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PARTNERZY WYDANIA

Najsilniejsi ludzie Europy 

w Krynicy na Deptaku 

– wywiad z Tomkiem 

Kowalem str. 3

FO
T.

 A
RC

H
IW

U
M

 T
O

M
AS

ZA
 K

O
W

AL
A

AUTO CENTRUMKomis samochodowy 

Auto-Centrum Jan Doszna

AL. Piłsudskiego 1, Nowy Sącz

Tel. (18)547 31 88

www.doszna.gratka.pl

 SKUP – SPRZEDAŻ – ZAMIANA

„SAMOCHODY Z KLASĄ”
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Były olimpijczyk lubi 
ostre dyscypliny 
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Tragiczne losy 
krynickich Łemków
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Mineralna do  grilla
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Nie wyprowadzać 
kijów na spacer 
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Szkaradek tasował 
polityczne karty
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Narciarze dla Emilki
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SOBOTA NIEDZIELA PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODACZWARTEK PIĄTEKKRYNICA  

Feel na Walentynki 
Już w najbliższą niedzielę 14 lutego o godz. 19. w Pijalni 

Głównej zagra zespół Feel. Wokalista Piotr Kupicha i resz-
ta kwartetu znana jest z przebojów „A gdy jest już ciem-
no” czy „Poczuj to”. Mamy dla naszych Czytelników dwa 
podwójne zaproszenia na ten koncert.

Wystarczy na adres mailowy: konkurs@dts24.pl prze-
słać swoje imię, nazwisko i numer telefonu, w temacie wpi-
sując FEEL. Czekamy do piątku do godz. 12. Z wylosowa-
nymi osobami skontaktujemy się telefonicznie.

W piątek w Krynicy-Zdrój zagra zespół HEY, a w sobo-
tę Kamil Bednarek. Chcecie zdobyć bilety? Wystarczy śle-
dzić profil „Dobrego Tygodnika Sądeckiego” na Facebo-
oku i brać udział w konkursach.  (J)

(…) Wspominam natomiast często 
moją cudną nianię Marysię. Spędza-
liśmy z bratem dużo czasu u niani w 
Krynicy-Zdroju. Pamiętam Nikifo-
ra, przychodził do domu wypoczyn-
kowego, w którym siostra Mary-
si była szefową kuchni. Dostawał od 
niej jedzenie i często zostawiał ob-
razki, które niania wyrzucała, „bo 

to takie bohomazy”. W jej pokoiku 
na każdej ścianie wisiały święte ob-
razy. Prowadziła mnie do pensjona-
tu dla księży Echo i tam śpiewałam: 
„Dzisiaj w Echu się spotkamy. Uro-
czystość odprawiamy”. Te dwa głu-
pie zdania zostały mi wbite w głowę 
na amen (…)

„EPITAFIUM DLA TYRANA” –WYWIAD 
Z EWĄ LIPSKĄ, „GAZETA WYBORCZA” 

30-31 STYCZNIA 2016

Żródło: pogodynka.pl, IMiGW
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MŁODE TALENTY

BILETY NA KONCERTY W KRYNICY DO WZIĘCIA

Hokeiści spod Góry Parkowej w reprezentacji Polski
Kryniczanie: Patryk Gosztyła, Patryk Krężołek oraz 

Paweł Zygmunt reprezentują Polskę na Międzynarodo-
wy Turniej Czterech Narodów w Poznaniu. Turniej od-
bywa się od 11 do 13 lutego. Biorą w nim udział repre-
zentacje narodowe U18 Polski, Węgier, Austrii i Ukrainy.  

Trener reprezentacji Polski Jarosław Morawiecki na 
zgrupowanie kadry powołał 28 zawodników.  Trzej repre-
zentanci z Krynicy objęci są projektem sportowo-eduka-
cyjnym Hokejowe Nadzieje Olimpijskie. 

Patryk Gosztyła w grudniu 2015 r. podczas Mię-
dzynarodowego Turnieju o Puchar Oswobodzenia 
Miasta Poprad zdobył z drużyną Hokejowych Nadziei 
Olimpijskich wicemistrzostwo turnieju. 

Patryk Krężołek i Paweł Zygmunt reprezentujący 
Polskę na Międzynarodowym Turnieju Trzech Na-
rodów, który odbył się w grudniu 2015 r. w Buda-
peszcie, wywalczyli brązowy medal. 

(ŁM)

PRZECZYTANE

Bo to takie bohomazy
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Rozmowa 
ze strongmanem 
TOMASZEM KOWALEM

- Co zimą robi najsilniejszy człowiek 
w Polsce?

- Odpoczywa, regeneruje się, 
korzysta z bazy zabiegowej, któ-
ra znajduje się w Krynicy. Ostat-
nio można było zobaczyć na Face-
booku, jak hartuję się wchodząc do 
wody. Na zewnątrz było minus 7 
stopni, woda miała plus 2 stopnie. 
Hartuję się, regeneruję, wychodzę 
z tej wody jak młody bóg. Tak przy-
gotowuję się do sezonu. Dużo cza-
su pochłania też moje nowe zadanie, 
jakie mam od stycznie. Wtedy przy-
szedł na świat mój synek Michałek 
i staram się mu poświęcać jak naj-
więcej czasu.
- Gdybyś miał Krynicę zarekomendo-
wać w kilku zdaniach. Warto przyjechać 
do Krynicy, bo…

- Jest tu świetna baza zabiego-
wa, doskonałe powietrze, wspa-
niałe warunki narciarskie i wy-
śmienite warunki do tego, by 
uprawiać różne inne sporty, a przy 
tym pierwszorzędne imprezy. To 
super miejsce na spędzenie zdro-
wo i aktywnie czasu.

- Pomówmy o Twoich najbliższych pla-
nach. Powiedziałeś, że zbliża się sezon, 
niedługo opuścisz Krynicę i zaczniesz 
krążyć po świecie.

- W marcu prawdopodobnie 
będę w Indiach, później ruszę do 
Rosji i Uzbekistanu. Na pewno będę 
chciał tam wystartować i już się do 
tego przygotowuję. Trzeba będzie 
spakować torbę z całym sprzętem…
- I zostawić żonę, zostawić syna?

- Tak będę musiał zrobić. Będę 
się starał poświęcać im jak naj-
więcej czasu, ale jestem czynnym 
sportowcem, więc będę musiał to 
wszystko jakoś pogodzić.

- Jak wyglądają Twoje zimowe przygo-
towania? Na czym polega trening o tej 
porze roku?

- Za chwilę będę wchodził do 
kriokomory na przynajmniej 10 za-
biegów do minus 130 stopni. Rano 
trenuję na siłowni. Od przyszłe-
go tygodnia zaczynam trenować na 
profesjonalnym sprzęcie.
- Jakie cele postawiłeś sobie na ten rok?

- Główny cel to, tak jak w po-
przednim roku, nie zejść z podium. 
To się od kilku lat udaje. A taki super 
cel to zdobycie Mistrzostwa Europy 7 
sierpnia. Zawody chcę zorganizować 
właśnie w mojej ukochanej Krynicy.
- To jeden z najważniejszych newsów. 
Mistrzostwa Europy Strongmanów od-
będą się 7 sierpnia na Deptaku w Kryni-
cy. Gospodarzem będzie Tomasz Kowal.

- Ale również burmistrz Krynicy-
-Zdrój. Jesteśmy po wstępnym roz-
mowach, ustaleniu budżetu. Myślę, 
że będzie super impreza w samym 
sercu Krynicy. Przyjadą świetni za-
wodnicy. Będzie się działo! Serdecz-
nie zapraszam miłośników sportów 
siłowych i nie tylko.
- Będziesz grał na swoim stadionie…

- Zawsze jest wtedy ogromna 
presja, bo jednak kibice, mieszkań-
cy, sądeczanie, oczekują od swoje-
go zawodnika jak najwięcej. Ale ja 
tę presję dźwigam już ładnych parę 

lat, więc sobie poradzę. Większość 
zawodników ma ten sam problem.
- Radzisz sobie ze stresem?

- Na początku było bardzo ciężko. 
Pamiętam początki, lata 2004-2005 
i swój pierwszy wywiad radiowy, 
gdy nie mogłem wydobyć z siebie 
słowa, tak mnie zablokowało. 
- Jak te zmiany, które w ostatnich mie-
siącach nastąpiły w Twoim życiu, zmia-
na stanu cywilnego, narodziny syna Mi-
chała, wpłynęły na Ciebie?

- Pozytywnie. Jest czas w życiu 
każdego mężczyzny, kiedy chciał-
by założyć rodzinę. Mam swoje lata, 
do czegoś dojrzałem, coś już osią-
gnąłem, ale brakowało tej krop-
ki nad „i”. Dopełnieniem jest moja 
żona Ania i ukochany synek Michał.
- Silny jest?

- Kiedy go kąpiemy z Anią, to za-
wsze trzymam go za rączkę, żeby 
czuł się bezpieczny i strasznie moc-
no ściska mi palec. Myślę więc, że 
uchwyt strongmana już ma.
- Będzie trenował? Będziesz go do tego 
namawiał?

- Nie będę go namawiał akurat do 
tego, żeby trenował dźwiganie cię-
żarów. Będę mu natomiast kibico-
wał, cokolwiek będzie chciał robić. 
Będę mu pomagał, żeby się rozwi-
jał. Każdy sport dla dziecka musi być 
pasją. Tylko tak można osiągnąć jakiś 

sukces. Jeśli rodzice zmuszają dziec-
ko do czegoś na siłę, ono niczego nie 
osiągnie. To musi być w głowie, że ja 
to kocham, idę z chęcią na treningi, 
jestem szczęśliwy i osiągam sukces.
- Mówi się Tomek Kowal – silny facet, ale 
serce miękkie. Ciągle angażujesz się w ja-
kieś akcje charytatywne.

- Staram się nigdy nie odmawiać 
pomocy. Teraz pomagam stowa-
rzyszeniu „Nadzieja” z Nowego Są-
cza. Byłem tam, widziałem, w jakich 
warunkach rehabilitują dzieci, doro-
słych. Postanowiłem dać moją twarz 
do kampanii, żeby ludzie oddawali 
im 1 proc. podatku. Wiele osób nie 
zdaje sobie sprawy, że właśnie ten 
1 proc. może komuś pomóc.
- Jesienią ubiegłego roku mówiło się, że 
możesz wystartować w wyborach par-
lamentarnych. Nic z tego ostatecznie nie 
wyszło. Śmiejesz się teraz?

- Śmieję się i zostawiam ten temat 
bez komentarza. Nic z tego nie wy-
szło i to chyba lepiej.
ROZMAWIAŁ WOJCIECH MOLENDOWICZ
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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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Trenuję, hartuję się, kąpię synka
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Sport

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

Cenię ostre dyscypliny z zasadami
Rozmowa z PAWŁEM 
ZYGMUNTEM, 
czterokrotnym 
olimpijczykiem 
w łyżwiarstwie szybkim

- Jesteś kryniczaninem, ale 
przyszywanym…

- Jestem obywatelem świa-
ta mieszkającym w Krynicy-Zdro-
ju od 17 lat, odkąd poznałem moją 
wspaniałą, ukochaną żonę Kasię. Tu 
są teraz nasze korzenie, tu urodzi-
ły się nasze dzieci. Jestem już bar-
dzo mocno utożsamiany z Krynicą-
-Zdrojem. Poza tym sam pochodzę 
również z uzdrowiska, z Iwonicza-
-Zdroju, więc właściwie to zrobili-
śmy fuzję uzdrowisk.
- Wyjaśnijmy, skąd Twój dzisiejszy strój 
- reprezentacyjna koszulka, w której 
przed momentem występowałeś przed 
młodzieżą.

- Nie chodzę oczywiście w ko-
szulkach z orzełkiem na co dzień. 
Dziś przyszedłem prosto ze szkoły, 
gdzie byłem na spotkaniu w ramach 
akcji „Zostań olimpijczykiem”. To 
akcja, której głównym założeniem 
jest oddziaływanie poprzez autory-
tety gwiazd sportu, na budowanie 
wysokiej samooceny wśród dzieci 
i młodzieży oraz popularyzacja spor-
tu. Prowadzimy ją wspólnie z moją 
żoną Kasią, Leszkiem Blanikiem 
i wieloma olimpijczykami – prawdzi-
wymi gwiazdami.
- Ale Ty w koszulkach, bluzach z orłem 
na piersiach chodziłeś pół życia. Czte-
ry olimpiady…

- Cztery razy Igrzyska Olimpij-
skie, Mistrzostw Świata i Mistrzostw 
Europy nie zliczę. Udało mi się zdo-
być wiele medali, Puchar Świata i 52 
razy być Mistrzem Polski.
- Dodajmy, że w łyżwiarstwie szybkim. 
Ale powiedziałeś kiedyś, że łyżwiarzem to 
Ty przez przypadek zostałeś, bo w rodzi-
nie były inne tradycje.

- Ja oczywiście uwielbiam łyż-
wiarstwo szybkie, natomiast wywo-
dzę się z rodziny narciarskiej, przede 

wszystkim upra-
wiającej skoki, 

kombinację 
norweską 
i biegi nar-
c i a r s k i e . 
Tato był 

cz łonkiem 
kadry olimpij-

skiej, trenerem 
kombinacji norwe-

skiej, sędzią technicznym w skokach 
narciarskich. Brat też był skoczkiem. 
Był nawet na Mistrzostwach Świa-
ta juniorów z Łukaszem Kruczkiem.
- Jaki masz życiowy rekord na skoczni?

- 48 metrów, to taki rekord mło-
dzieżowy. To były oczywiście inne 
czasy i nie skakałem na wielkiej kro-
kwi, tylko na dużo mniejszych skocz-
niach, i w dresie a nie w kombine-
zonie. Swoją przygodę ze skokami 
zakończyłem w 1987 r. W 1988 r. po 
szkole podstawowej, którą ukończy-
łem w Iwoniczu-Zdroju, poszedłem 
do Szkoły Mistrzostwa Sportowego 
w Zakopanem i tam zaczęła się moja 
przygoda z łyżwami.
- Zamieniłeś narty na łyżwy.

- I to w śmieszny sposób. Gdy za-
czynałem szkołę, nastąpiła całkowi-
ta zmiana w podziale konkurencji 
w narciarstwie biegowym, doszedł 
krok łyżwowy. Nasi trenerzy zade-
cydowali, że skoro nie mamy śniegu 
w październiku, a mam lód, to bie-
rzemy łyżwy i zaczynamy jeździć. 
Pojechałem na jeden z obozów w Sa-
noku i okazało się, że po 5-6 dniach 
treningów i oswajania się ze sprzę-
tem, mamy trening wspólnie z łyż-
wiarzami. Gdy spotkaliśmy się na 
jednym torze z kolegami z łyżwiar-
stwa szybkiego, to po jakimś treningu 
zapytałem, czy mogę z nimi przeje-
chać dystans 3 kilometrów. Powie-
dzieli, że jasne, tylko pod jednym wa-
runkiem, że będę się trzymał z tyłu. 
Przejechałem z nimi, szczęśliwy, że 
się nie wywróciłem, że się utrzyma-
łem z nimi. Nagle zawołał mnie ich 
trener, który powiedział, że bardzo 
chętnie by mnie widział w grupie. 
A ponieważ tłumaczyłem, że w mo-
jej rodzinie są tradycje narciarskie, 

trener napisał list do mojego ojca. 
I ojciec się zgodził, tylko powiedział, 
że jak po trzech miesiącach będę się 
słabo czuł na łyżwach, to mam wró-
cić do narciarstwa.
- Ale poczułeś się mocno?

- Poczułem się od razu mocno, bo 
po 10 dniach jazdy na łyżwach okaza-
ło się, że wystartowałem w zawodach 
kontrolnych z moją koleżanką z klasy 
i wygrałem z nią o 6 sekund. Po 
pierwszym dystansie w moim ży-
ciu byłem lepszy od kolegów, którzy 
trenowali już 6 lat. Tak się zaczęło. 
A po dwóch latach byłem czwartym 
zawodnikiem.
- Powiedziałeś, że w Twojej rodzinie były 
tradycje narciarskie. A Twoi synowie?

- Mam trzech synów. Paweł 
jest 16-latkiem, gra w hokeja, jest 
w Szkole Mistrzostwa Sportowe-
go w Sosnowcu. Rok wcześniej grał 
w niemieckiej Bundeslidze, jest 
członkiem kadry U18, i chyba naj-
młodszym uczestnikiem ekstraligi 
męskiej. Myślę, że jego kariera bę-
dzie się rozwijać. Dwaj młodsi, 8-let-
ni Franek i 6-letni Albert, również 
grają w hokeja, jeżdżą na łyżwach, 
grają w piłkę i… chodzą po drzewach.
- A Ty zamieniłeś panczeny na łyżwy ho-
kejowe. Z jakim skutkiem?

- Uwielbiam hokej. Zresztą cenię 
dyscypliny, w których jest ostro, ale 
z odpowiednimi zasadami. Lubię 
i koszykówkę, siatkówkę, pił-
kę nożną, w ogóle wszystko lu-
bię. Jestem kibicem sporto-
wym, ale nie takim jak wielu 
w Polsce, którzy gdy jest sukces to 
zakładają wieniec laurowy i noszą 
na rękach, a w przypadku porażki 
krytykują.
- Jesteś kibicem, ale jesteś też komenta-
torem miedzy innymi biegów narciarskich. 
Patrzysz na Justynę Kowalczyk, która nie 
odnosi już takich sukcesów jak kiedyś, i co 
wtedy myślisz?

- Jestem ekspertem, jeśli chodzi 
o biegi narciarskie, często jestem za-
praszany do studia telewizyjnego, 
gdzie wspólnie z gośćmi analizuje-
my występ. Myślę, że Justyna Ko-
walczyk to wielka osobowość, wiel-
ka ikona polskiego sportu, ale przede 

wszystkim dziewczyna, która w bar-
dzo trudnych warunkach i w bardzo 
trudnym sporcie osiągnęła ogromne 
sukcesy. Ona nie musi już nic udo-
wadniać. Ona już jest w naszej świa-
domości, w historii naszego sportu. 
A my musimy być kibicami sporto-
wymi, a nie kibicami sukcesu.
- Przez wiele lat byłeś zawodowym 
sportowcem, kilka lat temu stałeś się 
biznesmenem?

- Po zakończeniu swojej kariery 
prowadziłem biznes kompletnie nie-
związany z moim wykształceniem. 
Miałem spółkę, która zajmowała się 
chemią przemysłową. Później by-
łem dyrektorem do spraw inwestycji 
w Centralnym Ośrodku Sportu w 
Warszawie. A od sześciu lat pracuję 

w dużej technologicznej spółce gieł-
dowej, w której jestem dyrektorem 
ds. strategii i komunikacji.
- Zaraz pakujesz się i jedziesz do 
Warszawy…

- Jutro jadę do Warszawy, ale za-
wsze wracam do Krynicy, bo Krynica 
jest bardzo fajnym miastem.

ROZMAWIAŁ 
WOJCIECH MOLENDOWICZ
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Rozmaitości

Krynica-Zdrój jest nową zi-
mową stolicą Polski. Jesteśmy tam 
z Wami i dla Was. Na naszym porta-
lu codziennych wiadomości www.
sacz.in, na profilu DTS na Face-
booku oraz u naszego partnera - 

w telewizji internetowej MTV24 
znajdziecie mnóstwo filmów z na-
szego specjalnego studia telewizyj-
nego. Polecamy wywiady z pasjo-
natami i miłośnikami miasta, którzy 
mówią, że Krynica to ich miejsce na 

ziemi i barwnie opowiadają o najcie-
kawszych aspektach uzdrowiska.

 (MŁ)
DTS ze studia telewizyjnego

KARTKA Z KALENDARZA

25 marca
(1927) Zapadła decyzja o budowie wielkiej skoczni narciarskiej w Kryni-

cy. Autorem projektu – podobnie jak w przypadku toru saneczkowego - był 
kpt. Roman Loteczka. Z krynickiej skoczni można było oddawać skoki o dłu-
gości do 75 metrów. Posiadała ona 32-metrową wieżę, jedną z najwyższych 
wówczas w Europie. W tym samym 1927 r. odbyły się pierwsze zawody na 
nowej skoczni. Niekonserwowany obiekt uległ zniszczeniu w czasie II woj-
ny światowej, a współcześnie Krynica nie posiada już skoczni narciarskiej.

(W)

STAWOWCZYK NA ZIMĘ

FO
T.

 Z
E 

ZB
IO

RÓ
W

 B
IB

LI
O

TE
KI

 P
U

BL
IC

ZN
EJ

 K
RY

N
IC

Y-
ZD

RO
JU

.

N.Sącz



www.sacz.in – Twój tygodnik codziennie | DOBRY TYGODNIK SĄDECKI   11 lutego 20166

Raport

McDonald's 
w Nowym Sączu:

ul. Piłsudskiego 6

ul. Lwowska 80 

OGŁOSZENIA

Problemy z odnalezieniem trasy i urazy
Warunki na szlakach

W ostatnich dniach w związku 
z występowaniem bardzo silnych 
wiatrów na szlakach turystycz-
nych oraz drogach wewnętrznych 
Beskidu Sądeckiego możemy spo-
dziewać się utrudnień w postaci 
wiatrołomów. W czasie występo-
wania silnych wiatrów odradzamy 
wyjścia w góry. W wyższych par-
tiach Beskidu Sądeckiego wystę-
puje jeszcze miejscowo niewiel-
ka pokrywa śnieżna. Pod płatami 
śniegu możemy napotkać lodo-
we pułapki, przez co na szlakach 
miejscami jest ślisko. Prognoza 
pogody przewiduje w dalszym cią-
gu ciepłe dni, jednak mogą wystą-
pić doby, w którym temperatura 
może spadać, a także mogą wy-
stąpić okresowe opady śniegu. Pa-
miętajmy, aby na bieżąco uzyski-
wać informację o aktualnym stanie 
szlaków w schroniskach górskich 
oraz u ratowników GOPR. 

Kronika zdarzeń 
W okresie ferii zimowych  od 

1 do7 lutego w stacjach narciar-
skich zabezpieczanych przez  GK 
GOPR, ratownicy interweniowa-
li 83 razy.

Przypominamy o konieczno-
ści: używania kasków ochronnych 
(do 16. roku życia obowiązko-
wo), przeprowadzenia rozgrzewki 

przed rozpoczęciem jazdy, sto-
sowania się do regulaminów sta-
cji narciarskich, a także Dekalo-
gu FIS. 

; W sobotę 6 lutego o godz. 17. 
dyżurny Stacji Centralnej GOPR 
w Krynicy-Zdroju otrzymał zgło-
szenie z CSR Grupy Podhalań-
skiej  GOPR, że na terenie Be-
skidu Niskiego, na szlaku przy 
pasie granicznym ze Słowacją, 
znajduje się pięcioosobowa gru-
pa turystów, którzy mają problem 
z odnalezieniem właściwej dro-
gi. Ich miejscem docelowym jest 
Huta Polańska. Dyżurny ratownik 
GK GOPR telefonicznie naprowa-
dził turystów na właściwy szlak. 
O godz. 19.40 turyści zgłosili bez-
pieczne dotarcie do celu.

; W poniedziałek 8 lutego 
o godz. 10.20 dyżurny Stacji Cen-
tralnej GOPR w Krynicy-Zdro-
ju otrzymał zgłoszenie od 61-let-
niego mężczyzny znajdującego się 
na czerwonym szlaku w okolicy 
stacji narciarskiej Arena-ski, że 
w wyniku upadku, prawdopo-
dobnie doszło do urazu biodra, co 
wiązało się z koniecznością szyb-
kiego transportu przez GOPR do 
szpitala w Krynicy-Zdrój.

; Tego samego dnia o godz. 
11.55 dyżurny Stacji Centralnej 
GOPR w Krynicy-Zdroju otrzy-
mał zgłoszenie od 27-letniej 

kobiety znajdującej się rejonie 
Góry Parkowej, że potrzebna 
jest jej pomoc z powodu silne-
go ból barku. Do działań wyru-
szyli ratownicy samochodem te-
renowym. Na miejscu udzielili 
pomocy, następnie przetranspor-
towali poszkodowaną do szpitala 
w Krynicy-Zdroju.

GRUPA KRYNICKA GOPR

GOPR Krynica swoim zasięgiem 
obejmuje Beskid Sądecki oraz 
zachodnią część Beskidu Ni-
skiego. W razie zaistnienia ja-
kiegokolwiek zagrożenia lub 
niebezpieczeństwa prosimy o 
kontakt pod alarmowe nume-
ry telefonów: 601 100 300 lub 
985, 18 4712933.

GOPR pełni całodobowy dyżur 
ratowniczy w: 
Centralnej Stacji Ratunkowej 
w Krynicy Zdroju, 
Rejonowej Stacji Ratunkowej 
w Piwnicznej Zdroju.

Stacje narciarskie, na których 
pełnione są dyżury ratownicze 
GOPR: SN Wierchomla, Szczaw-
nik, SN Jaworzyna Krynicka, SN 
Rytro, SN Słotwiny, SN Henryk-
-Ski, SN Kamianna

Rytro będzie 
mieć centrum
Rytro jest najmniejszą gminą w po-
wiecie nowosądeckim. Władze gmi-
ny mają w planach kompletne prze-
budowanie centrum miejscowości. To 
kolejna próba. Kilka lat temu włoda-
rze starali się pozyskać środki unij-
ne na rewitalizację centrum Rytra. 

 - W planach mamy budowę 
centrum gminy Rytro. Mamy już 
dokumentację. Wszystko zaczę-
ło się w 2009 roku. Staraliśmy się 
o pozwolenie na przebudowę, po-
tem był etap projektowania. Te-
raz także zrobiliśmy pewne przy-
miarki. Kolejnym etapem będą 
negocjacje z inwestorami, co zbli-
ży nas do realizacji naszego planu 
– mówi Paweł Gawlak, zastępca 
wójta gminy Rytro. Jaki konkret-
nie jest ten plan? Chodzi o budo-
wę czterech budynków: nowego 
urzędu gminy a także domu kul-
tury. W pozostałych dwóch mia-
łyby się znaleźć apteka i sklepy. 
Nowe centrum ma powstać obok 
remizy strażackiej. 

Inwestycja miałaby być pro-
wadzona na zasadzie partnerstwa 
publiczno-prywatnego, z którego 
w ostatnich czasach gminy coraz 
chętniej korzystają. 

(AM)

REKLAMA
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Nawet 75 procent turystów wy-
poczywających teraz w Kryni-
cy to mieszkańcy Mazowsza. Po-
byt warszawiaków podczas ferii od 
lat stanowi tu najważniejsze źró-
dło dochodu dla branży hotelarskiej 
i restauracyjnej. 

Nawet gdy goście z innych re-
gionów nie dopiszą, na urlopowi-
czów z okolic stolicy zawsze można 
liczyć. Chętnie jadają w restaura-
cjach i dają wysokie napiwki.

-  Od ponad tygodnia za ich 
sprawą prawie wszystkie miej-
sca noclegowe w mieście są zaję-
te. Kłopotliwe jest też teraz znale-
zienie wolnego miejsca w pubach 
czy restauracjach, zwłaszcza w go-
dzinach popołudniowych - mówi 
Daniel Lisak z Krynickiej Organi-
zacji Turystycznej. - Dla nas naj-
korzystniejszym wariantem jest, 
gdy Warszawa zaczyna ferie. Ru-
szamy wtedy z grubego pułapu pod 
względem obłożenia.

„Warszawskie” ferie właściwie 
już się kończą. Branża turystyczna 
potwierdza jednak, że dopiero te-
raz poczuła, że sezon zimowy za-
czyna przynosić spodziewane zy-
ski. Wśród województw, które jako 
pierwsze zaczynały w tym roku fe-
rie, było m.in. Małopolska, ale wtedy 
ruch w miejscowościach turystycz-
nych nie spełniał oczekiwań hote-
larzy i właścicieli obiektów gastro-
nomicznych. - Wszystko było zajęte 
tak na pół gwizdka i na stacjach nar-
ciarskich i w bazie noclegowej. Te-
raz jest tak jak ma być – ocenia Lisak.

(KP)

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.

Wiadomości
Do ich kryjówki nie da się nie trafić
Przez lata nie można było odnaleźć 
miejsca, gdzie na Sądecczyźnie ukry-
wali się przed aparatem bezpieczeń-
stwa partyzanci. W końcu odkryto żoł-
nierskie guziki i fragmenty drzwi. 

Turyści, którzy nie mieli pojęcia, 
że to miejsce znajduje się w okoli-
cach Hali Łabowskiej, nieświado-
mie je mijali. Fundacja „Osądź mnie 
Boże” postanowiła zadbać o to, żeby 
każdy kto wędruje znajdującym się 
obok czerwonym szlakiem, mógł 
trafić na miejsce dawnej kryjówki.

- Postawiliśmy specjalne strzał-
ki. Jest też tablica informacyjna. 
Oprócz najważniejszych faktów 

historycznych znajdują się na niej 
zdjęcia pochodzące ze zbiorów IPN 
autorstwa pana Tadeusza Ryby i 
nazwiska żołnierzy PPAN - infor-
muje prezes fundacji Jerzy Basiaga.

Kapelanem oddziału „Żandar-
meria” Polskiej Podziemnej Armii 
Niepodległościowej był ks. Włady-
sław Gurgacz. Pion wojskowy two-
rzyło 26 osób. Po rozpracowaniu 
oddziału, ubecy wysadzili ich kry-
jówkę. Po latach odnalazł ją Maciej 
Śliwa przy pomocy Tadeusza Ryby 
„Jelenia”. Teraz to miejsce można 
odnaleźć na mapie wędrówek.

(PK)

Jedna z fotografii Tadeusza Ryby, dziś znajdująca się w zbiorach IPN. Można ją 
oglądać na tablicy postawionej koło Hali Łabowskiej.

Warszawiacy oblegają uzdrowisko

Na Jaworzynie działa już Krynistler
Polskie Koleje Linowe otworzyły naj-
większy w Polsce snowpark. Położony 
między koleją gondolową a krzesełko-
wą na części trasy nr 6 na Jaworzynie 
Krynickiej jest już czynny dla narcia-
rzy i snowboardzistów. 

W jego skład wchodzi 7 skocz-
ni o różnej wysokości oraz 17 tzw. 
przeszkód jibowych – zakopanych 
w śniegu rur i poręczy. Snow-
park ma 1050 m długości i oko-
ło 25 m szerokości. Dobrze widać 
go z wagonów kolejki gondolowej. 
W snowparku są dwie linie przejaz-
dowe - jedna jest przeznaczona dla 
osób, które będą chciały spróbo-
wać przygody w parku snowboar-
dowym, a druga dla najmłodszych 

amatorów śnieżnych sportów, sta-
wiających dopiero swe pierwsze 
kroki w narciarstwie.

W górnej część trasy nr 1 spe-
cjalnie dla najmłodszych powstał 
z kolei tzw. fun park, złożony m.in. 
z siedmiu nasypów śnieżnych, 
band i dziecięcych tyczek.

Do dyspozycji narciarzy i snow-
boardzistów na Jaworzynie Kry-
nickiej jest także ponad 8,3 km 
tras o różnym stopniu trudności, 
w tym trasy dostosowane do na-
uki jazdy. Narciarze mogą korzy-
stać z najdłuższej w Polsce sze-
ścioosobowej kolei gondolowej, 
dwóch kolei krzesełkowych oraz 
siedmiu wyciągów orczykowych. - 
Co ważne, aż 5,3 km naszych tras 

jest oświetlanych. Oferujemy naj-
dłuższą w Polsce oświetlaną tra-
sę liczącą 2,6 km. Od tego roku, 
dzięki przebudowie zbiorników na 
wodę, wszystkie stoki będą jesz-
cze lepiej i szybciej naśnieżane. To 
efekt przebudowy kluczowych ele-
mentów systemu naśnieżania Ja-
worzyny Krynickiej, której PKL 
dokonały w 2015 r. Dzięki rozbu-
dowie zbiorników możliwe będzie 
magazynowanie o 30 proc. więcej 
wody niż dotychczas, co przeło-
ży się na lepsze i szybsze śnieże-
nie tras narciarskich – informuje 
Patryk Białokozowicz, dyrektor ds. 
marketingu i sprzedaży Polskich 
Kolei Linowych.

(AM)
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Historia

Kryniccy Łemkowie z piętnem tragizmu
Kiedy turysta zawita w okolice Krynicy i Muszyny, 
niewątpliwie zachwyci się urokliwymi cerkiewkami 
i kapliczkami rozsianymi po dawnych wioskach „klu-
cza muszyńskiego”. Świątynie te są pozostałością po 
wcześniejszych mieszkańcach tego regionu - Łem-
kach. Ich historia naznaczona była piętnem tragizmu.

Zabezpiecznie granic za króla Kazmierza
Najstarsze ślady osadnictwa na terenach 

dawnej Łemkowszczyzny spotykamy na te-
renie „Państwa Muszyńskiego”. Naturalnymi 
granicami tego miniaturowego państwa ko-
ścielnego była dolina Wierchomli od zacho-
du, rzeka Poprad na wschodzie, pasmo Jawo-
rzyny od północy i rzeka Poprad z potokiem 
Smerczym od południa. Największy rozwój 
region ten przeżywał w XIV w. pod rząda-
mi Kazimierza Wielkiego. Jak wiadomo, król 
Kazimierz Wielki kładł duży nacisk na zabez-
pieczenie rubieży Polski oraz traktów handlo-
wych. Efektem tego było wybudowanie całej 
sieci warownych zamków granicznych. Jeden 
z nich powstał w Muszynie w XIV w. naprze-
ciw istniejącego gródka ziemno-drewnianego. 
Dodatkowym zabezpieczeniem pogranicza oraz 
dwóch szlaków handlowych przechodzących 
przez Muszynę i Tylicz do Lipnika i Bardejo-
wa były również: wały, okopy, strażnice i zam-
ki kotcze, czyli zabezpieczenie z wozów mające 
swe korzenie w czasach husyckich.

„Państwo Muszyńskie” z własną armią 
i sądem

5 sierpnia 1391 r. król Władysław Jagiełło od-
dał zagarnięte dobra biskupowi krakowskie-
mu Janowi Radlicy i od tego momentu może-
my mówić o istnieniu „Państwa Muszyńskiego”. 
W imieniu biskupów dobrami tym zarządzali 
starostowie. Ze względu na szczególne położenie 
„klucza muszyńskiego” tutejsi starostowie mieli 
niezwykle szeroki zakres władzy. Częste napa-
dy zbójników i wojsk węgierskich (1410, 1475r.) 
skłoniły biskupów krakowskich do stworzenia 
w tym „kluczu” niezależnego wojska (harnicy i 
dragonia biskupia), sądu (Sąd Kryminalny Kresu 
Muszyńskiego) i administracji. Prawdopodob-
nie te szczególne uprawnienia spowodowały na-
zwanie tego terenu „Państwem Muszyńskim”.

Osadnicy na zamówienie
Obszar „Państwa Muszyńskiego” po 

pierwszej fazie osadnictwa miał dosko-
nale rozwiniętą administrację, sądow-
nictwo i wojsko, bolączką natomiast 
było słabe zaludnienie tak dużego terenu 
i stopniowe wyludnianie się wcześniej 

powstałych wsi. Niejako na zamówienie ist-
niejących potrzeb dał się zauważyć nagły na-
pływ Wołochów i Rusinów z Rusi Zakarpackiej 
do „klucza muszyńskiego” (dolina Popra-
du) i przyległych do nich ziem rodów Gła-
dyszów (dorzecze Ropy), Stadnickich (do-
rzecze Wisłoki) i Sienieńskich (dorzecze 
Wisłoka). Pierwsza udokumentowana data po-
jawienia się ludności pochodzenia bałkańskie-
go na terenach Beskidu Sądeckiego to 1400 r. 
w Starym Sączu. Osadnicy ci byli głównie 
mieszkańcami Mołdawii i Wołoszczyzny oraz 
Królestwa Węgierskiego (z gór Siedmiogrodu, 
Bantu, komitetu Marmasz). Przemieszczając 
się z całym dobytkiem oraz stadami owiec, by-
dła kóz i świń, osiedlali się w pierwszej kolej-
ności po słowackiej stronie Karpat. Plemiona 
te łączyło jedno - prawosławie, które kształto-
wało wspólny język ruski, wywodzący się z li-
turgii staro-cerkiewno-słowiańskiej. Po osie-
dleniu uległ on w zależności od miejscowych 
wpływów (polskim, rumuńskim i słowackim) 
drobnej modyfikacji.

Dubna, Mochnaczka w ucieczce przed 
zarazą?

W XV wieku osadnictwo wołoskie trakto-
wane jest eksperymentalnie, głównie w po-
wiecie bieckim i na pograniczu sanocczyzny 
na zasadzie pojedynczych lokacji. Dopiero 
w XVI wieku akcja ta nabrała masowego charak-
teru. Po zakończeniu osadnictwa we wschod-
niej i środkowej części Łemkowszczyzny, prze-
niosło się ono do dóbr biskupów krakowskich, 
tzn. do „klucza muszyńskiego” (druga połowa 
XVI w.). Z tego okresu zachowały się liczne do-
kumenty lokacyjne wsi „na prawie wołoskim ex 
cruda redice” tzn. z karczunku. Powstało wte-
dy 19 wiosek. Ostanie z nich to: Dubne (1603), 
Mochnaczka Niżna (1648), Roztoka Wielka, Bar-
nowiec, Krzyżówka i Składziste. Wielu badaczy 

zastanawiało się co skłoniło te plemiona paster-
skie do nagłych gromadnych wędrówek. Być 
może spowodowała to ekspansja turecka na te-
reny przez nich zamieszkałe, mogła to również 
być ucieczka przed zarazą.

Najlpsi maziarze
Zaraz po osiedleniu byli oni wyznania pra-

wosławnego, jednak chcąc pozostać w dobrach 
biskupich musieli po Unii Brzeskiej w 1596 roku 
przejść na greko-katolicyzm. Po drugiej fazie za-
siedlenia w skład „klucza muszyńskiego” wcho-
dziło 35 wsi łemkowskich i dwa miasta Muszyna 
(polskie) i Tylicz (polsko-łemkowskie). Łem-
kowie początkowo trudnili się pasterstwem. 
Z czasem zajęcie to zaczęli traktować jako ubocz-
ne na rzecz uprawy roli. Innym popularnym 
w tych stronach zajęciem był wyrób węgla 
drzewnego, smoły, belek, gontów i produkcja 
mazi do wozów. Szczególnie znani byli łem-
kowscy maziarze, rozwożący swe towary po 
całej Polsce. W „kluczu muszyńskim” zajmo-
wano się również wyrobem szkła. Wytwarzały 
go cztery huty szkła znajdujące się w Powroź-
niku, Muszynce, Stawiszy i Słotwinach. Istniała 
tu również jedna hamernia wyrabiająca blachy 
(Krzyżówka, gdzie do dziś funkcjonuje nazwa 
Huta). Okolice te słynęły też z wyrobu smoły 
dla bednarzy. W późniejszych czasach rozwi-
nęło się rzemiosło związane z gospodarką leśną 
i pasterstwem. 

Katany, czuchy, lajbyky
Aż do początków XX wieku istniała w Mu-

szynie fabryczka sukna (folusz), która zaopa-
trywała miejscowych Łemków w sukno do 
wyrobu charakterystycznych dla tej grupy et-
nicznej barwnych ubrań. Mężczyźni okrywa-
li się niebieskimi lub czerwonymi katanami, 
bogato wyszywanymi i dodatkowo zdobiony-
mi mosiężnymi guzikami. Kobiety ubierały się 

w krótkie, suto marszczone spódnice uszyte 
z płótna drukowanego w ciemnych barwach, na 
które nakładały ciemne fartuchy. Jaśniejszym 
elementem była górna część ubrania, tzn. bia-
ła bluzka i gorset zdobiony haftem oraz kolo-
rowymi wstążeczkami. Nieco inny strój nosili 
Łemkowie z Beskidu Niskiego. Strój ten skła-
dał się z czuchy (brązowy płaszcz z samodziału 
z dużym kapturem lub kołnierzem), lajby-
ky (kamizelki z niebieskiego lub granatowego 
sukna) oraz spodni (w lecie płócienne nohałky, 
w zimie sukienne - chołosznie). Na nogach no-
sili skórzane kierpce, a na głowie filcowe uher-
skie kapelusze lub czapkę baranią. Zarówno na-
krycia głowy, jak i sukna na spódnice Łemkowie 
ze wschodu sprowadzili z Bardiowa.

Czerwono-niebieskie domy
Wsie łemkowskie tworzyły zwarte „łańcu-

chówki” składające się z dwóch budynków: go-
spodarskiego oraz usytuowanego pod kątem 
prostym mieszkalnego. Na wschodniej Łem-
kowszczyźnie zagrody były jednobudynko-
we nakryte dachem dwuspadowym. Budyn-
ki te miały dachy okapowe pokryte gontem, 
deskami lub strzechą. Część domostw malo-
wana była w kolorach czerwono-niebieskich 
z ozdobnymi białymi ornamentami na oknach. 
Na halach budowano sezonowe zagrody skła-
dające się z chyży i stajni. Głównym budulcem 
używanym na Łemkowszczyźnie były bale jo-
dłowe lub sosnowe.

Thalerhof - miejsce narodowej kaźni
Po upadku Konfederacji Barskiej następują 

rozbiory Polski. W 1781 r. dobra biskupie prze-
chodzą na rzecz skarbu austriackiego i zostają 
przekształcone w kameralne dobra skarbowe, 
a urząd starosty przejmuje burmistrz. Przez 
wieki istnienia klucza muszyńskiego ludność 
polska i łemkowska na ogół żyły w zgodnej 
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symbiozie, jeśli dochodziło do sporów miały one 
najczęściej charakter wyznaniowy. Konflikty 
wybuchały głównie między ludnością łemkow-
ską i dotyczyły orientacji politycznych, z któ-
rych jedna miała charakter rusofilski (XIX w.), 
druga ukraiński (XX w.).

Na ten temat pisała Helena Duć-Fajfer w ar-
tykule „Łemkowie w Polsce”: „Konsekwencje 
ścierania się tych orientacji narodowych na Łem-
kowszczyźnie w okrutny sposób odbiły się na sa-
mych Łemkach w czasie pierwszej wojny świa-
towej. Austriackie władze, posądzając rusofili 
o działalność szpiegowską, zaczęły stosować 
ostre represje. Aresztowania miały miejsca 
w całej Galicji, ale szczególnie ucierpiała Łem-
kowszczyzna. W obozie koncentracyjnym 
w Thalerhofie zginęła w latach 1914-1918 prawie 
cała inteligencja łemkowska. W pamięci Łem-
ków Thalerhof zachował się jako miejsce naro-
dowej kaźni, gdzie więzionych było ok. 5000 
współrodaków”. 

Własny rząd Republiki Łemków
Okres tworzenia się po I wojnie świato-

wej nowych państw doprowadził do pierw-
szego poważnego konfliktu polsko-łemkow-
skiego. Pod wpływem działań Karpatoruskiej 
Rady Narodowej, na czele której stał dr A. 
Beskydem z Preszowa, Łemkowie galicyjscy 
rozpoczęli starania mające na celu zjednocze-
nie północnej i południowej Łemkowszczyzny. 
W efekcie ich działań w grudniu 1918 roku po-
wstała we Florynce Ruska Narodowa Repu-
blika Łemków, na czele której stał premier 
i trzech ministrów. Działania władz łemkow-
skich zmierzające do przyłączenia się do Związ-
ku Radzieckiego lub Czechosłowacji nie powio-
dły się. Po szesnastomiesięcznej działalności rząd 
Republiki z Florynki został aresztowany przez 
władze polskie. Uwięzieni działacze łemkow-
scy zostali zwolnieni przez sąd jako „niemają-
cy złej woli”. 

Wysiedlenie na „ziemie odzyskane”
Prawdziwą tragedię dla Łemków przynio-

sła jednak dopiero II wojna światowa i pierw-
sze lata powojenne. Zostali oni wtedy zmusze-
ni do opuszczenia swoich rdzennych terenów. 
Pierwsze wysiedlenie Łemków miało miejsce 
w lutym 1941 roku, na skutek umowy ZSSR 
z Rzeszą Niemiecką o wymianie ludności. Prze-
siedlenie to nie miało masowego charakteru, 
największa grupa około 100 osób pochodzi-
ła z Powroźnika. Następne wysiedlenie mia-
ło miejsce w latach 1944-1945, kiedy to PKWN 
podpisało umowę z ZSSR o wymianie ludno-
ści polskiej i ukraińskiej. Chęć wyjazdu zgło-
siło wtedy 12 tys. Łemków. W wyniku tej ak-
cji na teren radzieckiej Ukrainy wysiedlono 60 
proc. Łemków.

Po zakończeniu działań wojennych na te-
renach Łemkowszczyzny, zaczęły działać od-
działy UPA, dla których zaplecze gospodarcze 
stanowiła ludność łemkowska. Rada Ministrów 

chcąc rozwiązać ten problem zdecydowała się 
w 17 kwietnia 1947 r. na radykalne posunięcie - 
wysiedlenia całej ludności łemkowskiej i ukra-
ińskiej z terenów południowo-wschodnich na 
ziemie odzyskane. Akcja ta nosiła kryptonim 
„Wisła” i trwała od kwietnia do lipca 1947 roku. 
Przesiedleńcy mogli zabierać rzeczy osobiste, 
inwentarz żywy i martwy, ziarno, ziemniaki, 
zapas żywności. Na miejscu pozostały jedynie 
rodziny polskie i mieszane. Łemkowie zasie-
dlali opuszczone zagrody na „ziemiach odzy-
skanych” oraz w województwach bydgoskim 
i kieleckim. Po 1956 roku zaczął się stopnio-
wy powrót Łemków głównie na teren Beski-
du Niskiego.

Łemkowska watra wciąż płonie
Obecnie najbardziej aktywne środowisko 

twórcze zamieszkuje w Krynicy. Przedstawi-
ciele łemkowskiej inteligencji prowadzą działal-
ność wydawniczą, kulturalną i naukową. Coraz 

większą popularnością cieszą się tomiki poezji 
Władysława Grabana, Stefanii Trochanowskiej, 
Pawła Stefanowskiego, Heleny Duć oraz Mykoły 
Buriaka. Coraz szersze rzesze sympatyków ma 
również najsłynniejsza łemkowska impreza – 
„Łemkowska Watra”. 

Do dzisiaj najbardziej widocznym śladem 
dawnej odrębności kulturowej i religijnej tych 
ziem są cerkwie, które w 1956 roku przemia-
nowano na kościoły rzymsko-katolickie zacho-
wując jednak ich pierwotny wystrój. W wie-
lu wioskach Łemkowszczyzny zachowało się 
również sporo zabytków świeckich takich jak: 
spichlerze drewniane, murowane piwniczki 
oraz domy mieszkalne. Dużo z nich przenie-
sionych zostało do Muzeum Okręgowego w 
Nowym Sączu, Skansenu w Sanoku oraz ostat-
nio otwartego Muzeum Kultury Łemkowskiej 
w Zyndranowej.

BARBARA RUCKA
KRYNICKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

Muszyna-Złockie cerkiew Cerkiew prawosławna w Krynicy 
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Mineralna pomaga nawet przy tłustym grillowaniu 
Rozmowa z DANUTĄ 
LELITO, pracownikiem 
Działu Lecznictwa 
Uzdrowiska 
Krynica-Żegiestów

- Podobno jest Pani najlepszym specjalistą 
od wody mineralnej w Krynicy i na jej temat 
wie Pani wszystko.

- Może jest w tym trochę prze-
sady, ale rzeczywiście jestem fanką 
krynickich wód mineralnych. Są to 
wody unikalne na skalę europejską. 
Proszę mi wierzyć, że naprawdę są 
najlepsze, i w zdrowiu, i w choro-
bie. Najlepszy dowód, że służą nam 
już od 220 lat.
- Gdyby tych wód tutaj nie odkryto, nie by-
łoby Krynicy.

- Nie byłoby Krynicy i nie by-
łoby lecznictwa uzdrowiskowego. 
A tak jesteśmy w najpiękniejszym, 
najstarszym uzdrowisku tryskającym 
zdrowiem od ponad 220 lat. Leczy-
my schorzenia przewodu pokarmo-
wego, choroby przemiany materii, 
schorzenia urologiczne, kamicę ner-
kową, schorzenia ginekologiczne, 
niedokrwistość.
- Woda jest dobra na wszystko?

- 70 procent masy ciała ludzkiego 
to woda, 30 procent - minerały. Dobra 

woda to podstawa. Aby być zdrowym, 
trzeba pić dobrą, zdrową wodę.
- Ile tej wody powinniśmy dziennie pić, żeby 
nasz organizm miał z tego korzyść?

- Ci, którzy leczą się u lekarzy 
dietetyków, wiedzą, że tej wody 
trzeba wypijać minimum 1,5-2 li-
try dziennie. 
- Idziemy do sklepu i na półce mamy mnó-
stwo różnych wód - jedne gazowane, inne 
niegazowane, smakowe itd. Jak się poru-
szać w gąszczu tej oferty?

- Ministerstwo Zdrowia w swoich 
wytycznych mówi, że dobra woda 
mineralna jest wysokozmineralizo-
wana, czyli w litrze wody jest co naj-
mniej 1 tys. mikroelementów. I to jest 
właśnie to, czego potrzebujemy do 
zdrowia – woda i minerały.
- To wszystko mamy w krynickich wodach 
mineralnych?

- Krynickie wody są wysoko zmi-
neralizowane. Dodatkowo jako je-
dyni w Polsce wodę mineralną tzw. 
niebieską „Kryniczankę” dogazo-
wujemy naturalnym dwutlenkiem 
węgla, który jest produktem ubocz-
nym przy wydobywaniu wody ze złóż 
Zubera. Mamy zakład pozyskiwania 
tego dwutlenku węgla, wykorzystu-
jemy go do zabiegów, ale również do-
dajemy do wody z niebieską etykie-
tą – ona jest wysokozmineralizowana 
i wyokonasycona dwutlenkiem wę-
gla ze źródła.
- Jakie są korzyści dla naszego organizmu 
przy regularnym spożywaniu takiej wody?

- Oczyszczamy organizm, bo 
woda wypłukuje wszystkie złogi 
i toksyny, a po drugie uzupełniamy 
w ten sposób minerały. Czytajmy 
etykiety, mamy na nich wszystkie 

informacje o wodzie i o jonach, któ-
rych w danej wodzie jest najwięcej, 
a to powinna być dla nas najważ-
niejsze. W „Kryniczance” mamy ok. 
2094 mg składników mineralnych. 
„Kryniczanka” zielona ma dokład-
nie taką samą zawartość minerałów. 
Wszyscy pewnie słyszeli o tym nie-
smacznym „Zuberze”, który pach-
nie jajkami. Ten zapach jajkowy na-
daje mu siarkowodór, który zwalnia 
się przy wydobywaniu wody „Zu-
ber”. Smak smakiem, ale trzeba spoj-
rzeć na mineralizację: ogólna zawar-
tość minerałów – 24 104 mg.
- Każdy może pić tę wodę?

- „Zuber” zaliczany jest do grupy 
wód leczniczych. Oczywiście, mo-
żemy ją pić. Tę wodę, ze względu na 
ogromną mineralizację, zaleca się roz-
puszczać „Janem”. „Jan” ma wła-
ściwości moczopędne, też jest wodą 
leczniczą, ale ma dużo mniejszą mi-
neralizację. Dlatego pijemy „Zubera” 
pół na pół z „Janem”. I jeszcze ważna 
kwestia. Z medycznego punktu wi-
dzenia jeśli pijemy zimną wodę z lo-
dówki, to przewód pokarmowy się 
obkurcza, czyli ta woda z minera-
łami przechodzi przez przewód po-
karmowy i nie mamy z tego pożyt-
ku. Powinniśmy zatem pić wodę pół 
godziny przed posiłkami, w tempe-
raturze pokojowej, małymi łyczka-
mi, spacerując.

- Mówi się, że woda mineralna jeszcze ni-
komu nie zaszkodziła, ale możemy prze-
sadzić z ilością wypitej wody mineralnej?

- Ja jestem dowodem na to, że nie. 
Już swoje lata mam, a piję te wody 
i to w dużych ilościach. Natomiast 
lekarze zalecają, żeby wody leczni-
cze, czyli „Zuber”, „Jan”, Słotwinkę”, 
stosować przez miesiąc, potem robić 
dwutygodniową przerwę. Te wody 
mamy już ogólnie dostępne. Możemy 
je popijać w fotelach we własnych do-
mach i wspominać, jak wspaniale było 
w Krynicy. Profesor Julian Aleksan-
drowicz, wybitny specjalista od ży-
wienia, mówi, że tam, gdzie są twar-
de wody, czyli wody mineralne, ludzie 
żyją zdrowiej i dłużej. Wody ma-
gnezowo-wapniowe unieczynniają 
w naszym przewodzie pokarmowym 
tłuszcze nasycone, powodując two-
rzenie przy pomocy jonów magnezu 
i wapnia nierozpuszczalnych mydeł, 
które są wydalane. Czyli do tłustych 
potraw z grilla pijemy „Kryniczankę” 
i mamy małe rozgrzeszenie.
ROZMAWIAŁ WOJCIECH MOLENDOWICZ
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Rekreacja

Nie wyprowadzać kijów na spacer
Rozmowa z DOMINIKIEM 
JAZICEM, instruktorem 
narciarskim i nordic walking 

- Jesteś człowiekiem od wszystkiego – od nart biego-
wych, od nordic walkingu, od roweru. Te narty biegowe 
są intrygujące. Ludzie przyjeżdżają do Krynicy, żeby zjeż-
dżać na nartach, a większą frajdę daje bieganie na nich?

- Czy większą? To zależy kto co lubi. W zjaz-
dówkach pracuje głównie grawitacja, czyli na 
czymkolwiek i jakkolwiek, to się jakoś zjedzie. 
A na biegówkach, żeby się przemieścić, trzeba 
użyć swoich mięśni. Pomijam tu kwestię bezpie-
czeństwa, dostępności i sprawy ekonomiczne.
- Był taki moment, po największych sukcesach Justy-
ny Kowalczyk, kiedy wydawało się, że Polacy maso-
wo wskoczą na narty biegowe. Tak się chyba nie stało?

- Wszyscy mieliśmy taką nadzieję. Co druga 
gmina zabiegała o trasy biegowe. To rzeczywiście 
zasługa Justyny, bo zrobiła reklamę narciarstwu 
biegowemu, jako alternatywnemu sposobowi po-
ruszania się po śniegu. Generalnie Polska zaczęła 
się ruszać - biegać, jeździć na rowerze. A ponie-
waż zimą w miejscowościach górskich jazda na 
rowerze jest utrudniona, więc zapowiadało się, 
że narciarstwo biegowe będzie bardzo dynamicz-
nie się rozwijać. Ono oczywiście jest najbardziej 
rozwijającą się aktywnością spośród aktywności 
zimowych, ale też jest obok kolarstwa jednym 
z najtrudniejszych sportów.
- Każdy może biegać na nartach?

- Myślę, że każdy. Oczywiście znalazł-
by się wyjątki, ale generalnie to aktywność dla 
wszystkich.
- Nawet jeśli nie mamy wytrenowanych technik nar-
ciarskich? Po prostu się ruszamy do przodu?

- Oczywiście. Możemy zacząć od ruchu na-
przemianstronnego, ślizgając się na narcie pod-
czas każdego kroku. Na nartach zamiast kroku 80 
centymetrowego, zrobimy taki, który ma metr, 
może półtora. Docelowo zawodnicy z jednego od-
bicia robią kilkumetrowe kroki. Tylko tym się to 
różni od zwykłego chodzenia.
- Jest gdzie biegać w Krynicy i na Sądecczyźnie na nar-
tach biegowych?

- Na pewno jest gdzie, z rozmachem powsta-
ją nowe ośrodki, nieraz z zapleczem klubowym. 
U nas w Krynicy dla zupełnie początkujących 
w tym roku na stadion miejski w centrum miasta 

zwieźliśmy śnieg wyprodukowany przez rolbę 
z pobliskiego lodowiska. Piłkarze mogli grać na 
zielonej trawce, a narciarze biegać obok.
- Sprawdziło się to?

- Sprawdziło się, bo pogoda jest jaka jest, a my 
mamy po czym biegać. Tego podkładu jest kil-
kadziesiąt centymetrów. Śnieg jest pozyskany 
z lodu, ma inną strukturę i bardzo dobrze zno-
si cieplejsze dni.
- Nie trzeba mieć własnego sprzętu?

- Na miejscu jest wypożyczalnia, są instruk-
torzy. Wystarczy mieć chęci.
- Sprzęt do biegania na nartach chyba nie jest też tak 
drogi jak sprzęt zjazdowy?

- Można go kupić małym nakładem finan-
sowym. Natomiast zanim się go kupi, polecam 
pójść na jedną, dwie lekcje. W narciarstwie bie-
gowym znaczenie ma twardość nart, trzeba więc 
je spróbować, odpowiednio dobrać, żeby zakup 
był rozsądny.
- Nordic walking to dyscyplina sportowa?

- Wbrew pozorom to nie spacer z kijami, ale 
raczej - jak tłumaczę swoim kursantom - ubo-
ga wersja narciarstwa biegowego. Czyli aktywna 
praca kończyn górnych, odpychanie się, częścio-
wo unoszenie. To nie jest tak proste jak się wydaje.
- Zdaje się, że prosto z naszego studia idziesz właśnie 
na nordic walking?

- Od kilkunastu lat mam doświadczenie 
z nordic walking. Kiedy zaczynałem, ludzie na 
mnie patrzyli, zastanawiając się, czy wszystko 
ze mną w porządku. Dziś już mam tak dopraco-
wany system, że prowadzę warsztaty z zakresu 

nordic walkingu. Jest to sześć godzin szkolenia, 
po których kursowicze już nie „wyprowadzają 
kijów na spacer”.
- Śnieg stopnieje i wrócisz na rower?

- Całe życie spędziłem na rowerze. Rowerom 
poświęciłem najwięcej czasu i zdrowia, ale teraz 
traktuję go hobbistycznie. Zajmuję się w Krynicy 
naprawą rowerów, wypożyczam je, biorę udział 
w akcjach, które propagują jazdę na rowerze. To 
bardzo fajna aktywność, zwłaszcza na lato.
- Sam ciągle jeździsz?

- Wstyd się przyznać, ale nie. Czasem ktoś 
mnie namówi i wtedy okazuje się, że jeszcze noga 
podaje, mało kto za mną nadąża, nawet jak jadę 
z dzieckiem na foteliku - mam nadzieję, że żona 
tego nie przeczyta. Nie siadam na rower, nie dla-
tego, że mi się „przejadło”, choć może trochę też, 
ale przede wszystkim z barku czasu.
- A Krynica i okolice to wymarzone miejsce zwłaszcza 
na górskie rowery.

- Tereny mamy przepiękne, ale trochę proble-
mem jest to, że nie są one oznakowane. Mamy teren, 
ale brakuje infrastruktury, map, tablic, oznako-
wań. W tym zakresie, podobnie jest z trasami bie-
gowymi, jest jeszcze nisza do zagospodarowania.

ROZMAWIAŁ WOJCIECH MOLENDOWICZ

OGLĄDAJ NAS NA:
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W jakich okolicznościach, 
przy czyim popar-
ciu pierwszym prezy-

dentem Nowego Sącza w wolnej 
Polsce 26 lat temu został Jerzy 
Gwiżdż? Kto za tym stał? Gdzie 
ponad ćwierć wieku temu znaj-
dowały się polityczne ośrodki de-
cyzyjne w tym mieście – przy ul. 
Pijarskiej, na plebani św. Kazi-
mierza przy ul. Sygańskiego, czy 
też w magistracie? Jak karty per-
sonalne tasował szef NSZZ „So-
lidarność” Andrzej Szkaradek? 
W jakich okolicznościach upa-
dła „gwiazda” - długoletniego 
przewodniczącego Jerzego Wi-
tuszyńskiego? Skąd 26 lat temu 
wziął się w magistracie najmłod-
szy wiceprezydent miasta w Pol-
sce Piotr Pawnik? To tylko nie-
które pytania warte odpowiedzi, 
które muszą się niewątpliwie zna-
leźć w monografii sądeckiej Rady 
Miasta i władz samorządowych 

przygotowywanej na listopad 
tego roku, z okazji 724. rocznicy 
lokacji miasta przez Wacława II. 
Nota bene 26 lat temu ówczesny 
przewodniczący Rady Królew-
skiego Miasta Nowego Sącza Lu-
domir Krawiński mocno sprzeci-
wiał się, by król czeski Wacław II 
był patronem jednej z ulic. Uza-
sadniał to tym, że Wacław II nie 

zasługuje na bycie patronem, gdyż 
był... człowiekiem amoralnym, 
z gruntu nikczemnym. Miał rację. 
Ta opinia też winna się znaleźć 
w przygotowywanej monografii.

O co chodzi? Bożena Jawor, 
przewodnicząca Rady Miasta, 

z okazji 26-lecia odrodzenia sa-
morządności i  samorządów 
zwróciła się z prośbą do radnych 
wszystkich minionych kadencji 
o podzielenie się swoimi wspo-
mnieniami, osobistymi reflek-
sjami z przyszłymi czytelnikami 
tworzonej swoistej kroniki mia-
sta. Jej zamiarem, podobnie jak 
i prezydenta Ryszarda Nowaka, 

jest pozostawienie drukowanego 
śladu minionych lat pracy sądec-
kiego samorządu. Właśnie z okazji 
jubileuszu 724-lecia grodu. Ini-
cjatorzy liczą też na udostępnia-
nie innych dokumentów - dru-
ków okolicznościowych i przede 

wszystkim fotografii - oczywiście 
do wypożyczenia.

Jeśli coś mogą podpowiedzieć 
autorom pomysłu, to aby zwró-
cili się z apelem o spisanie swoich 
wspomnień, uwag oraz reflek-
sji, nie tylko i wyłącznie do by-
łych i obecnych radnych, ale tak-
że do mieszkańców miasta. Jakże 
cennym socjologicznie i społecz-
nie byłoby zamieszczenie w tym-
że dziele np. uwag mieszkańców, 
również bardzo krytycznych, 
z którymi zwracali się do rad-
nych, prezydenta miasta i jego za-
stępców podczas pełnienia przez 
nich cotygodniowych dyżurów 
obywatelskich. Toć to przecież 
przebogata kopalnia wiedzy na 
temat nurtujących niektórych 
obywateli problemów.

Władzo! Nie bój się krytyki, 
bo przecież bagno internetowe 
pojawiło się niedawno. Przed-
tem obywatele królewskiego gro-
du pisali donosy, anonimy, a je-
śli mieli odwagę to przychodzili 
na wspomniane dyżury. Zresztą 
donosy też są warte, by opubli-
kować je w monografii. To prze-
cież ulubiona dyscyplina naszych 
rodaków. Donosy, szczucie, oble-
wanie żółcią, jakież to naturalne 
w naszym kraju...

REKLAMA

Opinie

Jerzy Wideł
Z kapelusza

A czyny ich spisane będą...

Gdzie ponad ćwierć wieku temu znajdowały 
się polityczne ośrodki decyzyjne w tym 
mieście – przy ul. Pijarskiej, na plebani 
św. Kazimierza przy ul. Sygańskiego, czy 
też w magistracie? Jak karty personalne 
tasował szef NSZZ „Solidarność” Andrzej 
Szkaradek? Skąd 26 lat temu wziął się 
w magistracie najmłodszy wiceprezydent 
miasta w Polsce Piotr Pawnik?

Pochwal się, że jesteś 
na okładce DTS

Chcesz mieć jedyne i niepo-
wtarzalne zdjęcie z ferii w Krynicy
-Zdroju? Koniecznie przyjdź do Pi-
jalni Głównej, tam znajdziesz specjal-
ną makietę DTS. „Daj swoją twarz”, 
pstryknij fotę i już – jesteś narcia-
rzem z naszej okładki! Wrzuć swo-
ją fotę na Facebooka, podeślij link na 
profil „Dobrego Tygodnika Sądeckie-
go” na Facebooku albo przyślij zdję-
cie na nasz adres redakcja@dts24.pl, 
a my pokażemy Twoją twarz naszym 
Czytelnikom. Pochwal się, że bawisz 
się w nowej zimowej stolicy!

(MŁ)

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

Jedyna 
gazeta, która 
sama Cię 
znajdzie

REKLAMA
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PARTNERZY WYDANIA

Wrzuć swoją fotę na Facebooka, podeślij link na nasz profi l na FB, 

a my pokażemy Twoją twarz naszym Czytelnikom. Bawimy się razem!
ZNAJDZIESZ NAS NA

NOWOCZESNE 
POJAZDY SZYNOWE

ZNAJDZIESZ NAS NA
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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

Ty też możesz pomóc

Jedź na narty, aby Emilka mogła chodzić
Do tej pory rodzice trzyletniej sąde-
czanki nie jeździli na nartach, ale teraz 
wszystko wskazuje na to, że zaczną. Ich 
córka, trzyletnia Emilia Woropaj, pod-
opieczna Stowarzyszenia Sursum Corda, 
cierpi na rdzeniowy zanik mięśni. Aby 
mogła chodzić, potrzebny jest zakup 
kosztownego sprzętu. W pomoc dla ma-
łej postanowili włączyć się… narciarze. 

Nie postawiła jeszcze ani jednego 
kroku

Emilia Woropaj ma trzy latka, 
urodziła się w 2013 roku. Jest jeszcze 
za mała, aby rozumieć, że codzien-
nie trzeba walczyć o jej sprawność. 
Rodzice, Sylwia i Paweł Woropaj, 
nie ustają w zmaganiach o zdrowie 
córeczki. Od ich determinacji za-
leży, jak jakie będzie wyglądać ży-
cie Emilki w przyszłości. - Mała nie 
chodzi, porusza się na wózku inwa-
lidzkim. Chorobę zdiagnozowano 
u niej, gdy miała roczek. Nie sia-
dała, nie chodziła, nie stawała przy 
barierkach - opowiada mama Emil-
ki, Sylwia Woropaj. - Córka musi 
być rehabilitowana. Czynimy to 
trzy razy prywatnie, dwa razy w 
ramach NFZ, niestety na więcej nie 
pozwalają nam fundusze. 

- Staramy się także ćwiczyć 
w domu, choć na pewno nie daje to 
takiego efektu jak rehabilitacja ze 
specjalistą. Niedziele robimy wol-
ne, bez ćwiczeń, żeby Emilka mia-
ła chwilę dla siebie – przecież jest 
dzieckiem – dodaje jej tato, Paweł 
Woropaj. 

Zabawka prawie jak nóżki 
Mała uśmiecha się, wyciąga ręce 

do swojego taty. Jest rezolutna, cie-
kawa otaczającego ją świata. - Mamy 
nadzieję, że Emilka będzie go mogła 
wkrótce poznawać tak jak wszyst-
kie inne dzieci, że będzie mogła 
chodzić - mówi Paweł Woropaj. Aby 
tak się stało, konieczny jest zakup 
sprzętu rehabilitacyjno-pionizują-
cego. Rodziców na taki zakup nie 
stać. - Sprzęty rehabilitacyjne są 
bardzo kosztowne ale i bardzo po-
trzebne, żeby dzieci takie jak na-
sza Emilka mogły być pionizowane 
i mogły patrzeć na świat na siedzą-
co lub stojąco. Emilka porusza się 

na wózku aktywnym, który rów-
nież miał swoją niebagatelną cenę 
– śmiejemy się do córki, że ma bar-
dzo drogą zabawkę. Jesteśmy z niej 

dumni, że tak dobrze radzi sobie na 
wózku. Inni rodzice cieszą się, że 
ich dziecko stawia pierwsze kro-
ki – chodzi. A my się cieszymy że 
Emilia ma możliwość poruszania 
się na wózku, to dla nas prawie jak 
jej nóżki - mówią zgodnie rodzice.  

Nadzieja w nowatorskim leku 
W przyszłości osobom chorym na 

rdzeniowy zanik mięsni może po-
móc rewolucyjny lek, nad którym 
właśnie pracują lekarze. Nie zlikwi-
duje on zupełnie objawów choroby, 

ale spowolni jej skutki. - Prawdo-
podobnie w niedalekiej przyszłości 
ma się pojawić pierwsze lekarstwo 
powstrzymujące postęp choroby, 

musimy doczekać leku w tej samej 
formie, żeby Emilia miała szanse 
na chodzenie. To nasza najwięk-
sza nadzieja. Ostateczne wyniki 
badań nad lekiem mają być goto-
we w 2017 roku. Jeżeli, tak jak do-
tychczasowy, będzie wskazywał 
na skuteczność, kolejnym krokiem 
będzie złożenie wniosku o urzę-
dową zgodę na dopuszczenie leku 
na rynek – tłumaczy Sylwia Wo-
ropaj. Nie można jednak oczeki-
wać niemożliwego.- Jeżeli  okaże 
się, że Emilka będzie miała ciężką 
odmianę zaniku mięśni, zdajemy 
sobie sprawę, że bez cudu nie bę-
dzie chodziła. Mimo to będziemy do 
końca dążyć, by nasza księżnicz-
ka mogła bawić się z rówieśnikami 
o własnych siłach. Jeszcze nie zdą-
żyła postawić pierwszego kroku. Je-
śli nie będzie rehabilitowana, może 
go nigdy nie postawić. Naszym ma-
rzeniem jest zobaczyć jak nasza 
córka na własnych nóżkach pozna-
je świat – dodaje Sylwia Woropaj. 

Możesz pomóc małej jadąc na 
narty 

W jaki sposób? Z inicjatywy Ma-
łopolskiego Klastra Turystycznego 
Beskid a także stacji narciarskich, 
które są objęte karnetem Beskid-
Card, zrodził się pomysł pomocy 
małej sądeczance. - Na 12 naszych 
stacjach narciarskich, w Gościńcu 
Galicyjskim w Nowym Sączu oraz 

hotelu Perła Południa w Rytrze zlo-
kalizowane są skarbonki stacjo-
narne, które można zasilić datka-
mi - informuje Paulina Piotrowska 
z Małopolskiego Operatora Integra-
cji Turystycznej.  

- Zakończenie akcji planowane 
jest 20 marca – mówi Marcin Kałuż-
ny, prezes Stowarzyszenia Sursum 
Corda. - Mamy ogromną nadzieję, 
że do tego czasu uda się zebrać po-
trzebne środki – dodaje Paulina Pio-
trowska. - Liczę, że wtedy będziemy 
mogli zaprezentować specjalistycz-
ny sprzęt potrzebny do rehabilitacji 
naszej małej Emi - wyraża nadzieję 
Marcin Kałużny.

AGNIESZKA MAŁECKA

REKLAMA

Miejsca, gdzie znajdują 
się skarbony stacjonarne:
•  Gościniec Galicyjski w Nowym 

Sączu
• Hotel Perła Południa w Rytrze
•  Stacja narciarska Słotwiny Arena 

w Krynicy Zdrój
•  Stacja narciarska Ryterski Raj 

w Rytrze
•  Stacja narciarska Kokuszka w 

Piwnicznej Zdrój
•  Stacja narciarska Podstolice Ski 

koło Wieliczki
• Stacja narciarska Myślenice Ski
•  Stacja narciarska Kompleks Be-

skid w Spytkowicach
•  Stacja narciarska Śnieżnica w 

Kasinie Wielkiej
•  Stacja narciarska Koninki w 

Niedźwiedziu
• Stacja narciarska Lubomierz Ski
• Stacja narciarska Limanowa Ski
•  Stacja narciarska Magura Ski 

w Małastowie
•  Stacja narciarska Czarny Groń 

w Rzykach

Numer konta bankowego do wpłat: Stowarzyszenie SURSUM 
CORDA 08 8805 0009 0018 7596 2000 0210  z dopiskiem/

tytułem „narciarze dla EMILKI”

FO
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M

Emilka z rodzicami

REKLAMA
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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

REKLAMA

Informacje
W Piwnicznej karetka 
dojedzie szybciej
W poniedziałek uroczyście otwarto Pod-
stację Pogotowia Ratunkowego w Piw-
nicznej-Zdroju. Placówka zlikwidowana 
została w 2011 r.

- Walka o przywrócenie podsta-
cji była długa i trudna, ale zakoń-
czyła się sukcesem – mówi starosta 
nowosądecki Marek Pławiak. - Dzię-
ki takiemu umiejscowieniu podsta-
cji, mieszkańcy gminy Piwniczna 
i okolicznych miejscowości otrzy-
mują szybką i profesjonalną po-
moc. To ważne również dla tury-
stów, którzy licznie przyjeżdżają na 
Sądecczyznę.

Placówka ponownie funkcjonu-
je od 1 stycznia. - Odkąd działa ze-
spół w Piwnicznej, znacznie skrócił 
się czas dojazdu do chorego. Jeszcze 

kilka tygodni temu było to około 35 
minut, teraz jest około 15 minut - 
podkreśla Józef Zygmunt, dyrektor 
Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego.

- Podstacja w tym miejscu była 
bardzo potrzebna, widać to po du-
żej ilości wyjazdów – wtóruje pielę-
gniarka Stanisława Drzyzga.

W 2011 r. wojewoda małopol-
ski Stanisław Kracik zlikwidował 
podstację Pogotowia Ratunkowego 
w Piwnicznej-Zdroju. Ta decyzja 
spotkała się ze zdecydowanym sprze-
ciwem ówczesnych władz gminy oraz 
jej mieszkańców, którzy podnosi-
li liczne protesty. O powrót podsta-
cji zabiegało Sądeckie Pogotowie Ra-
tunkowe, władze samorządowe oraz 
parlamentarzyści.

(AM)

Ustawa krajobrazowa ma 
poprawić wizerunek Sącza
W sądeckim ratuszu odbyło się spotkanie 
dotyczące wejścia w życie tzw. „ustawy 
krajobrazowej”, czyli dokumentu gwa-
rantującego poprawę estetyki miasta. 
W jaki sposób? Poprzez zakaz umiesz-
czania dużej ilości reklam i banerów 
w miejscach do tego nieprzeznaczonych. 

Robocze spotkanie zorganizo-
wał w zeszłym tygodniu Wydzia-
łu Architektury i Budownictwa Wy-
działu Miasta Nowego Sącza. Obecni 
byli m.in. architekci i specjaliści od 
ochrony zabytków. Ustawa daje gmi-
nom możliwość określenia zasad do-
tyczących kształtowania i sytuowa-
nia reklam, urządzeń reklamowych, 
małej architektury oraz ogrodzeń na 
terenie miasta. 

- Sądzę, że żyjemy w już na tyle 
cywilizowanym kraju, żeby te rze-
czy uporządkować - uważa radny 
Platformy Obywatelskiej Grzegorz 
Fecko. - Podjęta została dyskusja 
i bardzo dobrze, że coś w tym kie-
runku ruszyło. Reklama sama w so-
bie nie jest problemem. Problemem 
jest to, gdzie i w jakiej ilości są one 

rozmieszczone. Interweniowałem w 
sprawie reklam na Górze Zabełec-
kiej, bo tam one zasłaniają panoramę 
miasta, co naprawdę nieładnie wy-
gląda. Pamiętamy także sytuację, gdy 
na Baszcie Kowalskiej zawisła duża 
reklama jednej z instytucji. Uwa-
żam, że dobra i sprawna uchwała 
nie ograniczy w żaden sposób przed-
siębiorców tworzących reklamy, 
a jedynie pozwoli je uporządkować. 
Reklamy powinny być ustandaryzo-
wane - dodaje Fecko.

Na ilość reklam sądeczanie narze-
kają i nie ma co kryć, że z „ustawą 
krajobrazową” wiążą duże nadzie-
je. - Reklam w Nowym Sączu zde-
cydowanie przybywa. Oprócz tych, 
do których niegdyś byłam przyzwy-
czajona - stojących bilbordów, po-
jawiły się nowe - ledowe – zauważa 
nasza Czytelniczka pani Marcelina. - 
W ostatnim czasie widuję również 
coraz więcej reklam wieszanych 
„na dziko” np. na płotach czy bu-
dynkach. Przedsiębiorcy rozmiesz-
czają swoje reklamy tam, gdzie tyl-
ko uznają to za słuszne. Problemem 

jest później ich sprzątnięcie. Często 
widzę pozrywane plakaty, leżące 
na ulicy czy chodnikach, za których 
sprzątnięcie już żaden nie odpowia-
da. Reklamy nie powinny przysła-
niać unikatowych widoków krajo-
brazu sądeckiego, a także zagrażać 
bezpieczeństwu kierowców, jeśli 
stoją za blisko drogi – uważa. 

Uchwała w tym zakresie jest przy-
gotowywana przez Wydział Archi-
tektury i Budownictwa Urzędu Mia-
sta Nowego Sącza. Miasto zostanie 
podzielone na strefy. W rejonie są-
deckiej Starówki przepisy będą bar-
dziej rygorystyczne.

Przedsiębiorcy będą mieli rok na 
dostosowanie się do nowego pra-
wa. Kara za niezastosowanie się do 
nowych przepisów może wynieść 
nawet 40-krotność ustalonej przez 
miasto opłaty reklamowej. Do tej 
pory za zamontowany w nieodpo-
wiednim miejscu baner reklamo-
wy trzeba było zapłacić około kilku-
set złotych.  

AGNIESZKA MAŁECKA

W Dolinie Dunajca grasuje podpalacz?
Dolina Dunajca cieszy się złą sławą miej-
sca, w którym najczęściej palą się su-
che trawy. Strażacy od lat podejrze-
wają, że stoi za tym podpalacz. Do tej 
pory nie został jednak złapany na go-
rącym uczynku. 

Tylko w nocy z 8 na 9 lutego doszło 
do kilkunastu strażackich interwen-
cji w Dolinie Dunajca. Strażacy musieli 
gasić ogień w Barcicach, Obłazach Ry-
terskich, Rytrze, Stadłach, Klęczanach 
Głębokiem czy Podrzeczu. Do niektó-
rych z tych miejscowości wyjeżdża-
li kilka razy.

– Z reguły trawy płoną w trud-
no dostępnych terenach, gdzie nie 
da się dojechać. Często nie da się 
też rozwinąć linii wężowych. Trze-
ba dochodzić pieszo. Strażacy noszą 
na plecach tłumice, czyli specjalne 
urządzenia ze zbiornikami na wodę 
i w ten sposób gaszą ogień. To duży 
wysiłek dla strażaków ochotników, 
którzy muszą się napracować zu-
pełnie niepotrzebnie - wylicza straty 
wynikające z podpaleń suchych traw 
Paweł Motyka zastępca komendanta 
PSP w Nowym Sączu. – Wypalanie 

traw wyrządza też szkody w ekosys-
temie. Tracą również samorządy. Za 
pieniądze, które mogłyby być wyda-
ne na drogi czy inne inwestycje, wój-
towie i burmistrzowie kupują paliwo 
dla jednostek OSP i pokrywają kosz-
ty uszkodzonego sprzętu bądź ekwi-
walentu, tam gdzie jest pobierany.

Takie pożary są niebezpieczne 
zwłaszcza przy wietrznej pogodzie, 
bo ogień łatwiej się roznosi. To wydłu-
ża czas akcji gaśniczej i czyni ją niebez-
pieczną. Tak było m.in. w Barcicach, 
gdzie zaczęła się palić ściółka leśna. 
Gaszenie ognia trwało 3 godziny.

- Trzeba nazywać rzeczy po imie-
niu. To skrajna nieodpowiedzial-
ność, bezmyślność i głupota - nie 
kryje oburzenia Paweł Motyka. - Je-
żeli ktoś podpala trawy przy silnym, 
halnym wietrze, może dojść do tra-
gedii. Miejmy nadzieję, że tak nie bę-
dzie. Chociaż poprzedni rok pokazał 
jak niebezpieczne może być wypala-
nie traw. Były dwie poparzone osoby. 
Jedna w Stróżach, druga w Nowym 
Sączu na ul. Zdrojowej, która w wy-
niku poniesionych obrażeń zmarła - 
dodaje. (K)

Szkody po wietrze
W ostatnich dniach silny wiatr 

wyrządził wiele szkód: powalił 
drzewa i pozrywał dachy z budyn-
ków. Zanotowano też pojedyn-
cze przypadki awarii energetycz-
nych na liniach niskiego napięcia. 
W Żeleźnikowej Małej i Wielkiej, 
a także we Frycowej, Mszalnicy 
i Piątkowej halny uszkodził da-
chy na budynkach mieszkalnych. 
W Mystkowie zerwał elewa-
cję domu. Wiatr powalił drzewa 
na jezdnie w Bereście, Uhryniu, 
Przydonicy, Zubrzyku, Przy-
sietnicy, Grybowie i Wielogło-
wach. W Łabowej złamane drze-
wo spadło na samochód osobowy. 
W Łazach Biegonickich i Barnowcu 

spadające drzewa uszkodziły gara-
że, a w Polnej koło Grybowa na 
budynek gospodarczy.

101 lat Szaflarskiej
Danuta Szaflarska, gwiazda kina 

rodem z Kosarzysk na Sądecczyź-
nie, 6 lutego obchodziła 101. urodzi-
ny. Słynna aktorka musiała święto-
wać je w szpitalu, gdzie znalazła się 
z powodu kontuzji biodra. Na pro-
filu Muzeum Powstania Warszaw-
skiego na Facebooku można było 
składać życzenia Danucie Szaflarskiej 
- legendzie polskiego kina. Zrobiło 
to ponad 12 tysięcy osób. Internauci 
dziękowali słynnej aktorce za jej pra-
cę, sposób bycia i życzyli co najmniej 
200 lat życia.

700 zarejestrowanych dawców
Mieszkańcy Mogilna, gminy Ko-

rzenna oraz całego regionu wykazali 
się niezwykłą solidarnością z 6-let-
nim Marcinkiem Rolą. W niedzielę 
w Domu Kultury w Mogilnie za-
rejestrowano aż ok. 700 potencjal-
nych dawców szpiku. Akcja trwała 
6 godzin, co oznacza, że w zasadzie 
podczas każdej minuty rejestrowano 
2 kolejne osoby. Największe tłumy 
gromadziły się po nabożeństwach w 
pobliskim kościele. Kapłani podczas 
mszy św. przypominali wiernym, że 
można pomóc młodemu mieszkań-
cowi Mogilna. (AM)
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Wydarzenia

Szykuje się dobra zmiana w edukacji?
Kilka dni temu minister edukacji Anna Za-
lewska w obecności sądeckich parlamen-
tarzystów Prawa i Sprawiedliwości oraz 
mediów przedstawiła główne zagadnie-
nia reformy oświaty, wdrażanie której PiS 
zapowiada już od dłuższego czasu. Można 
je ująć hasłowo: nowy uczeń, nowa pod-
stawa programowa, nowy system finan-
sowania oświaty.

Minster Anna Zalewska, z zawo-
du nauczycielka, podkreśliła, że ko-
niecznym jest, aby wprowadzić nową 
podstawę programową. Niezbędne 
są także usprawnienia dotyczące fi-
nansowania edukacji. - To, że sys-
tem edukacji trzeba zmienić, wszy-
scy uczestnicy tego systemu wiedzą 
- dzieci, rodzice nauczyciele, sa-
morządy, ale również Ministerstwo 
Edukacji – mówiła minister Zalewska.

Uczeń, rodzic, nauczyciel – dobra 
zmiana

To hasło przewodnie reformy PiS-
-u. - Dlaczego nie ma w tym tytu-
le Ministerstwa, nie ma nadzoru pe-
dagogicznego, nie ma samorządów? 
Nie ma ich, bo one są po to, by or-
ganizować życie dziecka w szkole, 
nauczyciela i rodzica. Pokazujemy, 
że wreszcie ma się stać tak, że będą 
oni partnerami, a również będą wy-
pełniać swoje obowiązki – mówiła 
minister edukacji, podkreślając jed-
nocześnie, że politycy PiS-u zdia-
gnozowali w oświacie blisko kilkaset 
problemów. Jakich? 

- Od tych bardzo drobnych, na 
przykład konieczności zmian w sta-
tucie, żeby inaczej umiejscowić ro-
dzica, zmian systemu i kolejnych 
etapów kształcenia, po zmiany fi-
nansowania polskiej edukacji. Samo-
rządy mają różnego rodzaju preten-
sje, a od 2003 roku nikt nie zmieniał 
tego systemu i trochę się on wynatu-
rzył – mówiła minister. 

Oświatowe problemy pogru-
powano na szesnaście zagadnień - 
wszystkie będą omawiane na du-
żych wojewódzkich konferencjach, 
również w Małopolsce. Mają one być 
organizowane od marca, a od lute-
go, wedle zapowiedzi minister Za-
lewskiej, będą już pracować nowi 
kuratorzy. Dyskusje będą dotyczyć 
m.in. biurokracji. 

- To system męczy nauczyciela. 
Przypominam, że większość biuro-
kracji wynika z funduszy europej-
skich, z programów europejskich. To 
one nakazują określony sposób zapi-
sywania, opisywania i sprawozdaw-
czości – uważa minister. 

Wydawcy nie będą pisać podstaw 
programowych

Minister Zalewska poskreśla ko-
nieczność dyskusji. – Proszę, żeby 
cała Polska dyskutowała o edukacji – 
apeluje. Namawia także do konsulta-
cji społecznych. - Zgłosiło się tysiąc 
osiemset osób. To świadczy o ska-
li potrzeby dyskutowania o polskiej 
edukacji. Oczywiście sporo też było 
takich ekspertów, którym podzię-
kujemy. Byli eksperci wydawnictw 

i podręczników. Wydawcy nie będą 
pisać podstaw programowych. Pod-
stawy programowe należą do fa-
chowców – podkreślała szefowa re-
sortu edukacji. 

- W lipcu wnioski, projekt zmian 
- mam nadzieję - we wrześniu – za-
deklarowała. - Mamy nadzieję zaczy-
nać zmiany systemu od 2017 roku. Ale 
oczywiście na zmiany nie będą mo-
gły czekać licea i szkodnictwo zawo-
dowe, bo ta zmiana dotarłaby do nich 
bardzo późno – dodała.

Nowa szkoła zawodowa, historia 
i SKS-y 

- Mamy taki pomysł, żeby szkoła 
zawodowa zniknęła z języka eduka-
cyjnego. Dlatego, że źle się kojarzy. 
Dzieci w sposób irracjonalny bar-
dzo często mówią: „nie, bo to szkoła 
zawodowa” - twierdzi minister. Już 
w czerwcu razem z premierem Ma-
teuszem Morawieckim zamierzają 
w taki sposób zbudować system szko-
ły zawodowej, aby była „elastyczna” 
i „przystawała do rynku pracy”. Mi-
nister zapowiedziała także powrót 
do szkół SKS-ów i historii. - Histo-
ria jak najszybciej będzie wracać do 
liceum ogólnokształcącego. Czemu 
akurat na ten przedmiot zwróco-
no szczególną uwagę? - Dlatego, że 
jest to jedna z ważnych kompetencji 
i Polaka i Europejczyka. Ostatni-
mi laty mówimy o trzech kompe-
tencjach, którymi powinien  po-
sługiwać się człowiek, uczeń, 

obywatel: matematyka, informa-
tyka, język angielski. My mówi-
my, i to jest nasz model, że te kom-
petencje nie wystarczą. Potrzebny 
jest język ojczysty. Historia daje 
siłę i tożsamość, poczucie wspólno-
ty, umiejętność wyciągania wnio-
sków i analizy rzeczywistości – do-
dała minister. - Mówimy o tym, że 
w liceum nie czas dyskutować 
o mitologii greckiej  tylko o dwu-
dziestym i dziewiętnastym wieku, 
bo tam są korzenie namacalne każ-
dego młodego człowieka, bo tam żył 
ojciec, dziadek.

Zgodnie z zapowiedziami mini-
ster Zalewskiej, będą także wpro-
wadzone nowe lektury. - To będą 
klasyki i współczesności. Wia-
domo, że trzeba znać na przykład 
„Antygonę” – podkreśliła.

Kiedy będzie powrót to szkół 
z ośmioma klasami? Na to pyt-
sanie minister nie odpowiedzia-
ła konkretnie. - W Polsce niż de-
mograficzny jest dramatyczny 
i każde dziecko jest na wagę złota 
– stwierdziła.

Anna Zalewska wizyty na Są-
decczyźnie nie zakończyła w sa-
mym Nowym Sączu. Gościła także 
w Krynicy-Zdroju, gdzie rozmawiała 
z przedstawicielami Krajowej Sek-
cji Oświaty i Wychowana NSZZ „So-
lidarność”, a później uczestniczyła 
w spotkaniu w Gorlicach. 

AGNIESZKA MAŁECKA 
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Oczyścili tyle ścieków, ile jest wody w Jeziorze Rożnowskim 
Zajmująca 4 hektary oczyszczalnia 
ścieków położona przy ul. Tarnowskiej 
w Nowym Sączu prowadzona przez 
spółkę Sądeckie Wodociągi działa już 
od 20 lat. Do tej pory oczyściła 180 mi-
liardów litrów ścieków. To mniej wię-
cej pojemność Jeziora Rożnowskiego. 

- Znacznie poprawił się kom-
fort życia osób mieszkających na 
terenach obsługiwanych przez 
spółkę Sądeckie Wodociągi. 

W tej chwili około 100 tys. osób 
korzysta z sieci kanalizacyj-
nej i oczyszczalni ścieków. 
W ramach projektu inwestycyj-
nego związanego z przyłączem 
do miejskiej kanalizacji mamy 
jeszcze rezerwę - mówi prezes 
Sądeckich Wodociągów Janusz 
Adamek. 

Przed 1996 r. ścieki trafia-
ły bezpośrednio do Dunajca, 
przyczyniając się do skażenia 

środowiska naturalnego. - Dziś 
nieczystości trafiają wprost do 
oczyszczalni. Dzięki rozbudo-
wanej sieci kanalizacyjnej do-
pływają tam nie tylko z Nowego 
Sącza, ale również z ościennych 
gmin. Oczyszczane są również 
ścieki dowożone wozami ase-
nizacyjnymi  - mówi Małgorza-
ta Cygnarowicz, rzecznik Sądec-
kich Wodociągów. Codziennie 
do sądeckiej oczyszczalni trafia 

około 23 tys. metrów sześcien-
nych ścieków. 

- Udaje nam się zredukować 
nawet do 90 proc. zanieczysz-
czeń, niektórych trochę mniej 
- mówi Łukasz Iljuczonek, kie-
rownik sądeckiej oczyszczalni 
ścieków. - Ze ścieków powsta-
je piasek i odpady ściekowe. Po 
procesie kompostowania odpady 
wracają do środowiska natural-
nego. W Małopolsce jest bardzo 

niewiele tak nowocześnie wypo-
sażonych oczyszczalni ścieków – 
podkreśla Iljuczonek. 

W oczyszczalni powstaje tak-
że energia cieplna. - Pozwala ona 
na pokrycie zapotrzebowania 
oczyszczalni w ciepło w 100 proc. 
Obiekt nie musi więc korzystać 
z innych nośników ciepła jak wę-
giel, olej opałowy czy gaz ziemny 
– informuje Cygnarowicz. 

(AM)
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Nowy biskup pomocniczy z Gorlic 

Ks. Leszek Leszkiewicz w sobotę 6 
lutego w bazylice katedralnej w Tar-
nowie został wyświęcony na bisku-
pa pomocniczego.

- Nie wiem dlaczego Bogu 
spodobało się mnie wybrać, ufam, 
że potrafię odpowiedzieć na Boży 
wybór, powołanie i proszę Boga, 
by dał mi łaskę, bym sam dobrze 
zrozumiał Ewangelię, bym się nią 
cieszył i bym miał łaskę trafiać ze 
słowem Chrystusa do ludzi. Jemu 
zawierzam życie i posługiwanie – 
mówił nowy biskup pomocniczy 
diecezji tarnowskiej.

Głoszenie Ewangelii, sprawo-
wanie sakramentów, przewodni-
czenie uroczystościom w parafiach 
- m.in. takie wyzwania stoją teraz 
przed biskupem Leszkiewiczem.

Biskup tarnowski Andrzej Jeż 
zapowiada, że zadaniem nowe-
go biskupa będzie też troska o 
misjonarzy i kapłanów pracują-
cych poza diecezją. Przez lata bp 
Leszkiewicz pełnił bowiem po-
sługę misyjną w Ekwadorze. Póź-
niej podjął studia specjalistyczne z 
misjologii na Papieskim Uniwersy-
tecie „Urbanianum” w Rzymie, a 
następnie był zastępcą Dyrektora 

Wydziału Misyjnego Kurii Diece-
zjalnej w Tarnowie.

Z nowym biskupem będzie 
można spotkać się w Kurii Die-
cezjalnej w Tarnowie, ale więk-
szość czasu spędzi m.in. odwie-
dzając parafie.

 - Mogę zapewnić biskupa 
Leszka, że podobnie jak inni bi-
skupi będzie rozpoczynał dzień o 
5.30 a kończył koło północy. Takie 
jest dziś życie biskupa, ale znając 
jego gorliwość i otwartość w sto-
sunku do wiernych nie będzie to 
dla niego przeciążenie – zapowie-
dział bp Andrzej Jeż.

Biskup Leszek Leszkiewicz uro-
dził się 10 maja 1970 r. w Gorlicach. 
Pochodzi z parafii pw. Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Panny 
w Rzepienniku Biskupim. Uczęsz-
czał do Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Henryka Sienkiewicza 
w Bobowej. Po ukończeniu szkoły 
średniej i złożeniu egzaminu doj-
rzałości wstąpił do Wyższego Semi-
narium Duchownego w Tarnowie. 
Święcenia kapłańskie otrzymał 25 
maja 1996 r. w bazylice katedralnej 
w Tarnowie z rąk biskupa tarnow-
skiego Józefa Życińskiego.

(JTO)
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Koniec wymówek, czas na trening ciała i ducha
- Tak układaj sobie życie codzien-
ne i odświętne, żebyś dbał i o wyspor-
towane ciało i o pogłębionego du-
cha – zaleca ks. Marek Drzewiecki w 
swoim nowym audiobooku. Publika-
cja prawdopodobnie jest pierwszym na 
polskim rynku nagranim o tematyce 
sportowo-duchowo-zdrowotnej.

- Uświadomienie sobie potrze-
by sportowego wysiłku w codzien-
ności dla większości z nas nie jest 
rzeczą spontaniczną. Zwykle bar-
dziej jest dla nas oczywiste to, że 
powinniśmy troszczyć się o roz-
wój w sferze psychicznej, ducho-
wej, moralnej, społecznej czy re-
ligijnej. Troska o sprawność ciała 
i jego kondycję wydaje się w naj-
lepszym przypadku mniej ważnym 
dodatkiem do pracy nad sobą w 
tamtych „wyższych” sferach czło-
wieczeństwa. Tymczasem sport 
jest tym dla ciała, czym dla ducha 
jest medytacja i modlitwa – mówi 
ks. Marek Drzewiecki.

Właśnie w Wyd. RTCK ukaza-
ło się jego nagranie „Koniec wy-
mówek! Trenuj z Jezusem ciało 
i ducha”. Sam ks. Drzewiecki jest 
aktywnym kolarzem szosowym i 
byłym trójskoczkiem.

- Gdy miałem 14 lat skakałem na 
piachu bez żadnej techniki, bez tre-
nera 13,2 – 13,4 metra. Gdybym miał 
wtedy ternera to przy tamtych mię-
śniach i tamtym zapale prawdopo-
dobnie skakałbym ponad 15 metrów 
mając 14 lat – śmieje się.

W swoim audiobooku pokazu-
je, że dbanie o ciało jest wręcz obo-
wiązkiem chrześcijanina, a najlep-
szym tego dowodem jest sam Jezus.

- Pan Jezus się cieszył swoim 
ciałem. Nie tylko się nim świet-
nie posługiwał dla dobra ludzi, ale 
się tym ciałem cieszył i o to cia-
ło dbał. Jezus był okazem zdrowia, 
był wysportowany. Przemieszczał 
się z miejscowości do miejscowo-
ści, wszędzie pieszo, w upale. Mó-
wił właściwie całymi dniami bez 
mikrofonu i jeszcze tak, że ludzie 
sami twierdzili, że mówi z mocą.

Ks. Marek Dziewiecki, doktor 
psychologii i doświadczony dusz-
pasterz, dowodzi, że mądre dbanie 
o ciało przekłada się na jakość życia 

człowieka. Zdrowe ciało to zdro-
wy duch.

- Ruch na świeżym powietrzu 
i wysiłek fizyczny pomaga nam nie 
tylko w utrzymaniu sprawności fi-
zycznej i zdrowia cielesnego, lecz 
także wpływa na dobre samopoczu-
cie i zdrowie psychiczne – dowodzi. 
- Aktywność fizyczna aż do zmę-
czenia pomaga w rozsądny sposób 
rozładować napięcia emocjonalne, 
a także uwalniać się ze stresu i nad-
miernego skupiania się na sobie sa-
mym. Pomaga też pokonywać leni-
stwo ducha. Staje się świetną szkołą 
charakteru. Hartuje ducha. Umac-
nia wolność i stanowczość. Przy-
nosi pewność siebie i radość życia. 
Prowadzi do sytuacji, w której czło-
wiek staje się silniejszy od swojego 
ciała - od jego nacisków czy ogra-
niczeń. Dzięki różnym formom ak-
tywności sportowej i wysiłku fi-
zycznego unikamy stanów ciągłego 
przemęczenia, rozdrażnienia, bra-
ku koncentracji, zniechęcenia.

Audiobook ma za zadanie wytrą-
cić z rąk szereg wymówek, którymi 
odbiorca się zasłania się, by nie po-
dejmować aktywności sportowej.

- Zwłaszcza mężczyźni mi mó-
wią: Trudno jest mi tak solidnie 

pracować, panować nad ciałem, bo 
jestem z urodzenia leniwy. Ale jeże-
li nie zadbam o swoje ciało to lekce-
ważę całego mnie. Zaniedbane cia-
ło, to zniedbany człowiek – zauważa 
ks. Drzewiecki.

Nagranie ma pomóc zwłaszcza 
tym, którzy dotąd nie skupiali się 
za bardzo na kondycji swojego ciała 
i zdrowym trybie życia, ale chcą te-
raz rozwijać się całościowo.

Publikacja „Koniec wymówek” to 
mocny argument... jak nie mieć wię-
cej wymówek, aby zająć się sobą ca-
łościowo – nie pomijać żadnej ze sfer 
– w  szczególności ciała i zdrowia. 
A przewodnikiem jest postać Jezusa 
– według autora – najlepszy trener 
personalny wszechczasów.

(RK)

Ks. Marek Drzewiecki w górach trenuje ciało i ducha
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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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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

REKLAMA

11 lutego, godz. 18., MCK Sokół - Rekolekcje Fil-
mowe, „Papusza”, dyskusję poprowadzi bp Wiesław 
Lechowicz
12 lutego, godz. 17., Muzeum Nikifora w Krynicy-
-Zdroju – spotkanie autorskie z dr. Alanem Weisserem 
„Jerzy Harasymowicz – Książę z Krainy Łagodności. 
O poecie pod Niebem Łemków”
12 lutego, godz. 19., Krynica-Zdrój Pijalnia Główna 
– koncert zespołu HEY
13 lutego, godz. 11:30, Przełęcz Przysłop – rekon-
strukcja historyczna wydarzeń z lutego 1944 r. przy-
gotowana przez Grupę Rekonstrukcji Historycznych 
„Żandarmeria”
13 lutego, Stacja Narciarska Dwie Doliny Muszyna-
-Wierchomla - Zjazd Gwiazd - amatorskie, rodzinne 
zawody w slalomie gigancie, w których udział wezmą 
m.in. Jacek Rozenek, Honorata Witańska, Robert 
Moskwa, Andrzej Niemirski, Aneta Todorczuk-Per-
chuć i Marcin Perchuć, sportowcy Iwona Guzowska 
oraz mistrzyni olimpijska w pływaniu Otylia Jędrzej-
czak
13 lutego, godz. 19., Krynica-Zdrój Pijalnia Główna 
– koncert Kamila Bednarka
14 lutego, godz. 17., Nowy Sącz Sala widowiskowa 
MOK - koncert „Najpiękniejsze duety miłosne” w wy-
konaniu Iwony Kaczmarek i Bogusława Morki
14 lutego, godz. 19., Krynica-Zdrój Pijalnia Główna 
– koncert zespołu FEEL
14 – 18 lutego, godz. 19.30., Krynica-Zdrój Sala 
Balowa Starego Domu Zdrojowego – koncerty w ra-
mach XVIII Międzynarodowy Konkurs Gitarowy im. 
Czesława Droździewicza i Międzynarodowy Festiwal 
Muzyki Gitarowej 
16 lutego, godz. 18.30, Pijania Główna - koncert ze-
społu Getup z Wiolą Marcinkiewicz i No Brothers
17 lutego, godz. 17.00 Dom Polsko-Słowacki w Gor-
licach - „Z wiekiem kwaśniejemy – czy można cofnąć 
czas?” – spotkanie z dr. Lucjanem Langerem
18 lutego, godz. 18.00, Nowy Sącz Sala widowiskowa 
MOK - koncert Maciek Balcar akustycznie
 (JB)

Kultura
Koncert za koncertem w Pijalni Głównej

Krynica-Zdrój staje się tej zimy kulturalną stolicą Pol-
ski. W Pijalni Głównej występują największe gwiazdy pol-
skiej sceny muzycznej i kabaretowej.

- Frekwencja dopisuje, wszyscy świetnie się bawią, 
zresztą repertuar jest tak dobrany, że każdy w tej boga-
tej galerii propozycji może znaleźć coś dla siebie – oce-
nia Agnieszka Burzawa z agencji Especto – współorgani-
zatora zimowego cyklu wydarzeń.

Koncerty pod Górą Parkową zainicjował 18 stycznia 
dynamiczny występ zespołu Enej. Potem były koncerty 
Kayah, Luxtorpedy, Lady Pank, Lao Che, Comy, Strachów 
na Lachy i Skaldów. Miniony weekend należał do Happy-
sad, Braci i Krzysztofa Cugowskiego oraz grupy Lemon. W 
niedzielę salę wypełniły po brzegi setki dzieci bawiących 

się z Arką Noego. Każdemu z koncertów towarzyszy też 
support promujący nowych artystów.

- Przed nami m.in. walentynkowy koncert zespołu 
Feel. Warto też wpisać w kalendarz koncert Varius Manx 
z Kasią Stankiewicz – to po 25 latach pierwsza trasa w 
tym składzie, będzie więc okazja usłyszeć choćby „Orła 
cień”. Są też jeszcze bilety na występ Dawida Podsiadło 
- kto bezskutecznie próbuje zdobyć wejściówki na jego 
koncert, może wybrać się do Krynicy – zachęca Burzawa.

W sumie w ramach zimowego cyklu wydarzeń „Kry-
nica Źródłem Kultury” w Pijalni Głównej przygotowano 
na czas ferii 23 koncerty. Krynica stała się w ten sposób 
ważnym przystankiem na mapie tras koncertowych pol-
skich gwiazd muzycznych i kabaretowych. (J)
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 W Teatrze Nowym będą uczyć sztuki 
Od 29 lutego w Teatrze Nowym ru-
sza „Szkółka Teatralna dla dzieci 
i młodzieży”. Zajęcia będą się od-
bywać dwa razy w tygodniu po pół-
torej godziny. W planach są zajęcia 
teatralne, wokalne i taneczne, któ-
re zakończą się spektaklem teatral-
nym w czerwcu. 

- Młodzi artyści będą mogli 
ćwiczyć swój kunszt aktorski 
pod okiem aktorów Teatru No-
wego. Będzie to świetna zaba-
wa ale i praca nad samym sobą. 
Zajęcia będą prowadzone w no-
wym miejscu Teatru Nowego na 

ulicy Jagiellońskiej 36 – mówi 
Violetta Romul-Pomietło z Te-
atru Nowego. 

Zapisy potrwają do 25 lute-
go. Informacje pod numerem te-
lefonu 731 606 627. 

Teatr Nowy przygotowuje też 
niespodziankę dla dorosłych. Już 
28 lutego odbędzie się premiera 
„Ciotki na Wydaniu” Józefa Bli-
zińskiego. Jest to komedia o ro-
dzinnych perypetiach młodego 
małżeństwa, w którego życie in-
geruje ciotka Filomena.

(AM)
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