolnić 
energię społeczną”. Na wybor-
ców patrzył z plakatów skrom-
ny człowiek. Z celnym numerem 
10. na liście.

Ale Jan Duda nie jest człowie-
kiem znikąd na scenie politycz-
nej Sądecczyzny. Mimo stosun-
kowo młodego wieku (w tym 
roku skończy 56 lat) od lat działał 
w „Solidarności” Rolników Indy-
widualnych. Dotąd zasiada w naj-
wyższych organach tego związku. 
Kiedy utworzono powiaty w kraju, 

był przez lata przewodniczącym 
rady powiatu. Potem zniknął 
z tzw. sceny politycznej. Zajął się 
biznesami rozlicznymi i pomocą 
swojej uroczej żonie Małgorzacie 
Mordarskiej-Dudzie w wychowa-
niu i kształceniu dzieci. Państwo 
Dudowie mają więc teraz pocie-
chę z Maćka, Marcina i urokliwej 
pani Kasi.

Dlaczego przywołuję w tym 
miejscu pana Jana? Po pierwsze 
kilka dni temu zaprosił ponad set-
kę osób na otwarcie swojego biu-
ra poselskiego w Nowym Sączu. 
Po drugie nie zawiedli go daw-
ni przyjaciele, znajomi, koledzy. 
Po trzecie zaś, tutaj moja osobi-
sta wycieczka, jakoś pan Janek nie 
pasuje mi do towarzystwa panów 
Brudzińskiego, Suskiego. Swoim 
zachowaniem, stylem rozmowy 
jest z innej planety niż wymienie-
ni wyżej panowie. Ciężko zapraco-
wał na swoją pozycję, wie co to jest 
trud fizycznej pracy. Jest twar-
dym, czasem krewkim człowie-
kiem, ale nie pysznym, zadufanym 
w sobie pseudodżentelmenem. Je-
śli w ogóle tacy są w polityce. Li-
czy się z danym komuś słowem. 
Nawet jeśli czasami na tym traci.

Znamiennym był fakt obecności 
na otwarciu biura poselskiego An-
drzeja Szkaradka, który nota bene 

nie jest nawet członkiem tej par-
tii, a innych kolegów partyjnych 
poza Wiesławem Janczykiem nie 
było. Byli za to w licznej grupie 
wójtowie, burmistrzowie sądeccy 
i gorliccy oraz przede wszystkim 
„gruby” korpus przedstawicie-
li starostwa powiatu nowosądec-
kiego w osobach starosty Marka 
Pławiaka, przewodniczącego Rady 
Powiatu Zygmunta Parucha, se-
kretarza powiatu i ważnej figury w 
Sejmiku Małopolskim Witolda Ko-
złowskiego. Nie zabrakło też byłe-
go starosty Jana Golonki.

Byli także trzymający władzę 
nad grzesznymi duszami w cen-
trum Nowego Sącza ks. proboszcz 
Jan Siedlarz z kościoła pw. św. Ka-
zimierza i gorąco witany emery-
towany proboszcz tej parafii ks. 
Stanisław Czachor. W myśl cyto-
wanej przez ks. proboszcza ewan-
gelii św. Mateusza, posłowi Dudzie 
życzono budowy gmachu kraju na 
twardej skale. No, zobaczymy jak 
to będzie. Ale na Jana Dudę moż-
na liczyć, bo zna życie i wrócił na 
scenę polityczną człowiek wielu 
zalet, ugodowy. Nie pistolet, który 
lubi strzelać, a wcześniej nie na-
bijać broni. Zresztą przed tym za-
pewne ochroni go człowiek-or-
kiestra dyrektor biura Władysław 
Matczuk.
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Kandydat na prezydenta USA ma korzenie w Słopnicach
Polityczna aktywność amerykańskiego 
senatora sprawia, że do Urzędu Gmi-
ny Słopnice w powiecie limanowskim 
dzwonią agencje z całego świata. Me-
dia są zainteresowane rodzinnymi ko-
rzeniami Berniego Sandersa, który ubie-
ga się o fotel prezydenta USA. Wójt 
przyznaje, że mieszkańcy mu kibicu-
ją. - Niech wygra. Dobrze byłoby mieć 
tak wpływowego znajomego - żartu-
je Adam Sołtys. 

W poniedziałkowych prezydenc-
kich prawyborach w stanie Iowa, 
Bernie Sanders – amerykański se-
nator, posiadający rodzinne korze-
nie w Słopnicach, minimalnie prze-
grał z byłą szefową dyplomacji USA, 
Hilary Clinton. 

Clinton zdobyła 49,8%, zaś San-
ders 49,6% głosów wyborców Par-
tii Demokratycznej. Za niespełna 
tydzień, w prawyborach w New 
Hampshire, może okazać się iż 
zwycięstwo przypadnie w udziale 
74-letniemu senatorowi, który swo-
im wyborcom obiecuje prawdziwą 
„polityczną rewolucję”. 

Bernard Sanders ma rodzin-
ne korzenie na Limanowszczyźnie. 
Amerykański polityk żydowskie-
go pochodzenia urodził się w 1941 r. 
w Nowym Jorku, ale jego ojciec 

Eliasz w 1921 r. wyemigrował do 
Stanów Zjednoczonych. Jak wska-
zują źródła, rodzinny dom senatora 
mieścił się w osiedlu „Pod Putówką” 
w Słopnicach.

Senator w trwającej kampanii 
często odwołuje się do swojego po-
chodzenia, a temat ten z łatwo-
ścią podchwytują media. Wójt Adam 
Sołtys przyznaje, że polityczna ak-
tywność Sandersa przyczynia się 
do promocji gminy Słopnice na ca-
łym świecie – od dwóch dni do urzę-
du dzwonią przedstawiciele różnych 
agencji prasowych i redakcji, m.in. 
z Paryża czy Tel Awiwu. Do Słop-
nic przyjeżdżają także dziennikarze 
ogólnopolskich mediów. 

W Słopnicach mówi się, że wizy-
ta Berniego Sandersa w tym miejscu 
wsierpniu 2013 r. nie była pierwszą. 
Podobno amerykański polityk w ro-
dzinnej miejscowości ojca bywał już 
w latach 90., jednak zaprzecza temu 
Adam Sołtys. - Nie wydaje mi się, by 
była to prawda. Przebieg wizyty w 
2013 ewidentnie wskazywał, że był 
to pierwszy pobyt Bernarda San-
dersa w Słopnicach. Senator nicze-
go nie znał, oglądał swoje rodzinne 
strony po raz pierwszy - mówi wójt. 

Berniego Sandersa najbardziej in-
teresowały wspomnienia i pamiątki 

po przodkach. Władze gminy przy-
gotowały dla niego m.in. fotografię 
domu, w którym wychowywał się 
jego ojciec Eliasz (budynek przetrwał 
do lat 90.), a także archiwalne do-
kumenty związane z jego krewny-
mi – na jednym z nich widniał ory-
ginalny podpis ojca Sandersa. - Było 
to dla niego bardzo ważne - mówi 
Adam Sołtys. 

W podziękowaniu za gościnę oraz 
przekazanie ważnych pamiątek, se-
nator zaprosił przedstawicieli władz 
gminy do Vermont w Stanach Zjed-
noczonych. Wójt jednak odpowie-
dział, że problemem może być uzy-
skanie wizy w konsulacie. 

- Bernard Sanders podszedł do 
tego bardzo poważnie. Powiedział 
mi, że jest grupa senatorów, posia-
dających polskie korzenie i sympa-
tyzujących z naszym krajem, obie-
cał że wstąpi do tego klubu i będzie 
działał w tym temacie. Kto wie, 
może zniesie wizy jeśli zostanie 
prezydentem? Póki co kibicujemy 
mu, jest przecież związany z na-
szą gminą. Chciałbym żeby wy-
grał, dlaczego nie? Dobrze byłoby 
mieć takiego dobrego, wpływowe-
go znajomego - żartuje Adam Sołtys.

PRZEMYSŁAW ANTKIEWICZ

Pożegnanie
2 lutego 2016 r. w wieku 80 lat, choroba 
i śmierć wyrwały z naszych szeregów Kole-
gę Leopolda Kalarusa. Słuchaczem Sądec-
kiego UTW był od zawsze. Działał w zarzą-
dzie sekcji medycznej i profi laktyki zdrowia, 
a przez trzy lata był jej starostą. Doskonały 

organizator spotkań integracyjnych, trzykrotnie repre-
zentował Sądecki UTW na Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Sportowej UTW w Łazach jak i I Ogólnopolskiej Zimo-
wej Senioriadzie na Podhalu w Rabce-Zdroju w konku-
rencji brydż sportowy zdobywając brązowy medal.
W 2014r.  odznaczony "Odznaką Honorową Stowarzysze-
nia Sądecki UTW".
Kiedy ujawniło się poważne zagrożenie życia wycofał się  
z kandydowania do Zarządu Sekcji, z nadzieją zapowiadał 
jednak swój powrót. Niestety przegrał ze śmiertelną cho-
robą.  Z żalem żegnamy naszego sympatycznego kolegę.

Msza św. odbędzie się 5 lutego 2016 r. o godz. 13.00 
w kaplicy cmentarnej ul. Śniadeckich 19, następnie nastą-
pi odprowadzenie zwłok na miejsce wiecznego spoczynku.

Spłonął zabytkowy kościół
Prawie 150 funkcjonariuszy z 30 zastępów 
straży gasiło pożar zabytkowego kościoła 
pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny w Libuszy w gm. Biecz. Ko-
ścioła nie udało się uratować.

Ogień pojawił się kilka minut po 
godzinie 1. nad ranem. - Dostaliśmy 
zgłoszenie, że płonie kościół – rela-
cjonuje mł. bryg. Dariusz Surmacz, 
oficer prasowy PSP w Gorlicach. - Na 
miejscu okazało się, że pali się dach 
i wieża. Pożar był w fazie rozgorzenia 
czyli bardzo szybko i intensywnie się 
rozprzestrzeniał.

Kościół doszczętnie spłonął. Przy-
czyna pożaru nie została jeszcze usta-
lona. Strażacy biorą pod uwagę dwie 
możliwości: podpalenie albo zwarcie 
instalacji elektrycznej.

Kościół w Libuszy to zabytek 
z XVI wieku. Świątynia już nie pierw-
szy raz zmaga się z ogniem. Podobne 
zdarzenie miało miejsce 30 lat temu. 
Kościół odbudowano wówczas do-
piero po kilkunastu latach. Niedaw-
no zakończył się kolejny remont. Te-
raz oczekiwana jest decyzja o dalszym 
losie kościoła.

(HUGO)

Jubileuszowy konkurs FAKRO
Firma FAKRO – światowy wicelider 
w branży okien dachowych i scho-
dów strychowych obchodzi jubile-
usz 25-lecia istnienia. Z tej okazji dla 
partnerów handlowych i klientów in-
dywidualnych przygotowano szereg 
akcji promocyjnych. Jedną z nich jest 
konkurs  #25FAKRO.

W konkursie może wziąć udział 
każdy, kto zrobi zdjęcie związa-
ne z działalnością firmy FAKRO, 
opublikuje je na swoim profi-
lu na Instagramie, doda hashtag 
#25FAKRO oraz tag @fakrogroup, 
zamieści komentarz pod zdjęciem 
i będzie obserwować profil @fakro-
group w serwisie Instagram. Naj-
ciekawsze zdjęcia zostaną nagro-
dzone przez komisję konkursową. 

Do wygrania atrakcyjne nagro-
dy: tablety, aparaty cyfrowe, słu-
chawki oraz gadżety firmy FAKRO. 
Konkurs trwa od 25 stycznia do 25 
kwietnia 2016 r.

Szczegóły i regulamin kon-
kursu: http://www.fakro.pl/
produkty/konkurs-25fakro/
zasady/

(MŁ)

Sportowiec roku
Stowarzyszenie Dla Miasta jest or-

ganizatorem kolejnej edycji Plebiscy-
tu na Najpopularniejszego Sportowca 
Sądecczyzny 2015 r. W tegorocznej 
edycji zgłoszono rekordową liczbę 81 
sportowców. Do finału zakwalifiko-
wało się 25 z nich z największą liczbą 
głosów. Na naszym portalu codzien-
nych wiadomości www.sacz.in pre-
zentujemy ich sylwetki. Głosowanie 
potrwa do 7 lutego. Zwyciężcę po-
znamy podczas Gali Mistrzów Spor-
tu 11 lutego. Dobry Tygodnik Sądec-
ki jest partnerem plebiscytu oraz jego 
patronem medialnym.

(MŁ)

Wiceminister Gowin w Sączu
W sobotę 30 stycznia w Starostwie 

Powiatowym w Nowym Sączu gościł 
Jarosław Gowin - wicepremier i mi-
nister nauki i szkolnictwa wyższego. 

Spotkał się z Zarządem Powiatu i pre-
zydium Rady Powiatu. - Rozmawiali-
śmy między innymi o zagadnieniach 
dotyczących rozwoju Sądecczyzny 
i sytuacji społeczno-politycznej 
w naszym regionie – mówi starosta 
nowosądecki Marek Pławiak.

. (AM)
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Europejczycy kupili już ponad milion hybryd Toyoty. Jubileuszowy samochód z 

tym unikalnym napędem to srebrny Auris Hybrid w wersji Comfort. Odebrał go klient 

w Düsseldorfie, który otrzymał także drugiego hybrydowego Aurisa na rok.

• Liczba hybryd Toyoty sprzedanych w Europie przekroczyła milion egzemplarzy;

• Sprzedaż hybryd japońskiej marki rośnie na rynku europejskim najszybciej spo-

śród wszystkich regionów;

• W 2015 roku roczna sprzedaż hybryd na kontynencie przekroczy 200 000 aut.

Milionowy egzemplarz hybrydowej Toyoty odebrał pan Victor Dugonics w auto-

ryzowanym salonie Toyoty Yvel w Düsseldorfie. Szczęśliwy pojazd to srebrny Auris 

Hybrid w wersji Comfort z 15-calowymi aluminiowymi felgami i automatyczną klima-

tyzacją. Wyposażony jest także w multimedialny system Toyota Touch 2 z kamerą 

cofania, sześcioma głośnikami, 7-calowym kolorowym wyświetlaczem dotykowym 

oraz wielofunkcyjną kierownicę.

„Auris stanowi najlepszy dowód sukcesu hybryd Toyoty – obecnie ponad połowa 

sprzedawanych w Europie egzemplarzy jest wyposażona w to wydajne połącze-

nie silnika spalinowego i elektrycznego, a ich udział w sprzedaży modelu cały czas 

rośnie” – powiedział Tom Fux, prezydent Toyota Deutschland, podczas uroczyste-

go przekazania samochodu. Fux wręczył także kluczyki do drugiego Aurisa Hybrid 

żonie Dugonicsa, która będzie mogła bezpłatnie korzystać z pojazdu przez rok.

„Szczególnie mnie cieszy, że milionowa hybryda została kupiona właśnie w Niem-

czech, i życzę państwu Dugonics wiele radości z jazdy nowymi Aurisami Hybrid” – 

dodał Tom Fux.

Victor Dugonics po raz pierwszy zetknął się z napędem hybrydowym w pracy. 

Z zawodu jest kierowcą w przedsiębiorstwie, którego flota posiada również auto-

busy hybrydowe. Pozytywne doświadczenia z pracy za kierownicą tych pojazdów 

przesądziły o wyborze elektryczno-spalinowego Aurisa. Victor Dugonics docenił w 

szczególności niskie zużycie paliwa, niewielką emisję spalin i cichą pracę napędu.

Auris Hybrid korzysta z tego samego napędu co obecny na rynku Prius, jeden z 

najbardziej niezawodnych i oszczędnych samochodów na świecie. Silnik spalino-

wy VVT-i o pojemności 1,8 l i mocy 99 KM współpracuje z silnikiem elektrycznym o 

mocy 82 KM. Łączna moc napędu wynosi 136 KM. Rozpędzenie samochodu od 

zera do 100 km/h trwa 10,9 s, a maksymalna prędkość to 180 km/h. Zależnie od 

warunków jazdy silniki działają pojedynczo lub wspólnie. Auris Hybrid spala w cy-

klu mieszanym średnio 3,5 l paliwa na 100 km, emitując przy tym zaledwie 79 g/km 

dwutlenku węgla.

Od czasu wprowadzenia na rynek Toyoty Prius w 1997 roku japoński producent 

sprzedał ponad osiem milionów hybryd na całym świecie. W porównaniu z samo-

chodami o napędzie konwencjonalnym udało się dzięki temu globalnie ograniczyć 

emisję CO2 o ponad 58 mln ton, a zużycie benzyny o 22 mld litrów. W Europie 

sprzedaż hybryd stanowi 23% całkowitej sprzedaży samochodów Toyoty i Lexusa. 

Oferta Toyota Motor Europe obejmuje aż 14 modeli hybrydowych. Są to (1) Prius, 

(2) Prius+, (3) Prius Plug-in, (4) Yaris Hybrid, (5) Auris Hybrid, (6) Auris Hybrid Touring 

Sports, (7) Camry Hybrid, oraz Lexusy (8) CT 200h, (9) GS 300h (10)GS 450h, (11)IS 

300h, (12) LS 600h(L), (13) RX 450h z napędem na 2 lub 4 koła i (14) NX 300h. Hy-

brydy Toyoty już dziś spełniają wymagającą normę 95 g/km, która zacznie obowią-

zywać w Europie od 2021 roku.

Do rosnącej popularności hybryd w Europie przyczynił się debiut w lipcu tego roku 

nowej, gruntownie przebudowanej wersji Aurisa. W przyszłym roku na europejskim 

rynku pojawią się trzy nowe modele hybrydowe Toyoty – RAV4, czwarta genera-

cja Priusa oraz całkowicie nowy crossover C-HR. Wraz z nimi na rynek wejdzie na-

stępna generacja napędu hybrydowego, oszczędniejszego od obecnej wersji aż o 

18%, a także napęd na 4 koła e-Four.

Unowocześniony model Aurisa z nowym atrakcyjnym designem i jeszcze bar-

dziej oszczędnym napędem spotkał się z ogromnym zainteresowaniem klientów 

także w Polsce. Łącznie z polskich salonów wyjechały 2378 hybrydowe Aurisy do 

końca listopada br., w porównaniu do 1742 egzemplarzy w całym 2014 roku. We-

dług przewidywań Roberta Mularczyka, PR Managera Toyoty Motor Poland, wzrost 

sprzedaży hybrydowych Aurisów wyniesie w tym roku co najmniej 50%, w porów-

naniu do roku 2014.

Toyota sprzedała milion hybryd w Europie

 Ty też możesz pomóc

Genetyczne bliźniaki pilnie poszukiwane
- Potrzebujemy waszej pomocy, aby 
żyć, wrócić do zdrowia i nigdy więcej 
nie walczyć ze skutkami chemioterapii – 
mówią 6-letni Marcin i 10-letnia Nikola. 
- Może to właśnie ktoś z Was okaże się 
naszym bliźniakiem genetycznym i ura-
tuje nam życie. Dzieci chore na białacz-
kę proszą o pomoc. Jedyną szansą na 
przeżycie jest dla nich przeszczep szpi-
ku kostnego. Niestety rzeczywistość jest 
brutalna, bo znalezienie dawcy w wielu 
przypadkach graniczy z cudem.  

- Mamusiu nie martw się! Będę 
silny i dam radę! - dodaje otuchy 
swojej mamie Marcinek Rola z Mogil-
na. Chłopiec zachorował na ostrą bia-
łaczkę limfoblastyczną dwa lata temu. 
Przeszedł już ciężką chemioterapię. 
Po kilku miesiącach spędzonych 
w szpitalu wrócił do domu, ale cały 
czas brał leki podtrzymujące chemio-
terapię. Niestety choroba znów dała 
o sobie znać i to ze zdwojoną siłą, dla-
tego chłopiec wrócił do szpitala. Te-
raz ani chemioterapia, ani wytrwa-
łość małego chłopca nie zapewnią 
wygranej z chorobą. Marcinek, by 
żyć, potrzebuje przeszczepienia szpi-
ku lub komórek macierzystych od 
dawcy niespokrewnionego. - Roz-
począł trzeci blok leczenia - opo-
wiada tato chłopca Mirosław Rola. 
- Syn ciągle powtarza, że jest silny 
i da radę.

Pomocy potrzebuje też Nikola 
Trzajna z Kadczy. Dziewczynka zna-
lazła się na szpitalnej onkologi z dnia 
na dzień. Tam potwierdziło się, że ma 
ostrą białaczkę szpikową. - Doskona-
le wiemy, że ta choroba może znisz-
czyć organizm, a rokowania nie za-
wsze są dobre - przyznaje Aneta 
Niemiec, ciocia chorej dziewczynki. 
- Nikola jest już po trzeciej chemii. 
Już na samym początku została za-
kwalifikowana do przeszczepu. Od 
razu zgłoszono ją do krajowej bazy 
dawców, bo jej siostra, która mo-
głaby być dawcą, została odrzuco-
na. Szukamy dawcy i jesteśmy pełni 

nadziei, że gdzieś jest bliźniak gene-
tyczny dla Nikoli.

Żeby uratować życie dzieci, wy-
starczy znaleźć ich genetycznego 
bliźniaka. Okazja nadarzy się 7 lute-
go w Kadczy, Gołkowicach Górnych, 
Łącku i Mogilnie, gdzie odbędą się ak-
cje rejestrowania potencjalnych daw-
ców szpiku kostnego. 

W Polsce co godzinę ktoś dowia-
duje się, że jest chory na białaczkę. 
Dla wielu pacjentów jedyną szan-
są na powrót do zdrowia jest prze-
szczep szpiku od niespokrewnio-
nego dawcy. Na całym świecie jest 
ich zarejestrowanych 26 milionów, 

mimo to znalezienie genetyczne-
go bliźniaka nie jest proste. Pomóc 
może każda zdrowa osoba mię-
dzy 18 a 55 rokiem życia ważąca 
minimum 50 kg. Zajmuje to tylko 
chwilę. Rejestracja polega na prze-
prowadzeniu wstępnego wywiadu, 
wypełnieniu formularza z danymi 
osobowymi oraz pobraniu wyma-
zu z błony śluzowej z wewnętrz-
nej strony policzka lub 4 mililitrów 
krwi. Na podstawie pobranej prób-
ki zostaną określone cechy zgodno-
ści antygenowej, a jeśli okaże się, 
że kod genetyczny dawcy zgada się 
z kodem genetycznym chorego, do-
chodzi wówczas do przeszczepu. 
Fundacja DKMS Polska pokrywa 
wszelkie koszty dawcy związane 
z rejestracją, które wynoszą obec-
nie 250 zł. 

Tylko w bazie DKMS Polska za-
rejestrowanych jest ponad 820 tys. 
osób. 2,6 tys. osób z tej bazy zosta-
ło już dawcą. Jest wśród nich Kamil 
Kamiński. - Pewnego dnia zadzwo-
nił do mnie telefon z obcego nume-
ru - wspomina. - Miałem nie odbie-
rać, bo myślałem, że to call center. 
Odebrałem go. Ten telefon zmienił 
całe moje życie. Pan z fundacji po-
wiedział, że znalazła się osoba, któ-
rej mogę oddać szpik. Zgodziłem się. 
Po szczegółowych badaniach okaza-
ło się, że mogę być dawcą.

Kamil uratował życie 35-letniej 
Beacie. Do tej pory utrzymuje z nią 
kontakt. Niedawno bawiła się nawet 
na jego weselu. - Stała mi się bar-
dzo bliska, jest jak członek rodziny 
- wyznaje. - Jest jak siostra, którą 
bardzo kocham. 

Nikola z Marcinem apelują, by re-
jestrować się podczas akcji. - Lekar-
stwo dla osób takich jak my nosicie 
w sobie. Może to właśnie ktoś z Was 
okaże się naszym bliźniakiem gene-
tycznym i uratuje nam życie.

(MAT)

Rejestracja potencjalnych dawców 
7 lutego w godz. 10-16.:
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. 
ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 
w Kadczy, Szkoła Podstawowa im. 
Jana Pawła II w Gołkowicach Gór-
nych, Zespół Szkół im. św. Kingi w 
Łącku, Dom Kultury w Mogilnie 

Nikola i Marcinek to podopiecz-
ni Stowarzyszenia Sursum Corda. 
Możesz pomóc w ich leczeniu i re-
habilitacji. 1% KRS 0000020382, 
konto 26 8805 0009 0018 7596 
2000 0080, cel szczegółowy lub 
wpłata z dopiskiem imienia i na-
zwiska dziecka
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... gdzie gościnność nigdy się nie kończy...

Organizujemy: imprezy okolicznościowe, bankiety, wesela

Zapraszamy 
33-300 Nowy Sącz ul. Witosa 10 tel. 18 447 67 68,  503 038 639

Najpopularniejsza Cukiernia  w Nowym Sączu przy ul. Wałowej ,

zaprasza na  

wyśmienite pączki smażone według własnej receptury 

j ,

Smakołyki

Powiedział Bartek, że dziś tłusty czwartek
…a Bartkowa uwierzyła, pysznych pącz-
ków nasmażyła - głosi staropolskie przy-
słowie. Tradycyjnie będziemy zajadać 
się pysznymi pączkami. Z dżemem, 
z konfiturą, z adwokatem, z bitą śmieta-
ną. Co kto lubi. Jak dawniej obchodzo-
no tłusty czwartek i jakie pączki lubimy 
najbardziej? 

Trochę tradycji
Kiedyś tłusty czwartek był wstę-

pem do hucznych zabaw, które to-
warzyszyły ostatnim dniom karna-
wału. Zwany był babskim combrem, 
ponieważ uchodził za dzień zabaw 
kobiecych. Brylowały w nich zwłasz-
cza krakowskie przekupki. Jak głosi 
legenda, nazwa „comber” pochodzi 
od nazwiska żyjącego w XVII wieku 
krakowskiego burmistrza Combra, 
niezwykle surowego dla handlują-
cych na rynku kobiet. Srogo karał je 
za nawet najmniejsze przewinienia. 
Mówiono nawet: „Pan Bóg wysoko, 
a król daleko, któż nas zasłoni przed 
Combrem?”. Podobno umarł właśnie 
w tłusty czwartek. Ta wieść niczym 
błyskawica rozniosła się po Krako-
wie, a kramarki urządziły na tę oko-
liczność wielką zabawę. Brały odwet 
za krzywdy, jakich doznały od bur-
mistrza Combra na wszystkich męż-
czyznach przechodzących przez kra-
kowski rynek, a już szczególnie na 

nieżonatych. Kobiety ściągały z męż-
czyzn ubrania, ubierając ich na po-
śmiewisko w słomiane wieńce i zmu-
szały do tańca. Panowie musieli także 
ciągnąć po rynku drewniany kloc i 
krzyczeć: „comber, comber". Z tej 
męki można się było wykupić jedy-
nie brzęczącą monetą. Tyle legenda. 

Na pewno wiadomo jednak, że 
w tłusty czwartek już w średniowie-
czu przechadzano się gromadnie po 
ulicach. Uczestnikom parady towa-
rzyszyli muzykanci i miejscy grajko-
wie. Tańczono i śpiewano. Jak pisze 
Zygmunt Gloger, po mieście obwo-
żono kurka, turonia, kozę, niedź-
wiedzia, bociana, żurawia i konika 
- postacie znane z obchodów kolęd-
niczych. Wszystkie te zwierzęta mia-
ły przynosić człowiekowi powodze-
nie i urodzaj. 

Krótka historia pączka 
Również dzisiaj nie możemy obejść 

się bez tradycyjnych pączków. Już 
w XVI wieku na stołach mieszczań-
skich zaczęły pojawiać się smażone 
na tłuszczu słodkie racuchy, bliny 
i pampuchy. Historia pączka w Pol-
sce sięga XVII i XVIII wieku. Już wte-
dy znane były pączki z warszawskich 
cukierni. Szczycili się swoimi wyro-
bami nie tylko warszawscy cukier-
nicy, ale także cukiernicy dawnej 

Korony i Wielkiego Księstwa Litew-
skiego, podając jak powinien wy-
glądać idealny pączek. Miał on być 
maksymalnie pulchny i lekki tak „by 
wiatr mógł go zdmuchnąć z półmi-
ska". Ścisnąwszy go w ręku musiał 
znowu rozciągnąć się do swojej ob-
jętości. Sporządzano pączki z chle-
bowego ciasta, nadziewanego słoni-
ną i smażono na smalcu. Dodajmy, 
że o pączkach pisano nawet wier-
sze. Pączki w wierszu „Tłusty czwar-
tek” sławił na przykład Władysław 
Broniewski. 

Przygotowanie pączka to rytuał
Tak uważa znany sądecki cukier-

nik Wincenty Żygadło.  - Idealny pą-
czek to dla mnie pączek miękki, pu-
szysty, elastyczny – taki który jest 
podatny na dotyk. Wszyscy kochamy 
pączki z tzw. różaną marmoladą. Aby 
pączki były idealne, przy ich produk-
cji nie można pominąć żadnego ele-
mentu czy procesu. Pączki nie mogą 
być smażone na przypalonym tłusz-
czu. Muszą być smaczne. Nad naszą 
recepturą pracowaliśmy długo, bli-
sko trzy miesiące – opowiada z pasją 
cukiernik. - U mnie w czasie pro-
dukcji spirytus leje się jak woda. Nie 
ocet a spirytus. Natomiast do ciasta 
dodajemy tylko naturalne składniki. 
Nic nie jest oszukane, gdyż o smaku 

decydują najdrobniejsze szczegóły. 
Jak ma być róża, jest róża. Jeśli co-
kolwiek zrobimy inaczej, to wyrób 
od razu ląduje w innym sorcie, to już 
nie jest ten sam smak. I to nie cho-
dzi o pieniądze, które i tak prędzej 
czy później przyjdą. Ale za to klient 
przyjdzie tylko raz - uważa cukier-
nik. Po jakie pączki sądeczanie się-
gają najchętniej? - Tu zdecydowanie 
dominują tradycyjne wyroby. Róża 
i lukier. Na pierwszym miejscu lu-
kier, a potem cukier puder, który 
także wprowadziliśmy. Wszystko 
ma swoje zalety ale i wady. Lukier 
na przykład się lepi, trzeba oblizy-
wać palce, choć to akurat pasuje do 
słodyczy - żartuje Wincenty Żyga-
dło. - Doszliśmy do tego, że będzie-
my mieli kolejki aż do drzwi. Mówiąc 
„my” mam na myśli nie tylko siebie 
i moją rodzinę, ale wszystkich, któ-
rzy tu ze mną byli, odeszli, czy są 
nadal, to nasz wspólny wysiłek - 
przyznaje. Przygotowania do tłu-
stego czwartku, to jedne z najbar-
dziej pracowitych dla cukierników 
dni w roku, które jednak procen-
tują. Bez znaczenia czy wybierze-
my pączki z różą, z czekoladą, ad-
wokatem czy bitą śmietaną – tradycji 
tłustego czwartku stanie się zadość. 
Smacznego!  
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P R O M O C J A 
OKNA 7 KOMOROWE 
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5 KOMOROWYCH 
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REKLAMA

P R O M O C J A 
OKNA 7 KOMOROWE 

W  C E N I E 
5 KOMOROWYCH 

TYLKO U NAS

OKNA DRZWI BRAMY

www. tomexokna .p l 

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

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

Limanowa
ul. Kopernika 14, 
tel: 018 330 11 67, 
e-mail: limanowa@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
Szafl ary
ul. Zakopiańska 18, tel: 018 275 40 64, 
e-mail: szafl ary@tomexokna.pl

z  tym KUPONEM –  20% RABATU NA PRODUKTY Z FIRMY PORTA KOLEKCJA PASSIVE
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Pierwszy miesiąc nowego roku przy-
niósł Sandecji sporą dawkę optymi-
zmu. Nowy trener, nowi kandydaci 
do gry i być może wielki zaskakują-
cy powrót. Drużynę Sandecji na wio-
snę czeka trudna walka o utrzyma-
nie. Po 19 kolejkach zajmuje miejsce 
w okolicach strefy spadkowej. Aspi-
racje w Nowym Sączu sięgały znacz-
nie wyżej.

Kibice Sandecji chcą szybko za-
pomnieć o kiepskiej rundzie je-
siennej i o wielkiej niepewności, 
w jakiej żył cały klub w grudniu 
ubiegłego roku. Decyzja o rozstaniu 
się z dotychczasowym trenerem 
Robertem Kasperczykiem, które-
go umowa wygasła 31 grudnia, 
podjęta została w ostatniej chwili. 
Wprawdzie nadal nie ma zapowia-
danego hojnego i bogatego sponso-
ra, ale w klubie pojawiły się pierw-
sze oznaki optymizmu. 

Zarząd klubu postanowił powie-
rzyć funkcję trenera Radosławowi 
Mroczkowskiemu, byłemu trenero-
wi m.in. Rakowa Częstochowa i Wi-
dzewa Łódź. Podpisana umowa obo-
wiązywać będzie do 30 czerwca 2016 
r. z opcją automatycznego przedłu-
żenia o kolejny rok.

Bardzo szybko doszło to pierw-
szego ważnego wzmocnienia. Otóż 
zawodnikiem Sandecji został Woj-
ciech Trochim (pomocnik, 26 lat). 
Zawodnik jest bardzo dobrze znany 
sądeckim kibicom. W tutejszej dru-
żynie grał w rundzie wiosennej 2011 
r. i w sezonie 2011/2012. Spisywał się 
bardzo dobrze na pierwszoligowych 
boiskach. Potem występował w klu-
bach: Warta Poznań, Zagłębie Lubin, 
Kolejarz Stróże, Podbeskidzie Biel-
sko-Biała, GKS Tychy i GKS Kato-
wice. Kolejnym wzmocnieniem jest 
pozyskanie bramkarza, Michała Gli-
wy. Jest to zawodnik dobrze znany 

z ekstraklasowych boisk. Wystę-
pował przede wszystkim w Polonii 
Warszawa i Zagłębiu Lubin. Gliwa ma 
za sobą także występy w młodzieżo-
wych reprezentacji Polski do lat 21 i 
do lat 23. W grudniu 2011 r. zade-
biutował także w seniorskiej kadrze 
podczas towarzyskiego meczu z Bo-
śnią i Hercegowiną. Jego dobra gra 
zaprocentowała zagranicznym kon-
traktem. Przeniósł się do ligi rumuń-
skiej, będąc zawodnikiem Pandurii 
Targu Jiu. Jednak w rundzie jesiennej 
obecnego sezonu nie reprezentował 

żadnego klubu. Teraz 28-letni bram-
karz chce odzyskać formę w pierw-
szoligowej Sandecji. Obecnie Sande-
cja testuje kilku zawodników, jednak 
ich nazwiska nie są podawane do 
publicznej wiadomości.

Sądeczanie pod wodzą Radosława 
Mroczkowskiego rozegrali dwa spa-
ringi. Pokonali trzecioligowe Podha-
le Nowy Targ 4-0 (gole: Aleksander, 
Trochim, Ctvrtnicek, Sobotka) oraz 
pierwszoligowe Zagłębie Sosnowiec 
2-0 (Trochim, Ctvrtnicek). 

Jednak prawdziwym hitem trans-
ferowym może być przejście do San-
decji Dawida Janczyka (29 lat, na-
pastnik). Przed laty wychowanek 
Sandecji uznawany był za „zło-
te dziecko” polskiej piłki nożnej. 
Już jako nastolatek występował 
w podstawowym składzie Legi War-
szawa, potem podpisał kontrakt 
z CSKA Moskwa, gdzie w wieku 20 
lat zaczął zarabiać potężne pieniądze.  

Pięciokrotnie wystąpił w reprezen-
tacji Polski. Niestety potem jego ka-
riera piłkarska dramatycznie zaczę-
ła się rozpadać. Ogólnopolskie media 
szeroko informowały o jego proble-
mach alkoholowych. Dziś Dawid Jan-
czyk zapewnia, że pokonał swoje 
słabości, które zrujnowały mu ka-
rierę piłkarską na europejskim po-
ziomie. Próba powrotu do piłki noż-
nej w Legi Warszawa i później Piaście 
Gliwice nie powiodła się. Jesienią 
Dawid Janczyk nie reprezentował 
żadnego klubu. Zawodnik się ustat-
kował, ale ma nadwagę i spore zale-
głości treningowe. Zagrał po kilka-
dziesiąt minut w dwóch sparingach. 
Na razie jak przekonuje prezes An-
drzej Danek, sztab szkoleniowy 
przygląda się poczynaniom Janczy-
ka, a jego ewentualna przyszłość 
w Sandecji jest pod znakiem 
zapytania. 

(MC)

N.Sącz

OCIEPLANIE budynków, tel. 881 507 760

NOWY SĄCZ - mieszkanie 38 m kw.- 
sprzedam.Tel.694 550 502

STARY MOTOCYKL , stan obojętny - kupię. 
504 220 492 

SPRZEDAM 4 stoliki na wkręcanych, 
metalowych nóżkach, kolor dąb szary, 
tel. 721 066 993.

SPRZEDAM 4 szafeczki biurowe 
na kółkach z szufladami, kolor 
dąb szary, tel. 721 066 993.

SPRZEDAM stolik kawowy,kolor dąb szary, 
tel.721 066 993.

SPRZEDAM biurko w kolorze olchy, 
tel. 721 066 993.

SPRZEDAM szafę biurową, kolor olcha, 
tel.721 066 993.

TANIO sprzedam słoneczną działkę 
w Nowym Sączu ul. Juranda. Woda, 
kanalizacja, 14 arów. Tel. 512983676,
515776811 

OGŁOSZENIA DROBNE

Sport

Sandecja odzyskała optymizm, są pierwsze wzmocnienia

REKLAMA

REKLAMA

Trener Radosław Mroczkowski i prezes Andrzej Danek
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