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Krynica-Zdrój staje się w tym roku zimową stolicą Polski. Wprawdzie zimy 
takiej jak na zdjęciu jeszcze tu nie ma, ale w perle polskich uzdrowisk 
nudzić się nie można! Będzie się działo! W gorącej atmosferze kulturalnych 
wydarzeń pod Górą Parkową, śnieg będziemy pamiętać tylko z fotografii. 
Od dziś przez siedem tygodni jesteśmy z Wami w Krynicy.
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3,20 – dolara zapłacił Jan 
Kiepura w 1933 r. za metr kw. 
działki pod budowę pensjona-
tu „Patria” w centrum Kryni-
cy. Najsłynniejszy polski śpie-
wak przeznaczył na tę budowę 
astronomiczną na owe czasy 
kwotę kilkuset tysięcy dolarów;

4,5 – stopnia w skali Rich-
tera, taką siłę miał wstrząs 
tektoniczny, jaki odnotowano 
w okolicach Krynicy w 1933 r.;

6 - naturalnych źródeł wody 
mineralnej jest skarbem Kryni-
cy. Wody: Słotwinka, Jan, Tade-
usz, Zdrój Główny i Zuber - zna 
cała Polska;

7 – minut trwa podróż kolej-
ką na Jaworzynę Krynicką, na 
trasie o długości 2211 metrów;

12,2 – urodzin na tysiąc 
mieszkańców wynosił przyrost 
naturalny w Krynicy pod ko-
niec XX w. i był jednym z naj-
wyższych w Polsce;

16 - rezerwatów przyrody 
znajduje się w okolicach Kry-
nicy;

50 – osób może wyjechać 
jednorazowo wagonikiem ko-
lejki na Górę Parkową (z wyso-
kości 584 m n.p.m. na 732 m);

69 – rodzin skorzystało 
w 1803 r. z krynickich wód;

75 – metrów, na taką odle-
głość można było szybować ze 
skoczni narciarskiej wybudo-
wanej w Krynicy w 1927 r.;

80 – km/h można było 
mknąć torem saneczkowym, 
jaki powstał w tym samym roku 
na Górze Parkowej. Był on uwa-
żany za najlepszy w Europie, 
a na pewno był najdłuższy - 
1300 m;

100 – dziennikarzy z całego 
świata relacjonowało w 1931 r. 
hokejowe mistrzostwa świata 
rozgrywane pod Górą Parkową;

251 – zł rocznego czynszu za 
dzierżawę tutejszych wód płacił 
w 1805 r. Jan Hecht ze Lwowa, 
wynalazca sposobu butelkowa-
nia wody gazowanej;

863  - pokoje gościnne ze 
100 łazienkami liczyła Kryni-
ca w 1883 r.; 

469 - lat liczy Krynica-
Zdrój założona przez Danka 
z Miastka, jako wieś Krzenycze;

560 – metrów n.p.m. położ-
na jest Krynica, choć niektóre 
miejsca nawet do 650 m n.p.m.;

1600 - osób może w ciągu 
godziny przewieźć na szczyt 
Kolej Gondolowa Jaworzyna 
Krynicka;

1661 – Łemków mieszkało 
w Krynicy w 1910 r. W tym sa-
mym czasie żyło tu 606 Polaków 
i 445 Żydów;

1898 – łemkowski rodzin 
z rejonu Krynicy wywieziono 
na ziemie zachodnie w ramach 
akcji „Wisła” w 1947 r.;

7100 - uczestników przy-
ciągnął do Krynicy w minionym 
roku 6. PZU Festiwal Biegowy 
– największa tego typu impre-
za w Polsce;

11 361 – mieszkańców li-
czy Krynica (dane z 31 grud-
nia 2013 r.);

12 000 – miejsc noclego-
wych znajduje się w krynickich 
obiektach;

14 518 - ha powierzch-
ni liczy gmina Krynica-Zdrój. 
Oprócz miasta, w jej skład 
wchodzą sołectwa:  Berest, 
Czyrna, Mochnaczka Niżna, 
Mochnaczka Wyżna, Muszyn-
ka, Piorunka, Polany i Tylicz;

31 625 – zabiegów wyko-
nał w 1893 r. Państwowy Za-
kład Przyrodoleczniczy;

40 000 - osób przybyło do 
Krynicy w 1938 r. na wczasy 
albo leczenie;

25 000 000 – zł kosztować 
będzie planowana budowa kry-
nickiego Aquaparku.

DO NIEKTÓRYCH TEMATÓW 
ZASYGNALIZOWANYCH 
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Z drugiej strony

Jak zima, to…
Kto miał największą re-

klamę w Europie? Muszyna! 
Mieszkańcy Krakowa od dru-
giej połowy grudnia do syl-
westrowej nocy mogli podzi-
wiać  ponad półkilometrową 
reklamę Muszyny na najwięk-
szym ekranie LED w Euro-
pie.  Reklama znajdowała się 
przy głównych szlakach ko-
munikacyjnych Krakowa - 
Aleje Pokoju, ul. Lema i Mogil-
ska. A było to na fasadzie naj-
większej i najnowocześniej-
szej hali sportowo-widowi-
skowej w Europie - TAURON 
Arenie Kraków. Wyświetlane 
tam były zimowe spoty rekla-
mowe z uzdrowiska oraz hasło 
promocyjne „Jak zima to tylko 
w Muszynie!”

(CŃ)

SMSKARTKA Z KALENDARZA

Gdyby to się działo dzisiaj, ten 
news z zasypanej śniegiem Kryni-
cy trafiłby na czołówki wszystkich 
bulwarówek i kolorowych magazy-
nów Europy, a plotkarskie portale 
całego świata grzałyby się od klikania 
w tę informację. Otóż 10 stycznia 1937 
r. w Krynicy rozpoczął się miodowy 
miesiąc księżniczki Juliany, później-
szej królowej holenderskiej. Dzień 

wcześniej przed północą przybyła ona 
do uzdrowiska ze świeżo poślubio-
nym mężem, księciem Bernhardem. 
Książęca para spędzała czas jeżdżąc na 
nartach, spacerując po górach, zwie-
dzając okolicę i bawiąc się na dancin-
gach. A wszędzie towarzyszyli im fo-
toreporterzy „Ilustrowanego Kuriera 
Codziennego” – IKC – czyli ówcześni 
paparazzi, tylko odrobinę inni niż dziś.
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Na początek tygodnia

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.

Krynica ma coś dla każdego
Dzisiaj już oficjalnie ogłaszamy, że Kry-
nica to NOWA ZIMOWA STOLICA! Tak bę-
dzie przez siedem najbliższych tygodni 
i czy ktoś tego chce czy nie, nie znaj-
dziecie w Polsce ważniejszego miejsca 
i ciekawszych wydarzeń ponad to, co 
szykuje się w Krynicy. Kto więc szu-
ka skutecznego azylu od spraw tego 
świata, powinien się pojawić w Krynicy.

Jak już zapowiedzieliśmy, tej 
zimy wszystkie drogi prowadzą do 
Krynicy! Obojętnie którędy – tra-
dycyjnie przez Krzyżówkę, Doli-
ną Popradu, albo ekstrawagancko 
przez góry – ale w Krynicy trzeba 
być. Mnóstwo się będzie tam dzia-
ło w najbliższym czasie, a perła pol-
skich uzdrowisk w chłodne stycz-
niowe i lutowe dni ma się zamienić 
w gorący tygiel, gdzie wydarzenia 
kulturalne będą kipieć pełną parą, 
a będzie o nich głośno w całej Pol-
sce. Od tego wydania DTS na sie-
dem tygodni przenosi się pod Górę 
Parkową. Będziemy tam, będzie-
my przy tym wszystkim, więc i Wy 
bądźcie świadkami krynickiej zimy 
2016 – jeśli nie osobiście, to za po-
średnictwem DTS, portalu sacz.in 
oraz telewizji internetowej mtv24.

Nie trzeba tutaj nikogo prze-
konywać, że Krynica-Zdrój jest 
miejscem szczególnym. Tak po 

prostu jest od bardzo dawna, 
a kilka razy w roku krzyżują się tu 
najważniejsze szlaki różnych wy-
darzeń. Kto bywa w Krynicy we 
wrześniu, ten widział na własne 
oczy, iż nie ma drugiego takiego 
miejsca w Polsce, gdzie jednego 
dnia na tak małej przestrzeni spo-
tkać można tylu ważnych polity-
ków, przedsiębiorców czy ludzi 
mediów. Panuje nawet takie prze-
konanie, że jeśli chcesz się z kimś 
ważnym spotkać, nie szukaj spo-
sobności w Warszawie, bo Two-
je szanse są podobne do trafienia 
szóstki w totolotka, ale po prostu 
wyjdź na deptak w Krynicy, po-
kręć się tam chwilę, a na pewno 
spotkasz BARDZO WAŻNĄ OSO-
BĘ, z którą tak długo i bezsku-
tecznie szukałeś kontaktu. Jakie 
to proste! Zatem bez względu czy 
Forum Ekonomiczne jest targowi-
skiem próżności – jak chcą jedni – 
albo inkubatorem świetnych po-
mysłów, ważnych idei i dobrych 
interesów – jak chcą inni, w Kry-
nicy na Forum Ekonomicznym po 
prostu trzeba być. Choćby tylko 
po to, by przemknąć przez deptak 
i zniknąć w klimatyzowanym ho-
telu, odnotowując swoją obecność.

Jedni na deptaku robią interesy, 
inni po deptaku po prostu biegają, 

ot dla przyjemności. I tych na Fe-
stiwal Biegowy przyjeżdża każde-
go roku coraz więcej, ostatnio po-
nad 7 tysięcy – czyli bez mała tylu 
chętnych chce tu biegać, ilu lu-
dzi żyje pod Górą Parkową na sta-
łe. Oczywiście ciągle najwięcej jest 
tych, którzy przyjeżdżają tu na-
brać sił i zdrowia dzięki cudow-
nej mocy wód mineralnych apli-
kowanych kuracjuszom pod róż-
nymi postaciami. W końcu Krynicy 
posiada drugi człon swojej dumne 
nazwy: Zdrój. I do zdrojów ludzie 
ciągną tu od niepamiętnych cza-
sów, kiedy jeszcze Krynica była le-
dwie małym punktem zagubionym 
wśród gęstych lasów i gór. Do Kry-
nicy tysiącami ciągną również nar-
ciarze na liczne stoki, a latem ro-
werzyści górscy i piechurzy. Mó-
wiąc prościej – Krynica przyciąga 
wszystkich, bo każdemu ma coś do 
zaoferowania.

Przez najbliższych siedem tygo-
dni będzie przyciągać również mi-
łośników dobrej, polskiej muzyki 
i rozrywki w najlepszym wydaniu, 
ale o tym piszemy na wielu innych 
stronach dzisiejszego wydania DTS. 
Zapraszamy do lektury i do zoba-
czenia w Krynicy!

WOJCIECH MOLENDOWICZ

Bądźcie tam z nami
Nie ma Was w Krynicy-Zdroju? Dzięki nam nic co ważnego w czasie 

krynickiej zimy 2016 Was nie minie. Bądźcie tam z nami na bieżąco. Śledź-
cie wydarzenia na naszym portalu codziennych wiadomości www.sacz.
in, na profilu DTS na Facebooku oraz u naszego partnera - w telewizji in-
ternetowej MTV24. Przygotowujemy dla Was relacje, wywiady i mnóstwo 
filmowych materiałów. Dzięki nam wirtualnie przeniesiecie się do nowej 
zimowej stolicy Polski. Będźcie tam z nami!

ZNAJDZIESZ NAS NA

Takie zdjęcie to tylko z DTS
Jesteś w Krynicy-Zdroju? Ko-

niecznie przyjdź do Pijalni Głów-
nej i znajdź ustawione tam specjal-
ne makiety DTS. Tylko tam zro-
bisz sobie jedyne i niepowtarzal-
ne zdjęcie z zimowych ferii. Zna-
jomi będą Ci zazdrościć świetnej 
pamiątki z Krynicy. Pochwal się, 
że jesteś na okładce „Dobrego Ty-
godnika Sądeckiego”! Wrzuć swo-
ją fotę na Facebooka, podeślij link 
na nasz profil na FB, a my pokaże-
my Twoją twarz naszym Czytel-
nikom. Bawimy się razem! Uwa-
ga – dla najbardziej pomysłowych 
i najaktywniejszych niespodzianki!
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Rozmaitości

REKLAMA

REKLAMA

www.helios.pl

Kino Helios 
ul. Lwowska 80
re erwa ja: 18 440 11 86

ORGANIZATORZY:

PARTNERZY  
MEDIALNI:

PARTNERZY:

W W W.KULTUR ADOSTEPNA.PL

W KINIE HELIOSW KINIE HELIOS

W W W.KULTUR A

STAWOWCZYK NA ZIMĘ KRYNICKIE KALENDARIUM

A TO CIEKAWE…

19 grudnia(1937) - oddano do użytku kolejkę na Górę Parkową w Kryni-
cy – czyli dwa wagoniki jeżdżące w górę i w dół po szynach, ciągnięte liną. 
Choć w przyszłym roku kolejka obchodzić będzie 80. urodziny, nic się w 
tym prosty mechanizmie nie zmieniło. Kiedy jeden wagonik jedzie w dół, 
ten drugi ciągnięty jest w górę. Proste? Dodajmy , że dolna stacja kolejki 
znajduje się na wysokości 584 m n.p.m., a górna - 732 m. Wagoniki mogą 
jednorazowo wywieźć po 50 osób. Do czasu uruchomienia kolejki gondo-
lowej na Jaworzynę – czyli do czasów współczesnych – przez długie lata, 
kolejka na Parkową, była największą atrakcją uzdrowiska. (W)
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 Co za przyrost!
Turysto ten apel kierowany jest do Cie-

bie! Zachowaj szczególną uwagę, znajdu-
jesz się bowiem na terenie miasta i gminy 
o jednym z najwyższych przyrostów natu-
ralnych w Polsce! Jak wiadomo ziemia są-
decka od dawna słynęła z ponadprzecięt-
nej dzietności, co w czasach ujemnych bi-
lansów naturalnych w wielu krajach euro-
pejskich urasta do rangi nie lada dokonania. 
Piękne położenie tych terenów, malownicze 
krajobrazy, dziewicza przyroda, wody mi-
neralne, wspaniałe powietrze, romantycz-
nie usposobieni ludzie – wszystko to sprzy-
ja niezwykłemu przyrostowi naturalnemu. 
Szczególnie dobrze pod tym względem było 
pod koniec XX wieku. Jak podał w paździer-
niku 1997 r. Główny Urząd Statystyczny, 
najwyższy w Polsce przyrost naturalny za-
notowano w ówczesnym województwie no-
wosądeckim. Wynosił on 6,6 urodzin na ty-
siąc mieszkańców. Średnio. Rekordzistą na-
tomiast była gmina Niedźwiedź, gdzie śred-
nią krajową przekroczono ponad 11 razy! 
Średni przyrost naturalny w Polsce wynosił 
wówczas 1,2 na tysiąc mieszkańców, zaś w 
gminie Niedźwiedź osiągnął wskaźnik 13,5, 
a w Krynicy - 12,2! Wspaniały wynik. Dla-
tego – Drogi Turysto, Kuracjuszu, Narciarzu 
– rozejrzyjcie się uważnie wokół. Spędzasz 
ferie w miejscu, które szczególnie sprzyja 
powoływaniu do życia nowych obywateli!

(ICZ)

14 stycznia, godz. 18., Nowosądecka Mała Galeria – wernisaż 
malarstwa Kai Soleckiej
14 stycznia, godz. 19., Sala Balowa Starego Domu Zdrojo-
wego w Krynicy-Zdroju – koncert Zespołu Kultury Kresowej 
„Chawira”
15 stycznia, godz. 11:15, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Krynicy-Zdroju - Ogólnopolskie Zawody w Łyżwiarstwie Fi-
gurowym o Kryształowy Dzban Krynicy
16 i 17 stycznia, godz. 9., Jaworzyna Krynicka - akcja pro-
mująca bezpieczeństwo w górach „Bezpieczna zima z GOPR”
16 stycznia, godz. 9.30, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Krynicy-Zdroju - Ogólnopolskie Zawody o „Kryształowy 
Dzban Krynicy-Zdroju” w łyżwiarstwie figurowym
16 stycznia, godz. 14., Dom Ludowy w Bereście - I Przegląd 
Grup Kolędniczych i Przedstawień Bożonarodzeniowych
17 stycznia, godz. 9.30, Szczawnik - Stacja Narciarska Dwie 
Doliny Muszyna-Wierchomla – I Górski Bieg Muszyny
17 stycznia, godz. 15., Teatr Nowy, ul. Zygmuntowska 17 - 
świąteczny spektakl pt. "Mikołajek szuka świętego Mikołaja"
17 stycznia, godz. 15., Pijalnia Główna w Krynicy-Zdroju - 
Koncert Zespołu Tańca Artystycznego „Miniatury”
18 stycznia, godz. 17., piwnice Sądeckiej Biblioteki Publicz-
nej – wernisaż wystawy „Tak było – Nowy Sącz 2015”
19 grudnia, godz. 16., Muzeum Regionalne Państwa Muszyń-
skiego w Muszynie - Stary Rok w nowych pracach – werni-
saż wystawy twórców zrzeszonych w Muszyńskim Towarzystwie 
Twórczym Harnicy Kultury
19 stycznia, godz. 20.30, Hala widowiskowo-sportowa w Mu-
szynie - Mecz siatkówki Puchar CEV Muszynianka - Baku
21 stycznia, godz. 18., MCK SOKÓŁ – Podróżniczy klub fil-
mowy - Wataha w podróży. Himalaje na czterech łapach - slaj-
dowisko (JB)

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
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Rozmowa

REKLAMA

Gdyby na chwilę zawiązać Ci oczy i odsłonić je na tarasie Hotelu Heron, to miał-
byś wrażenie, że znalazłeś się w jakimś urokliwym zakątku Europy dostępnym dla 
wybranych, a Tobie znanym dotychczas z turystycznych folderów. Gdyby pokazać 
Ci okolice Siennej z lotu ptaka uznałbyś, że szybujesz nad jakimś egzotycznym za-
kątkiem na krańcu świata, w który jakaś niewidzialna ręka wkomponowała makie-
tę luksusowego hotelu. A gdybyś zobaczył okolice hotelu z powierzchni jeziora, ka-
załbyś się uszczypnąć uznając, że krajobrazy jakie oglądasz, istnieją tylko w kinie.

Ale to wszystko dzieje się naprawdę. I dzieje się bardzo blisko. Hotel Heron w 
Siennej nad Jeziorem Rożnowskim powstał w miejscu idealnie zakomponowanym 
przez naturę i człowieka – na styku gór, lasów i wody. Niewiele jest w Polsce takich 
miejsc, gdzie wprost z żaglówki można rozpocząć wspinaczkę po pagórkach nazywa-
nych przez niektórych Małą Toskanią. A wszystko to w bezpośredniej bliskości na-
szego hotelu. I pamiętaj - nie czytasz reklamowego folderu biura podróży, tylko poru-
szasz się w realnym świecie istniejącym na wyciągnięcie ręki. I właśnie do tej sytuacji 
idealnie pasuje staropolskie przysłowie „Cudze chwalicie, swego nie znacie”. Wielu 
z nas szuka połączenia komfortowych warunków do wypoczynku albo bizneso-
wych konferencji z bliskością przyrody. Miejsce to spełnia wszystkie te warunki. 

Przede wszystkim jednak Heron obala mit, że pięciogwiazdkowy hotel, jest nie-
dostępną twierdzą, enklawą wyłącznie dla elit o odpowiedniej zasobności portfe-
la. Otóż Heron jest miejscem przyjaznym pod każdym względem – również ceno-
wym.  Heron jest miejscem dla każdego, kto chce miło spędzić czas, w sposób od-
powiadający indywidualnym gustom i potrzebom. 

Chcemy podkreślić, że hotel Heron jest miejscem, gdzie nieustająco toczy się ży-
cie. Koncerty, zabawy przy akompaniamencie zespołów, kucharze w restauracjach 
na oczach klientów przygotowują dania, które chwilę potem trafią na stół. Sale kon-
ferencyjne dla tych, którzy podczas przerw w pracy chcą się wyciszyć kontemplując 
krajobraz za oknem. A dla spragnionych relaksu spa, które nawet najbardziej zmę-
czonych codziennością odmłodzi o kilka lat. Przede wszystkim jednak hotel to 81 
luksusowych pokoi i obsługa na najwyższym poziomie.

I jeszcze jedno – z Siennej nad Jeziorem Rożnowskim jest wszędzie blisko. Po-
zornie zagubiona pośród sądeckich pagórków miejscowość jest świetnie skomuni-
kowana ze światem. Od Krakowa dzieli nas niecałe 100 km, a na Śląsk mamy nieco 
ponad 160 km. Hotel Heron, chce przenieść Państwa w nowe czasy, o zupełnie in-
nym standardzie wypoczynku. Ten Hotel właśnie pisze współczesną historię jeziora.

O klimacie hotelu Heron i o tym wszystkim, co niepowtarzalne opowiemy przez 
siedem najbliższych tygodni na łamach „Dobrego Tygodnika Sądeckiego”.

HERON LIVE HOTEL***** 
SIENNA 104  33-318  GRÓDEK NAD DUNAJCEM 
TEL. 18 888 85 00 | WWW.HERON-HOTEL.COM

Krynica łączy tradycję z nowoczesnością
Rozmowa z DARIUSZEM 
REŚKO burmistrzem 
Krynicy-Zdroju

- Krynica to dla Pana…?
- Miasto mojego życia. Tutaj od 

urodzenia mieszkam, tu się uczy-
łem, mam rodzinę, przyjaciół. To naj-
piękniejsze miasto jakie znam. Jestem 
z nim związany emocjonalnie, du-
chowo. Lubię Daptak, Górę Parkową, 
Jaworzynę, porośnięte górami lasy…

- Krynica jest miastem nowoczesnym czy 
tradycyjnym?

- Ostatnio byłem zaproszony na 
wykład Polskiej Akademii Umiejęt-
ności w Krakowie z wykładem na te-
mat „Krynica-Zdrój kurort tradycji i 
nowoczesności. Co powinno zwycię-
żyć”. Wniosek mógł być tylko jeden 
– kurort wykorzystujący nowocze-
sne technologie, ale oparty na tra-
dycji. Wobec ogromnej konkurencyj-
ności, musimy nadążyć za mieniają-
cą się rzeczywistością, ale nie zrywa-
jąc z tradycją.

- Nowoczesny aquapark, kryte korty te-
nisowe to wyraz stawiania na innowa-
cyjność?

- Głównym profilem Krynicy 
jest szeroko pojęta turystyka. To 

atrakcyjna branża, ale oparta na ry-
zyku, choćby związanym z pogo-
dą. Rynek jest silnie konkurencyj-
ny. Dlatego nie możemy stać w miej-
scu.  Musimy dbać o podniesienie 
atrakcyjności. Temu służy właśnie 
nowoczesny aquapark, kryte korty 
tenisowe. Mają one służyć miesz-
kańcom, ale mieszkańcy żyją też 

z turystów, więc musimy dać im 
atrakcyjne sposoby spędzania wol-
nego czasu. Oczywiście także uzdro-
wiskowość Krynicy traktujemy jako 
element turystyki.

- A z drugiej strony mamy plany bu-
dowy Parku Etnograficznego - Cen-
trum Dziedzictwa Łemkowskiego.

- Plany budowy są już od 
dwóch lat, ale z realizacją jeste-
śmy uzależnieni od środków ze-
wnętrznych. To ukłon z naszej 
strony w stronę tradycji, przecież 
rdzennymi mieszkańcami Kry-
nicy byli Łemkowie. Wielokul-
turowość, wieloreligijność to fa-
scynująca część Krynicy. Cen-
trum byłoby ukłonem w kierun-
ku Łemków. Chcę oddać im sza-
cunek i hołd. Równocześnie bę-
dzie to kolejna atrakcja turystycz-
na, bo kultura łemkowska ma ele-
ment niepowtarzalności, w Polsce 
Łemkowie zamieszkiwali przecież 
tylko tereny Ujścia Gorlickiego 
i właśnie Krynicy. 

- Co teraz zobaczy turysta, który nie 
był tu od 20 lat?

- Pewnie pozna Krynicę z jej 
usytuowania, od strony archi-
tektonicznej, krajobrazowej, ale 
będzie bardzo zdziwiony. Zoba-
czy zmodernizowany Deptak, Pi-
jalnię Główną. Może wyjechać na 
atrakcyjny szczyt Góry Parko-
wej. Na Jaworzynę nie musi jak 
przed 20 laty wspinać się pieszo, 
ale wyjechać najdłuższą i najno-
wocześniejszą w Polsce kolejką 
gondolową, a na dodatek może 
tam pojeździć na nartach.  Turysta 
na pewno będzie też zaskoczony 

ilością stoków narciarskich i ich 
jakością, w samym centrum Kry-
nicy mamy wyciąg Henryk, nie-
opodal Słotwiny-Arena, Master, 
po sąsiedzku wyciąg w Tyliczu. 
Dla każdego, kto nie był tu od 
20 lat, zaskoczeniem będzie też 
ilość i jakość miejsc hotelowych. 
Choćby Hotel Eris, czterogwiazd-
kowy Czarny Potok dla 500 go-
ści, czterogwiazdkowa Krynica, 
hotel Prezydent na zboczu Góry 
Parkowej. Turysta, który nie był 
tu od 20 lat będzie zdumiony, że 
tak niesamowite zmiany tu zaszły.

- Jeden z naszych rozmówców stwier-
dza w tym numerze, że aż dziw bierze, 
że potencjał Krynicy dopiero teraz za-
czął być wykorzystywany.

- To ludzie, mieszkańcy, 
przedsiębiorcy, choć też samo-
rządowcy, wykonują niełatwą 
pracę. To duża satysfakcja, gdy 
ktoś to dostrzega. Takie stwier-
dzenie daje motywację do dal-
szych działań, a przecież bardzo 
dużo zadań jeszcze przed nami. 
Nie możemy spocząć na laurach 
i musimy rzeczywiście potencjał 
Krynicy w pełni wykorzystywać. 
A podstawą jest oczywiście dobra 
współpraca.

ROZMAWIAŁA JOLANTA BUGAJSKA
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Uwaga tenisiści! Już w przyszłym 
roku pakując się na ferie do Krynicy 
oprócz nart i łyżew nie zapomnijcie 
zabrać ze sobą również rakiety te-
nisowej. Pod Górą Parkową powsta-
ną kryte korty tenisowe, wydłużając 
sezon w tej dyscyplinie na cały rok.

Kilka tygodni temu gmina 
Krynica-Zdrój podpisała z firmą 
Sport Halls umowę na długolet-
nią dzierżawę terenów pod nowe 
korty tenisowe. W ramach umo-
wy inwestor zobowiązuje się do 
zbudowania w ciągu trzech lat 
hali tenisowej. Do tej pory Kry-
nica posiadała korty, które były 
wykorzystane tylko w okresie 
letnim, teraz będzie można grać 
w tenisa cały rok. 

- Ta inwestycja skierowana 
jest przede wszystkim do miesz-
kańców, ale także zwiększa 
atrakcyjność turystyczną mia-
sta. Wiele razy spotykaliśmy się z 
sygnałami od wypoczywających 
tutaj osób, że brakuje im takie-
go całorocznego obiektu – mówi 
Dariusz Reśko Burmistrz Kry-
nicy-Zdroju.

Inwestycja ma powstać przy 
hali MOSiR w miejscu obecnych 
kortów tenisowych. 

- Dziękujemy za zaprosze-
nie, miło nam, że miasto jest 
otwarte i przychylne inwesto-
rom i rozwija bazę sportową. 
W pierwszej kolejności chcemy 
przeprowadzić gruntowną re-
nowację istniejących kortów, 
a następnie wybudować halę te-
nisową. Mamy nadzieję ukoń-
czyć wszystkie prace już na na-
stępny sezon zimowy – mówi 
Radosław Słaba z firmy Sport 
Halls. 

W planach Sport Halls jest 
szkolenie miejscowych dzieci, 

organizowanie obozów szkole-
niowych i zgrupowań, co pozwoli 
zapełnić korty tenisowe oraz bazę 
noclegową. 

Firma Sport Halls powsta-
ła w 2003 roku. Specjalizuje się 
w kompleksowym wykonaw-
stwie obiektów sportowych po-
cząwszy od projektu, po odda-
nie inwestycji z pozwoleniem 

na użytkowanie. W ciągu kil-
ku lat swojej działalności wyko-
nała ponad 100 hal w całej Pol-
sce. Obecnie posiada kluby te-
nisowe w Chorzowie, Gdańsku 
i Słupsku. Inwestor nie wyklu-
cza rozbudowy bazy w Krynicy-
Zdroju poprzez zakrycie pozosta-
łych kortów.

(UR)

REKLAMA

KONDOLENCJE

Inwestycje

Będzie basen w górach
Dwóch inwestorów ubiega się 
o prawo do budowy aquaparku 
w Krynicy. Swoje oferty do dialogu 
konkurencyjnego zgłosiło przed-
siębiorstwo budowlane oraz kon-
sorcjum kilku firm. 

Na razie urzędnicy sprawdzają 
wnioski i jeśli okaże się, że oby-
dwa zgłoszone podmioty speł-
niają wymogi formalne - ruszą 
rozmowy, a potem już właści-
wy przetarg. Zostanie on roz-
strzygnięty najprawdopodob-
niej do połowy 2016 r. Inwesty-
cja powstanie na zasadzie part-
nerstwa publiczno-prywatnego. 
Miasto oferuje działkę i częścio-
wy udział w kosztach. Inwestor, 
który wybuduje gmach, ma tak-
że nim zarządzać przez kilkana-
ście lat.

- Jesteśmy krok dalej. Je-
śli się potwierdzi, że obie fir-
my spełniają kryteria przez nas 
założone to znaczy, że jest bar-
dzo prawdopodobne, że któ-
raś z tych firm zostanie wyło-
niona, jako ostateczny partner 
tego przedsięwzięcia - przeko-
nuje burmistrz Dariusz Reśko.

Aquapark w Krynicy ma po-
wstać przy ulicy Park Spor-
towy w sąsiedztwie lodowi-
ska i kortów tenisowych. Jest 

wyczekiwaną od lat inwesty-
cją. Przy obsłudze nowej atrak-
cji turystycznej ma znaleźć pra-
cę kilkadziesiąt osób. Do końca 
tego roku potrwa najprawdopo-
dobniej kompletownie niezbęd-
nej dokumentacji i projektowa-
nie. W 2017 roku ma ruszyć bu-
dowa aquaparku.

Wstępnie w obiekcie zapla-
nowano basen sportowy, baseny 
rekreacyjne, brodziki dla dzieci, 
zespół zjeżdżalni wodnych we-
wnętrznych, jacuzzi, SPA (sau-
ny, gabinety masażu), restaura-
cję oraz zewnętrzny sezonowy 
basen sportowy, basen rekre-
acyjny, brodziki dla dzieci, plac 
zabaw i teren do leżakowania.

- Aquapark w Krynicy-
Zdroju to marzenie mieszkań-
ców, a o jego powstaniu na te-
renie uzdrowiska mówi się od 
20 lat. Wskakujemy na głębo-
ką wodę, aby spełnić marze-
nia mieszkańców oraz tury-
stów – mówi burmistrz Reśko. 
Szacowana wartość wydatków 
inwestycyjnych wynosi 25 mln 
zł netto. Miasto odda grunt pod 
basen i będzie częściowo party-
cypować w kosztach.

(SPO)

Rury w śniegu, czyli…

Rakieta na zimę

Polskie Koleje Linowe otworzyły na Ja-
worzynie Krynickiej największy w Pol-
sce snowpark. Narciarze i snowbordziści 
będą mogli próbować swoich sił na spe-
cjalnie przygotowanym terenie o długości 
1000 m i około 25 m szerokości. Na miło-
śników sportów zimowych czekają także 
8,3 km tras narciarskich ze zmodernizo-
wanym systemem dośnieżania, najdłuż-
sza w Polsce oświetlana trasa oraz dar-
mowe parkingi.

Największy w Polsce snowpark – 
Krynistler jest położony pomiędzy ko-
leją gondolową a krzesełkową na czę-
ści trasy nr 6 na Jaworzynie Krynic-
kiej. W jego skład wchodzi 7 skocz-
ni różnej wysokości oraz aż 17 tzw. 
przeszkód jibowych czyli zakopanych 
w śniegu rur, poręczy i boxów o róż-
nym stopniu trudności. Teren parku 
będzie dośnieżany. Narciarzy i snow-
boardzistów do góry będzie wywozi-
ła czteroosobowa kolej krzesełkowa. 

Dla odwiedzających Snow-
park Krynistler powstały dwie linie 

przejazdowe o różnym stopniu trud-
ności: pierwsza przeznaczona dla 
najmłodszych i początkujących oraz 
druga dla zawansowanych narciarzy 
i snowboardzistów. 

- Za projekt, budowę, bezpie-
czeństwo i stałe profesjonalne przy-
gotowywanie Snowparku zadba-
ją eksperci i pasjonaci z Park Pi-
rates, co gwarantuje, że amatorzy 
freestyle’u będą mogli spędzić nie-
zapomniane chwile na Jaworzynie 

Krynickiej – mówi Patryk Biało-
kozowicz, dyrektor ds. marketingu 
i sprzedaży PKL.

Od tego roku na trasie nr 6 pod 
okiem doświadczonego instruk-
tora będzie można również spró-
bować sił w slalomie na tyczkach. 
W górnej część trasy nr 1 specjalnie 
dla najmłodszych powstanie z kolei 
tzw. fun park, złożony m.in. z sied-
miu nasypów śnieżnych, band i dzie-
cięcych tyczek. (MI)

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
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Warunki na szlakach
Na szlakach  turystycznych Beskidu Sądeckiego pa-

nują trudne warunki do uprawiania turystyki górskiej, 
szlaki są bardzo oblodzone. Pogoda w górach zmienia 
się dynamicznie, w związku w tym prosimy, aby za-
chować szczególną ostrożność, a także informować się 
na bieżąco o aktualnym stanie szlaków w schroniskach 
górskich, oraz u ratowników GOPR. 

Kronika zdarzeń 
Od 5 do 11 stycznia w stacjach narciarskich zabez-

pieczanych przez GK GOPR, ratownicy interweniowali 
57 razy, najczęściej były to urazy stawów kolanowych, 
a także skokowych, barków i obojczyków.

Przedstawiciele GK GOPR dokonali odbioru ośmiu 
stacji narciarskich pod katem właściwego zabezpie-
czenia tras zjazdowych oraz urządzeń wyciągowych, 
zgodnie z wymogami bezpieczeństwa.

Wskazówki
Zbliżają się ferie zimowe, na stacjach narciarskich 

w tym okresie będzie bardzo duży ruch, w większości 
użytkownikami będą dzieci, dlatego ratownicy GOPR 
przypominają o najważniejszych zasadach:

-  wszyscy narciarze i snowboardziści do 16. roku 
życia powinni obowiązkowo korzystać z kasków 
ochronnych

-  przed rozpoczęciem jazdy, należy przeprowadzić 
rozgrzewkę

-  zapoznać oraz stosować się do regulaminu stacji 
narciarskiej

-  zapoznać się z regułami  bezpieczeństwa FIS (http://
www.sitn.pl/dokumenty/147,dekalog-fis.html)

-  w razie uczestnictwa lub bycia świadkiem wy-
padku, udzielić pomocy oraz wezwać ratowni-
ków narciarskich.

Zachęcamy Państwa do ściągnięcia aplikacji „Ra-
tunek”.

Możliwość ściągnięcia i zainstalowania aplikacji, oraz 
więcej informacji znajduje się na stronie projektu pod 
adresem: RATUNEK.EU 

GRUPA KRYNICKA GOPR

GOPR Krynica swoim zasięgiem obejmuje Beskid 
Sądecki oraz zachodnią część Beskidu Niskiego. 
W razie zaistnienia jakiegokolwiek zagrożenia 
lub niebezpieczeństwa prosimy o kontakt pod 
alarmowe numery 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, gdzie  pełnione są 
dyżury ratownicze GOPR:

• SN Wierchomla, Szczawnik
• SN Jaworzyna Krynicka
• SN Rytro
• SN Słotwiny

Pogoda zmienną jestTYDZIEŃ W SKRÓCIE

Ogniści strażacy oddali krew
10 stycznia kryniccy strażacy 

zorganizowali akcję poboru krwi. 
Zarejestrowano 50 osób, dokona-
no 38 pobrań, oddano 17 litrów 
krwi. Akcja cieszyła się dużym 
zainteresowaniem przybyło bar-
dzo wiele osób.  - Wśród daw-
ców byli starsi i młodsi, kobie-
ty i mężczyźni, jak również za-
przyjaźnieni krwiodawcy z OSP 
w Ptaszkowej, Stróżach a także 
goście z Krakowa przebywają-
cy na kuracji w Krynicy-Zdroju, 

którzy w tym dniu postanowi-
li odwiedzić krynicką straż po-
żarną – informuje koordynator 
akcji „ognisty ratownik – gorą-
ca krew” młodszy kapitan Da-
riusz Cieśla.

(AM)
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Gdzie się jadało, popijało, tańczyło i podrywało
Kiedy w okresie międzywojennym Kry-
nica-Zdrój rozbłysła pełnym blaskiem 
najsłynniejszego w ówczesnej Polsce 
uzdrowiska, jak grzyby po deszczu wy-
rastały obiekty gastronomiczno-ro-
zrywkowe.

Krynica była miejscowością eli-
tarną, dla kuracjuszy z pełną kiesze-
nią. Nie dla plebsu. Bogate elity prze-
mysłowe, polityczne i giganci świata 
kultury umiłowali sobie uzdrowisko 
w okresie zimowym i letnim. Klima-
ty uzdrowiska ciekawie przedstawił 
w swojej powieści pt. „Zazdrość 
i medycyna” Michał Choromański. 
Wiadomo wszak, że przybysze nie 
tylko korzystali z zabiegów sanato-
ryjnych, przechadzali się z kubkiem 
wody mineralnej, bo zimowe wieczo-
ry były długie i coś należało się nie tyl-
ko duszy, ale i ciału. Życie towarzyskie 
zatem kwitło w najlepsze. Męskiemu 
towarzystwu nierzadko towarzyszyły 
kobiety nie zawsze zasadniczych oby-
czajów. Ale o tym zamilczmy!

We wspomnianym międzywo-
jennym okresie najsłynniejszym 
miejscem gastronomiczno-rozryw-
kowym była wytworna restauracja 
w hotelu-pensjonacie „Lwigród”. 
Z własną orkiestrą! Biorąc pod uwa-
gę cenę za mieszkanie z utrzymaniem 
18-28 złotych dziennie, kiedy mie-
sięczna pensja np. profesora wynosiła 

400 zł, to snadź widać, że „Lwigród” 
nie był dla wszystkich dostępny. Ow-
szem były też i inne tańsze lokale ga-
stronomiczne, a nawet coś w rodza-
ju barów mlecznych. Był też wyraźny 
podział na restauracje koszerne oraz 
pensjonaty żydowskie i katolickie.

W 1936 r. prywatna osoba otwo-
rzyła nieopodal Krzyżówki restau-
rację „Cichy Kącik”. Nieczynna 
w okresie wojennym miała się stać w 
latach 50. XX wieku synonimem wy-
tworności nieznanym wręcz szerszej 
w czasach PRL. Zawsze była prywat-
ną własnością, socjalizm nie dał jej 
rady i tak jest do dzisiejszych czasów. 
Bywanie w niej na dansingach było 
wręcz obowiązkiem dla elit partyjno-
rządowych, różnej konduity „nie-
bieskich ptaków”, handlarzy dola-
rami, złotem, właścicieli pokątnych 
szulerni i domów uciech z całej Pol-
ski. Szczególnie zaś z Krakowa, War-
szawy, Łodzi. Siermiężne czasy to-
warzysza Wiesława – I sekretarza 
KC PZPR Władysława Gomułki, któ-
ry zalecał spożywanie kiszonej ka-
pusty zamiast kupowanych za do-
lary cytryn, sprawiły, że kiedy oso-
biście bywał on w Krynicy-Zdroju 
z małżonką Zofią, z obrzydzeniem 
patrzył na rozpustę w „Cichym Ką-
ciku”. Ale w przeciwieństwie do nie-
go brylował w tymże premier Józef 
Cyrankiewicz i to za każdym razem, 

kiedy bywał w uzdrowisku. Ba, do 
tej tradycji nawiązywał też przed laty 
prezydent Aleksander Kwaśniew-
ski podczas pobytu na Forum Eko-
nomicznym. Gdyby ściany „Cichego 
Kącika” mogły mówić...

Lata 50., 60., 70. - dyskretni kel-
nerzy, muzyka organowa, przyga-
szone światła, srebrna zastawa. Wy-
tworne jadło – kawior, wszelkie mię-
siwa, trunki z najwyższej półki, pa-
nienki do wyjęcia bezpruderyjne 
i ceny - nie tylko panienek - nieosią-
galne dla klasy robotniczej zjeżdża-
jącej do zakładowych domów wy-
poczynkowych w uzdrowisku. Kla-
sie robotniczo-chłopskiej rekom-
pensować miał niesprawiedliwość 
społeczną w PRL pawilon gastro-
nomiczny „Hawana” wybudowa-
ny w ramach słynnego ekspery-
mentu sądeckiego. Moloch – koł-
choz miał aktywizować sądecką tu-
rystykę, promować gastronomię, 
co było jednym z praktycznych ce-
lów wspomnianego eksperymen-
tu. „Hawanę” oddano do użytku 
w 1967 r. i jej wystrój na dobrą spra-
wę nie zmienił się do dzisiaj. Jeśli pra-
wie 50 lat temu pawilon mógł spra-
wiać wrażenie i sprawiał, nowocze-
snego dla ludu z niezasobną kiesze-
nią, to dzisiaj jest architektonicznym 
potworkiem zaniedbanym w najgor-
szym stylu. Słynne dancingi ze stałym 

elementem zdejmowania butów ze 
zmęczonych nóg dżentelmenów 
i dam. W „Hawanie” najczęściej gra-
ły zespoły muzyczne z Nowego Sącza 
w różnych składach. Co łączyło in-
strumentalistów, piosenkarki, pio-
senkarzy to obawa, czy po dansin-
gu zdążą na ostatni pociąg do Nowe-
go Sącza. Życie towarzyskie w „Ha-
wanie” kwitło nad podziw. W okre-
sie szczególnego wzmożenia wcza-
sowiczów (okres sylwestra, świąt, 
karnawału) do uzdrowiska zjeżdża-
ły się tzw. różne elementy – cinkcia-
rze, wytworne prostytutki, „kowbo-
je nocni” dla spragnionych pieszczot 
leciwych dam-kuracjuszek. Kowboje 
pochodzili z różnych stron Polski, ale 
mocną ekipę stanowili też w latach 
60. i 70. obywatele królewskiego gro-
du Nowego Sącza. Dla tych wszyst-
kich „Hawana” była poligonem do-
świadczalnym i terenem nocnych ło-
wów. Wódka lała się strumieniami, 
ale w menu królował kotlet schabo-
wy z kapustą zasmażaną.

A ileż to w „Hawanie” zawar-
to znajomości zakończonych ślu-
bem. Ileż poczęto nieślubnych dzie-
ci, to tylko jedynie Pan Bóg wie. Ileż 
było wypadków śmiertelnych, kiedy 
za kierownicę siadało pijane towa-
rzystwo i chciało się jeszcze po dan-
singu dopić w innym miejscu? War-
to o tym wspomnieć, bo przecież 

Krynica-Zdrój też z takiego życia 
nocnego słynęła od swojego zara-
nia. Niestety historycy uzdrowisko-
wi skrzętnie pomijają ten element 
socjologiczno – społeczny w swoich 
kwerendach. Jedynym człowiekiem, 
który o tym mówił publicznie, był le-
gendarny kryniczanin zmarły przed 
laty Stefan Półchłopek. Ileż interesów 
załatwiano w uzdrowisku o randze 
państwowej, lokalnej, zaczynając od 
wspólnej kolacji i dansingu właśnie 
w „Cichym Kąciku”, czy „Hawanie”. 
Nikt tego nigdy nie spisał i nie spisze.

To są miejsca, jak to się mawia kul-
towe, bo trudno tak mówić o nobli-
wej i wytwornej dawno, dawno temu 
restauracji na Górze Parkowej. Dzi-
siaj z tej wytworności niewiele zo-
stało. Jest jedynie dudniąca dysko-
teka i wyszynk piwny. W przypad-
ku „Cichego Kącika” właściciel re-
stauracji przeprowadził jej gruntowa-
ny remont i powstała w tym miejscu 
Karczma „Cichy Kącik”. Jak w wielu 
podobnych w Krynicy, zaginął gdzieś 
stary klimat kultowego „Cichego Ką-
cika”. Z pawilonem gastronomicz-
nym „Hawana” wiele się złego po-
robiło. Chaos architektoniczny, nie-
chlujstwo, brak estetyki zewnętrz-
nej. O wnętrzu nie ma co mówić, bo 
tam czas się zatrzymał. I to pewnie 
jest dzisiaj główną atrakcją.

JERZY WIDEŁ
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„Dom Kawy i Wina”
Kawiarnia pod tą nazwą funkcjonuje od 2007 roku. 

Znajduje się w bardzo urokliwym Pensjonacie 
„Małopolanka”. Budynek pochodzi z 1924 roku. 

Od samego początku działania kawiarni założeniem 
właścicieli było utworzenie miejsca nr 1 wśród 
krynickich lokali. Wynikiem ciężkiej pracy, pasji 

i zaangażowania, „Dom Kawy i Wina” stał się mekką 
dla kawoszy oraz winomanów. Wybrana mieszanka 
kawy „Vergnano” to 100% arabica, która zadowoli 
podniebienia najbardziej wytrawnych koneserów 
kawy. Dla każdego winomana, odwiedzenie tego 

miejsca to niezapomniana wizyta, gdyż świetna karta 
win w połączeniu z pasją oraz wiedzą całego zespołu 

zostaje na długo w pamięci. W kawiarni 
działa hotelowa cukiernia, którą kierują panie 

z ponad 30-letnim doświadczeniem. Ich połączenie 
tradycyjnych przepisów z wysublinowanym smakiem 

oraz nowoczesnymi trendami, daje doskonałe 
rezultaty w postaci najlepszych ciast w Uzdrowisku. 

Nasze ciasta w postaci kremówki, tortu węgierskiego, 
szarlotki czy sernika z musem malinowym stały 

się dobrem dodanym dla naszych Gości. 
Dla najlepszego samopoczucia naszych gości 

organizujemy koncerty w stylu jazzowym z lokalnymi 
muzykami, którzy tworzą niezapomniany nastrój. 

W połączeniu z kieliszkiem świetnego wina, 
przy nastrojowym kominku pozwalają poczuć 

magię tego miejsca. 
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Ważny temat

Wypalamy pół paczki papierosów dziennie
Szerokim echem odbił się podany w ogól-
nopolskich mediach raport sporządzony 
przez Główny Inspektorat Ochrony Środo-
wiska. Eksperci biją na alarm: Nowy Sącz 
jest w czołówce najbardziej rakotwór-
czych miast w Polsce. W gronie 15 szcze-
gólnie zanieczyszczonych miast zajmu-
jemy 7. miejsce. 

Normy były przekroczone 
aż w 98 procentach stacji pomiarowych 
a w niektórych miejscach stężenie 
roczne przekroczyło aż 1700 procent 
normy. Przyczyną tworzenia się smo-
gu jest ogrzewanie budynków niskiej 
jakości węglem, palenie śmieciami. 
Do unoszenia się w powietrzu szko-
dliwych substancji przyczyniają się 
również spaliny samochodowe i dym 
papierosowy. Oddychamy trucizną. 
- Nieraz żałuję, że nie mam maski 
na twarzy, nie ma czym oddychać. 
Bywa, że dech zapiera! - czytamy ko-
mentarze internautów Forum Miesz-
kańców Nowego Sącza na Facebooku. 

Raport Głównego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska badał zawar-
tość w powietrzu szkodliwych sub-
stancji takich jak dwutlenek siarki, 
dwutlenek azotu, tlenek węgla, ben-
zen, ozon, ołów, arsen, nikiel, py-
łów PM10 oraz PM2,5 a także najbar-
dziej szkodliwego bezno(a)pirenu. Ten 
ostatni to po prostu trucizna a jest go 
w sądeckim powietrzu mnóstwo.

- Benzo(a)piren jest rakotwórczy 
i mutagenny, co oznacza, że szko-
dliwe substancje przechodzą na na-
stępne pokolenia. Przez to, że oddy-
chamy takim powietrzem, jakim od-
dychamy, w naszych płucach poja-
wia się tyle szkodliwych substan-
cji, co po wypaleniu połowy paczki 
papierosów - mówi Bartłomiej Orzeł 
z Sądeckiego Alarmu Smogowego. Je-
śli chodzi jednak o pozycję Nowego 
Sącza w raporcie sporządzonym przez 
Główny Inspektorat Ochrony Środo-
wiska, nie jest aż tak źle. - Spodzie-
wałem się wyższego miejsca, a jeste-
śmy na siódmym. Mogło być gorzej, 
gdyż nasze powietrze jest bardzo za-
nieczyszczone. Jedynym sposobem 
zwalczanie szkodliwych substancji 
jest oczywiście ograniczenie emisji 
pyłów. Problem smogu to problem 
całej Małopolski, która w skali kraju 
nie wypada najlepiej – dodaje Orzeł. 

Jego zdanie podziela doktor An-
drzej Fugiel, specjalista chorób we-
wnętrznych, nefrolog i hipertensjo-
log. - Pomimo tego, że w Nowym Są-
czu jakość powietrza atmosferyczne-
go ulega stopniowej poprawie, jest 
ona nadal niezadowalająca, zwłasz-
cza w centralnej, miejskiej części. 
Występują tu znaczne przekrocze-
nia wartości stężeń benzo(a)pire-
nu oraz PM10, które na wielu stano-
wiskach pomiarowych wielokrotnie 

przekraczają wartości najwyższych 
dopuszczalnych stężeń. Poprawie-
nie stanu atmosfery i związane z tym 
zmniejszenie ryzyka zdrowotnego 
dla mieszkańców Nowego Sącza to 
konieczność. Benzo(a)piren, jedna 
z najbardziej rakotwórczych sub-
stancji  przekracza dopuszczalne 
wartości. Należy uwydatnić duże 
znaczenie analizy jej stężenia w po-
wietrzu jako jednej z głównych sub-
stancji wskaźnikowych zanieczysz-
czenia powietrza - uważa doktor 
Fugiel. 

Szkodliwe substancje negatyw-
nie działają na narządy wewnętrzne. 
- Wiele związków chemicznych 
o znacznej koncentracji w powietrzu 
atmosferycznym może w różnorodny 
sposób oddziaływać na tkanki, na-
rządy i układy człowieka, w konse-
kwencji powodując podwyższoną za-
chorowalność na choroby nowotwo-
rowe u osób zamieszkujących nara-
żone środowiska – ostrzega lekarz. 

Problem zatrutego powietrza do-
strzega także Urząd Marszałkowski 
Województwa Małopolskiego, jak wy-
nika z zapowiedzi marszałka Lesz-
ka Zegzdy. – Termomodernizacja 
ma kapitalne znaczenie, jeśli chodzi 
o poprawę jakości powietrza w na-
szym regionie. Będziemy się starali 
przekazywać na to dodatkowe środki 
– zadeklarował na poniedziałkowej 

konferencji prasowej poświęconej 
inwestycjom przewidzianym w bu-
dżecie województwa na 2016 rok. – 
Powinno się nakłaniać ludzi, aby ko-
rzystali z komunikacji miejskiej, ale 
transport musi być nowoczesny – za-
znaczył. - To niewiele da – oponuje 
Bartłomiej Orzeł z SAS. - Spaliny sa-
mochodowe to bardzo mały procent, 
jeśli chodzi o zanieczyszczenie po-
wietrza - uważa. 

Tymczasem Urząd Miasta Nowego 
Sącza informuje o działaniach, jakie 
podejmuje w zakresie poprawy jako-
ści naszego powietrza. W latach 2007 
– 2015 Nowy Sącz wydał na to blisko 
35 mln zł, w większości były to środki 
zewnętrzne. Ochrona powietrza zna-
lazła się także na liście strategicznych 
zadań miasta w ramach przyjętej przez 
Radę Miasta Strategii Rozwoju Nowe-
go Sącza 2020+. 

- W latach 2014-2015 w ramach 
programu KAWKA wymieniono pie-
ce węglowe zastępując je nowocze-
snymi piecami gazowymi w Szko-
le Podstawowej nr 14, Katolickim 
Niepublicznym Przedszkolu im. O. 
Pio, Szkole Podstawowej nr 6 oraz 
Zespole Szkół Podstawowo-Gimna-
zjalnych nr 1 – informowała na kon-
ferencji prasowej dyrektor Wydziału 
Ochrony Środowiska Urzędu Miasta 
Nowego Sącza Marta Wieciech-Ku-
mięga. Dotychczas wymieniono 313 

pieców węglowych na 271 pieców ga-
zowych. Zamontowano 15 nowocze-
snych pieców węglowych oraz za-
instalowano 49 instalacji solarnych, 
a także 3 pompy ciepła.

- Nowy Sącz robi bardzo dużo, 
aby wpłynąć na znaczną poprawę 
jakości powietrza w naszym mie-
ście i widać tego efekty. Na podsta-
wie badań Wojewódzkiego Inspek-
toratu Ochrony Środowiska w Kra-
kowie wiemy, że od 2011 r. powietrze 
w Nowym Sączu ulega regularnej 
poprawie. To dobra informacja, ale 
nie koniec dalszych starań - mówi 
wiceprezydent Wojciech Piech. Do-
daje, że Nowy Sącz zawsze będzie 
miał pewien problem w tym obsza-
rze, głównie ze względu na położe-
nie geograficzne miasta w kotlinie. 
- Należy pamiętać, że to od samych 
mieszkańców Nowego Sącza, a tak-
że mieszkańców okolicznych gmin, 
zależy, jakim powietrzem oddycha-
my. To niezwykle istotne, czym pa-
limy w naszych domowych paleni-
skach, dlatego będziemy kłaść dal-
szy nacisk na podnoszenie świado-
mości społecznej w tej kwestii. Mia-
sto opracowało również ważny Plan 
Gospodarki Niskoemisyjnej, co po-
zwoli na podejmowanie kolejnych 
inicjatyw w obszarze ochrony po-
wietrza – dodaje. 

AGNIESZKA MAŁECKA
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Rozmowa z DARIUSZEM 
SZEWCZYKIEM 
– właścicielem 
firmy Especto, 
współorganizatora 
zimowego cyklu 
wydarzeń „Krynica 
Źródłem Kultury”
- Będzie się działo w Krynicy tej zimy?

- W zasadzie Krynica powoli 
staje się synonimem słowa „dzie-
je się”. Po zeszłorocznym sukcesie 
pierwszej edycji zimowej „Kry-
nica Źródłem Kultury”, po uda-
nej letniej edycji, nie zwalniamy 
tempa a w zasadzie przyśpiesza-
my. Dzięki współpracy z Uzdrowi-
skiem Krynica-Żegiestów i burmi-
strzem Krynicy-Zdroju przygoto-
waliśmy w tym roku 23 wydarze-
nia artystyczne, czyli o trzy więcej 
niż w ubiegłym. Pierwsze dźwię-
ki zabrzmią ze sceny 16 stycznia za 
sprawą zespołu Enej, a całość edy-
cji zimowej zakończy Punk Rock 
Festival pod znakiem 30. urodzin 
legendy polskiej sceny punka czy-
li zespołu Farben Lehre. Większość 
repertuaru to nowości, jednak zna-
leźć można również artystów, któ-
rzy mieli już okazję pojawić się na 
scenie Pijalni. Lemon, Kamil Bed-
narek to artyści, którzy zapre-
zentują swoje nowe płyty, a Lady 
Pank – koncert z okazji swoich 35. 
urodzin. Perełkami w repertuarze 
są również dwa koncerty reak-
tywacyjne, czyli występ legendy 
hip-hopu zespołu Kaliber 44, któ-
ry wraca po latach z nową płytą, 
oraz koncert Varius Manx z wiel-
kim powrotem Kasi Stankiewicz. 
Każdy z koncertów jest wyjątko-
wy, więc mogłyby powstać na ten 
temat 23 takie artykuły. Od zeszłe-
go roku w branży muzycznej zmie-
niło się też postrzeganie Krynicy. 
To miasto stało się mocnym przy-
stankiem na mapie tras koncerto-
wych, co jest nie lada wyzwaniem 
dla marki nowo rodzącego się mu-
zycznie miejsca w naszym kraju. 
Każdemu z koncertów towarzyszy 
również suport, co jest od samego 
początku naszą nieodłączną stra-
tegią, ideą promocji nowych arty-
stów, którzy - mamy nadzieję - na 
tej scenie niebawem zagoszczą jako 
gwiazdy wieczoru.

- Udało się ściągnąć do Krynicy naj-
większe polskie gwiazdy, do tego 

zadbaliście o różnorodność - Arka No-
ego dla dzieci, Skaldowie dla starsze-
go pokolenia, Hey, Feel, Kayah… Każdy 
znajdzie coś dla siebie.

- Różnorodność to słowo klucz, 
od którego wychodzimy planu-
jąc repertuar. Na naszych kon-
certach bywają rodziny z dzieć-
mi, młodzież bawiąca się wcze-
śniej na stokach, ale także star-
sze pokolenia regenerujące się 
w jednym z najlepszych uzdrowisk 
w naszym kraju. Dlatego poszli-
śmy tak szeroko. Poza tym uwa-
żamy, że słowo różnorodność jest 
wpisane w fundament przestrze-
ni, jaką stanowi muzyka. Dla nas 
muzyka jest jedna. Różni się tyl-
ko formą przekazu, którą stano-
wią style. Stąd nie chcemy się za-
mykać na gatunkowość. Czasem 
mam wrażenie, że polecieliśmy 
zbyt odważnie jak np. z Punk Rock 
Festivalem lub zbyt niszowo jak 
w wypadku Lao Che, Organka. Ale 
z drugiej strony jestem z tego 
dumny, że stwierdzenie „każ-
dy może znaleźć coś dla siebie” 
w kontekście naszego programu 
faktycznie nabiera realnego sensu. 

- A kto nie lubi muzyki, może pójść 
na kabaret.

- To dla nas bardzo ważna 
przestrzeń i mimo zdominowa-
nia repertuaru przez koncerty, 
zależało nam, żeby zaprezento-
wać publiczności śmietankę ka-
baretową. Kabaret Młodych Pa-
nów oraz Hrabi i Jurki na pewno 
do takich należą. I jesteśmy już 
teraz pewni, że Pijalnia za sprawą 

ich poczucia humoru pęknie ze 
śmiechu.

- Ambitny i różnorodny repertuar 
przyciąga Sądeczan i turystów? To 
się udaje?

- Kiedy zaczynaliśmy pracę nad 
pierwszą edycją, w zasadzie mieli-
śmy wielkie obawy co do tego, jak 
ludzie podejdą do wydarzeń bi-
letowanych w dobie, kiedy w za-
sadzie kilka razy w roku w każ-
dym rejonie Polski można wybrać 
się na darmową imprezę kultu-
ralną. Mimo to podjęliśmy ręka-
wicę i udało się. Gdyby nie to, 
nie mielibyśmy okazji zorganizo-
wać tego z takim rozmachem re-
pertuarowym, organizacyjnym jak 
i promocyjnym. Udało się to także 
dzięki nadawaniu na wspólnych fa-
lach z prezesem Uzdrowiska – Ja-
rosławem Wilkiem oraz burmi-
strzem Dariuszem Reśko. „Krynica 
Źródłem Kultury” to z jednej stro-
ny wielka idea popularyzacji kul-
tury i zapewnienia mieszkańcom 
Sądecczyzny oraz turystom roz-
rywki na najwyższym poziomie, 
a z drugiej strony działalność Spół-
ki Skarbu Państwa, jaką jest Uzdro-
wisko Krynica-Żegiestów, do któ-
rej należy Pijalnia Główna. Za-
łożeniem Spółek Skarbu Państwa 
w naszym kraju jest zarabianie pie-
niędzy na dalszy rozwój i działal-
ność. Prezes Wilk w ciągu nieca-
łych dwóch lat odmienił oblicze 
Uzdrowiska, które teraz uzysku-
je najlepsze wyniki od lat. To samo 
dotyczy miasta Krynica, które tym 
samym promuje się w całej Polsce 
i przyciąga bogatą ofertą turystów. 
Nie boję się mówić o pieniądzach, 
ponieważ jak już wspomniałem, to 
jest bardzo ważny aspekt tego, że 
nasza działalność w Pijalni rozwi-
ja się cały czas.

- Skoro mówimy o pieniądzach, to 
trzeba je wydać na bilety…

- Ale są one niższe od tych 
w Polsce, średnio o 30 proc. Są 
w przedziale od 15 zł do 50 zł. 

Dzięki temu uzyskujemy po-
wszechność wydarzeń i spodzie-
wamy się, że tak jak na zeszłorocz-
nych koncertach sala Pijalni bę-
dzie wypełniona po brzegi. Pamię-
tać należy również, że każdy kon-
cert biletowany jest zupełnie ina-
czej traktowany przez samych ar-
tystów niż tzw. „darmowe grania 
do kotleta”. Zazwyczaj są to dłuż-
sze koncerty, na których artyści 
prezentują tak naprawdę siebie 
i wszystko to, co jest dla nich i ich 
fanów najważniejsze, a nie tylko 
to co najbardziej znane. Chociaż-
by dlatego warto tam z nami być.

- Najlepiej byłoby na sześć tygodni 
zimowych ferii przeprowadzić się do 
Krynicy?

- Sam pochodzę ze Starego Są-
cza, stąd Krynicę znam od daw-
na. Jednak dopiero kiedy rozpo-
częliśmy współpracę, dobrze po-
znałem to miasto i odkryłem je 
na nowo. Potencjał, który tkwi 
w Krynicy i w Pijalni Głównej, 
jest ogromny. Szczerze mówiąc, 
aż dziw bierze, że dopiero te-
raz zaczął on być wykorzysty-
wany i skierowany na właściwe 
tory. Koncerty i eventy w firmie 
Especto organizujemy już prawie 
od 20 lat, a niewiele jest miejsc 
w Polsce, do których z taką chę-
cią wracamy. W firmie bardzo 
lubimy wyzwania i mimo wyso-
ko podniesionej w zeszłym roku 
poprzeczki, jesteśmy przekona-
ni, że w tym roku uda nam się ją 
wywindować jeszcze wyżej. Nowi 
artyści, nowe nagłośnienie, nowe 
oświetlenie to wszystko ma spra-
wić, że te wydarzenia na dłu-
go pozostaną w pamięci odbior-
ców. „Krynica Źródłem Kultury” 
to hybryda natury, kultury, pięk-
nej zabudowy, tradycji. Myślę, 
że można śmiało powiedzieć, że 
Krynica zwłaszcza przez te sześć 
tygodni zasługuje na tytuł „Kry-
nica – nowa zimowa stolica”.

ROZMAWIAŁA JOLANTA BUGAJSKA

REKLAMA

Krynica kulturalną stolicą Polski tej zimy
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Krynicka
Organizacja
Turystyczna

www.krynica.org.pl

Krynica-Zdrój

Tylicz
Czarny Potok

75

981

971

Słotwińska

Pułaskiego

Piłsudskiego

Parkowa 741m 

Kr
as

ze
w

sk
ie

go

  DEPTAK

HENRYK

Wszystko

w jednym miejscu

Henryk - 400m
Słotwiny Arena - 2,5km
Jaworzyna - 6km
Master Ski - 6,5km
Tylicz Ski - 6,5km

Odległości z Deptaku:

Słotwiny Arena ul. Słotwińska 51,  tel: 18 471 5367    Czynne: 8-16 i 18-22 

Jaworzyna Krynicka
ul. Potok  75,  tel: 18 471 5271    Czynne: 9-18 Czarny 

Gdzie na 
    NARTY

Sprawdź aktualne
informacje
 ze stoków
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Opinie

Prezes nie do zdarcia

Nie, to nie będzie bajka o pre-
zesie Jarosławie Kaczyń-
skim, ale o wiele skrom-

niejszym człowieku, prezesie Ko-
misji Turystyki Kolarskiej i Komi-
sji Turystyki Rowerowej - Wiesła-
wie Wcześnym z Oddziału „Beskid” 
Polskiego Towarzystwa Turystycz-
no-Krajoznawczego w Nowym Są-
czu. W przeciwieństwie do pre-
zesa Kaczyńskiego rządzi on tymi 
komisjami nieprzerwanie od 1978 
r. A więc, uwaga, uwaga dla sto-
sownych służb – działa od czasów 

PRL. Czy aby tylko jeżdżąc na ro-
werze turystycznie i rekreacyjnie? 
Właśnie minęło 50 lat działalności 
wspomnianych komisji cyklistycz-
nych. Stąd ta bajka o cudownym 
dziecku „dwóch pedałów”.

Rowerzyści sądeccy spod znaku 
PTTK skrzyknęli się w 1965 r. po-
wołując do życia wspomniane ko-
misje. Najpierw turystyki kolar-
skiej. Jej pierwszym prezesem zo-
stał szanowany bankowiec, pra-
cownik Narodowego Banku Pol-
skiego Adam Hebenstreit. Po nim 
rządził cyklistami Zbigniew Gar-
gula, by następnie przekazać ster 
władzy Wcześnemu, który nota 
bene był już członkiem wspomnia-
nej komisji od 1968 r. Dodajmy też, 
że pan Wiesław w cywilu był bi-
bliotekarzem w latach 1964-2008 
pracując m.in. w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej, a kiedy ją zlikwi-
dowano - w Sądeckiej Bibliotece 

Publicznej. Jego pozazawodową 
pasją księgarską było zdzieranie... 
opon w chwilach wolnych. Przyj-
mując jego długoletni staż rowe-
rzysty, można się pokusić o przy-
puszczenie, że tych opon trochę 
zdarł.

Ileż trzeba było mieć hartu du-
cha i samozaparcia, by w siermięż-
nych latach gomułkowskich upra-
wiać turystykę kolarską. Nie cho-
dzi tutaj wyłącznie o stan dróg lo-
kalnych pozbawionych asfaltu, ale 
o sprzęt, na którym się tą turysty-
kę uprawiało. Królowały przecież 
na ulicach Nowego Sącza „sękate”, 
prymitywne produkty Zjednoczo-
nych Zakładów Rowerowych Ro-
met i dostępne szczególnie w wiej-
skich geesach Ukrainy. Wyższość 
Ukrainy produkcji radzieckiej po-
legała jedynie na skórzanych sio-
dełkach. Trzeba powiedzieć bar-
dzo solidnych. Rzadkością były 

o niebo lepsze rowery niemieckie 
z NRD, sprzedawane na tzw. talony 
dla wyróżniających się pracowni-
ków. Zaczęły się też pojawiać pol-
skie „kolarzówki” Huragany, Wi-
chry, nie wspominając o czeskich 
Diamentach i Sportach. Pasjonatów 
cyklistyki to jednak nie przeraża-
ło, bo ambitnie chcieli nawiązać do 
swoich przedwojennych poprzed-
ników. A ci, choćby już w 1900 r., 
zorganizowali wyścigi rowerowe 
do Tęgoborzy, a w 1903 r. nawet 
do Krakowa.

Powróćmy jednak do Wiesła-
wa Wcześnego. On i jego koledzy, 
nauczyciele szkół podstawowych 
i średnich, szerzyli rowerowy ka-
ganek oświaty. Nie było łatwo, bo 
przecież kogóż wtedy było stać na 
kupienie roweru dla dziecka. Mimo 
tych trudności idea spędzania wol-
nego czasu na rowerach padała na 
podatny grunt. W późniejszych 

czasach, kiedy o rowery było już 
zdecydowanie łatwiej, członkowie 
PTTK wymienionych komisji brali 
udział w imprezach lokalnych, ogól-
nopolskich a nawet międzynarodo-
wych - po nawiązaniu kontaktów 
ze Słowakami. Rewolucja nastała po 
pojawieniu się rowerów górskich. 
Do tego stopnia, że w latach 80., 90. 
najbardziej pożądanym prezentem z 
okazji Komunii św. był właśnie ro-
wer górski. Na taki też przesiadł się 
prezes Wcześny. Jeśli rok liczy 365 
dni, to tyle dni w roku na rowerze 
jeździ pan Wiesław. W tym roku bę-
dzie tych wyjazdów o dzień więcej.

Biję się w pierś namawiając lu-
dzi do jazdy na rowerze, w okre-
sie zimowym, kiedy powietrze nad 
Sądecczyzną jest bardzo bogate w 
substancje rakotwórcze. Ale prze-
cież to z wiosną minie i znów ru-
szymy na szlaki i ścieżki rowero-
we. Tako rzecze Wcześny.

Jerzy Wideł
Z kapelusza
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Nie wszystko w życiu jest proste, i w cie-
niu bywa, że jest jasno – zwróć swą twarz 
ku słońcu, a cień zostanie w tyle…

Pisał St. Exupery: „Ko-
chać, to znaczy nie pa-
trzeć na siebie, ale pa-
trzeć razem w jednym 
kierunku”. Mogę po-
wiedzieć, że kochałem 
o. Jana Górę, zafascyno-
wany jego totalnym zawie-
rzeniem Chrystusowi i nie- 
oszczędzaniem się dla sprawy Bożej. 
Nigdy nie porównywałem się z nim, 
może dlatego nie czułem się przytło-
czony jego wielkością, a czas naszej 
długoletniej duszpasterskiej współ-
pracy uważam za jasny i twórczy.

Zaczęło się gdzieś późnym latem 
1990 r. Przyjechałem do Poznania 
z asygnatą od o. Prowincjała, gdzie 
było napisane, że dla dobra mojego 
i Zakonu znalazłem się tutaj… Nie mia-
łem wyjścia, musiałem w to uwierzyć, 
choć serce było jeszcze przy pierwszej 
miłości, przy Krakowie. Rozum zaś 
podsuwał mi myśl, której się dzisiaj 
wstydzę, że w porównaniu z fantazją, 
gościnnością i wylewnością krako-
wian, poznaniacy są jak oziębłe żony. 
Bardzo szybko przekonałem się, że jest 
inaczej, że są to stereotypy i wymyślo-
ne mity, a poznaniacy wspaniali i do 
dziś ich kocham.

Ojciec Jan zaprosił mnie do współ-
pracy w Duszpasterstwie Akademic-
kim. Były poranne „siódemki”, a po 
nich „agapy”, czyli poranne śniadania 

ze studentami, w któryś 
z dni „krąg biblijny”, 

a także słynne „roraty”, 
które odprawiałem, 
gdy o. Jan wyjeżdżał 
na rekolekcje. Bywa-
ło, że pod jego nieobec-

ność odprawiałem nie-
dzielne akademickie „dzie-

więtnastki”. To mi jednak nie 
wystarczyło, chciałem mieć obszar 
własnej odpowiedzialności i wolno-
ści duszpasterskiej. O. Jan mi w tym 
nie przeszkadzał, raczej inspirował.

Najpierw była Wspólnota Niepeł-
nosprawnych i Ich Przyjaciół – wspól-
ne wyjazdy, msze św. w każdą nie-
dzielę o godzinie 9. Spotkałem tam 
wspaniałych ludzi, dla których „być” 
znaczyło „kochać”, tzn. „służyć”, 
a „służyć” znaczyło być dla drugich, 
być dla drugich w bezinteresownym 
darze z siebie. Nie pamiętam już w ja-
kich okolicznościach, chyba za podpo-
wiedzią przeora o. Tadeusza Klichowi-
cza, narodził się pomysł happeningu 
„Kochajmy dzieci” z okazji ogłoszone-
go przez papieża Jana Pawła II dnia 25 
marca „Dniem Świętości Życia”. I tak 
narodziły się „10-tki”, Msze Św. Ro-
dzinne odprawiane w każdą niedzie-
lę o godzinie 10. właśnie. Tak powstało 
środowisko, głównie wychowanków 
DA, którzy założywszy rodziny znaleźli 
drogę powrotu do wspólnoty kościoła 
„swojej pierwszej miłości”.

Równolegle, uczestniczyłem w or-
ganizowanych przez o. Jana co roku 
w lipcu, w naszym ośrodku w Her-
manicach koło Ustronia Śląskiego, 
Kolokwiach Dominikańskich   – Wia-
ra, Kultura, Miłość. Tam, w roku 
1991 narodził się hymn VI Świato-
wego Dnia Młodzieży w Częstocho-
wie „Abba – Ojcze”. To był wspania-
ły twórczy czas duchowego wzrasta-
nia, pasterzowania na hermanickiej 
łące wśród namiotów i w Namiocie 
– Kaplicy, w „Namiocie Spotkania”. 
Tam, w Hermanicach odkryliśmy 
w sobie mendykanckiego ducha – 
ducha żebractwa. Dzięki temu, dzięki 
nawiązanym lokalnym przyjaźniom 
mogliśmy wybudować „Wiatę-Ka-
plicę”, która zastąpiła stary wysłu-
żony „Namiot Spotkania”, a „sławoj-
ki” zastąpiły „sanitariaty z pryszni-
cami” - toalety, których nie powsty-
dziłby się Holiday Inn.

W tym czasie narodziła się też Jam-
na – ośrodek duszpasterski w prze-
uroczym zakątku w Małopolsce, 
w górach – a wraz z nią nadzieja wspól-
nego budowania domu i uczenia się 
domu i gościnności, tego zapomnia-
nego sposobu i narzędzia ewangeli-
zacji. W sposób naturalny rozpoczął 
się proces odideologizowania wiary w 
konfrontacji z rzeczywistością, za któ-
rą trzeba było wziąć odpowiedzialność 
– inaczej mówiąc, rozpoczęła się cu-
downa przygoda „przekładania wiary 

na kulturę”, tak jak zachęcał do tego 
nasz papież Jan Paweł II.       

Kiedy zbliżał się Wielki Jubileusz 
2000 roku, papież wskazał, że drzwi 
przejścia w XXI wiek muszą być od-
powiednio większe i szersze, zwa-
żywszy, że to nie wiek, ani nie wie-
ki, a dwa tysiące lat przekraczamy 
wraz z Chrystusem w nowe trzecie 
tysiąclecie. I tak narodziła się „Ledni-
ca 2000” – Święto młodych, do któ-
rych będzie należała przyszłość, je-
śli zachowają wiarę w sercach, wia-
rę w Chrystusa, przekazując drugim 
i przyszłym pokoleniom motywy „ży-
cia i nadziei”. Lednica stała się pro-
gramem świadomego wyboru Chry-
stusa i utrwalania w sobie biblijnych 
obrazów mówiących tak naprawdę 
o jednym, że Pan Bóg nas kocha, choć-
by nas nikt nie kochał, i że nas chciał, 
nawet gdyby nas nie chcieli nasi ro-
dzice. Zapragnął nas dla siebie, dla-
tego nas stworzył, uczynił obrazem 
swej własnej wieczności. Stąd prze-
konanie – jesteśmy chcianymi i ko-
chanymi Bożymi dziećmi, nasze życie 
ma sens. Warto żyć dla Boga – warto 
żyć dla miłości. Zachęcał nas do tego 
papież Jan Paweł II, mówiąc: „Odwa-
gi!!! Miejcie odwagę żyć dla miłości”.

Możliwość uczestniczenia w tej 
przygodzie duszpasterskiej wraz 
z o. Janem, czy można chcieć i śnić 
więcej? Nie o splendorach, zaszczy-
tach, ale o wiernej służbie w Bożej 

sprawie. Nie!  Myślę, że czasu ofiaro-
wanego mi przez Opatrzność nie zmar-
nowałem i nie muszę się go wstydzić, a 
w cieniu „Wielkiej Góry” wiele się na-
uczyłem, choćby tego, że idąc razem, 
współpracując ze sobą jako dominika-
nie możemy pójść dalej, lepiej, pew-
niej, aż do szczęścia, do zadziwienia.

Ojcze Janie - za to, że mogłem Ci 
towarzyszyć w twoich dolach i niedo-
lach, w słońcach i gwiazdach, w nie-
bach i piekłach, dziękuję Ci serdecznie!

O. ANDRZEJ CHLEWICKI OP, 
JAMNA STYCZEŃ 2016
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Kwaśnica z jagnięciną

Duszona wołowina z grzybami 
leśnymi w jarzynach podawana 

z kopytkami i buraczkami

. Pieczona ćwiartka kaczki z jabłkami 
i żurawiną podawana z ziemniakami 

opiekanymi i kapustą modrą

Polędwiczki wieprzowe z rydzami 
w śmietanie podawane 

z ziemniakami i zestawem surówek

Jagnięcina duszona 
w jarzynach podawana z kaszą 

jęczmienną i zestawem surówek

Pierogi Beskidzkie podsmażane 
z kaszą gryczaną, serem i sosem 

czosnkowym

Wspomnienie o ojcu Janie Górze OP
W życiu ważne jest, żeby się wychylać, ale nie wypaść…

Post scriptum
Były lata 70., PRL, siermiężność so-
cjalistyczna przytłaczała, malowana 
szarością, prawdziwą barwą bezna-
dziejności. Miałem wówczas kilkana-
ście lat. Jako licealista tarnobrzeskie-
go „Ogólniaka” uczęszczałem ze swoją 
klasą (niepełną zresztą – dzieci miej-
scowych notabli i działaczy partyjnych 
„na religię” nie chodziły) na katechezy 
do klasztoru Ojców Dominikanów. Tam 
zobaczyłem o. Jana Górę po raz pierw-
szy. Nie można było go nie zauważyć 
– w dżinsach wranglerach, o jakich 
wielu z nas licealistów mogło tylko 
marzyć, w czerwonych skarpetkach 
i szaliku, w kurtce „moro”, z długimi 
włosami. Intrygował nie tylko świec-
kim ubiorem, ale całym sobą, sposo-
bem mówienia. Przychodziliśmy do 
niego pod klasztor, a on wychylał się 
z okna i z nami rozmawiał. Lubił brylo-
wać. Mówił: Wychylam się tak do was 
i z samotności wyję do Księżyca. Ale 
nogi mam za kaloryferem, żeby nie 
wypaść. Bo w życiu ważne jest, żeby 
się wychylać, ale nie wypaść…
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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 .

Pożyczka elastyczna. 
Tel. 668 681 931.

Pożyczka  szybko i uczciwie 
Tel. 668 681 931.

Do 25.000 zł na dowolny cel 
Tel. 668 681 931.

Gotówka nawet do 25.000 zł! 
Tel. 668 681 931.

Pożyczka z dojazdem do klienta. 
Tel. 668 681 931.

Ale pożyczka nawet w 24 godziny. 
Tel. 668 681 931.

Dojazd do klienta! Pożyczka do 25.000 zł! 

Tel. 668 681 931.

Pożyczka nawet do 25 000 zł. 

Zadzwoń Tel. 668 681 931.

Ale szybka gotówka do 25.000 zł!!! 

Sprawdź Tel. 668 681 931.

KASA  Potrzebujesz pieniędzy? 

ZADZWOŃ Tel. 668 681 931.

LEKKA POŻYCZKA do 25 tys. Zadzwoń 

Tel. 668 681 931.

OGŁOSZENIA DROBNE

N.Sącz

Informacje

Angelika Kantor oraz Stowarzysze-
nie Orion prowadzą obecnie w głoso-
waniu naszych Czytelników w plebi-
scycie Ziarnko Gorczycy 2016. Swój 
głos można oddać do 20 stycznia. 

Oto nominowani:

- w kategorii OSOBOWOŚĆ

• Angelika Kantor
• Mateusz Grzegorzek
• Małgorzata Belska
• Józef Pyzik
• Marcin Kałużny
• Krystyna Kronenberger
• Halina Haba
• Henryk Koział

Wejdź, żeby oddać głos:
 http://sacz.in/sonda,98.html

-  w kategorii FIRMA, 
STOWARZYSZENIE, INSTYTUCJA:

• Mariposa Med.-Spa Nowy Sącz
• Moto-Sącz (motomikołaje)
 •  Zakład Mięsny Małgorzata 

i Wiesław Leśniak
• RolbudInstal Gołkowice
• Fundacja Sądecka
• Stowarzyszenie Orion

• Fundacja Renovo
 •  Stowarzyszenie Gniazdo Stary 

Sącz
• Fabryka Marzeń
• Sądeckie Elektryk

Wejdź, aby oddać głos:
http://sacz.in/sonda,99.html

Głosować można też na specjal-
nych kuponach pobranych i wydru-
kowanych ze strony www.sacz.in.

Sylwetki nominowanych osób 
oraz instytucji, stowarzyszeń 
i firm będziemy prezentować 
na sacz.in, profilu Facebookowym 
DTS i sacz.in.

Finałowa gala odbędzie się 23 
stycznia w MCK Sokół. (JOMB)

Ziarnko Gorczycy 2016 - trwa głosowanie

POD PATRONATEMM

Co w tym roku w Teatrze Nowym? 
Teatr Nowy w Nowym Sączu miesz-
czący się w budynku dawnego Domu 
Robotniczego przy ul. Zygmuntow-
skiej w tym roku przygotował dla są-
deczan spektakle, warsztaty, a tak-
że… bal karnawałowy.  

 - Zapraszamy w najbliższą 
niedzielę 17 stycznia na ostatni 
w tym sezonie spektakl świą-
teczny pt. „Mikołajek Szuka 
Świętego Mikołaja”. To wido-
wiskowe, pełne rodzinnego cie-
pła przedstawienie mówiące 
o wartościach, jakimi powin-
niśmy kierować się nie tylko 
w święta, ale przez cały rok – za-
chęca aktorka Violetta Romul-Po-
mietło z Teatru Nowego. 

Następnie od 18 do 22 stycznia 
aktorzy zapraszają na Warsztaty 
Musicalowe organizowane przez 
Agnieszkę Gorzkiewicz z Pracow-
ni Rozrywki Kreatywnej Radocha. 
- Będą to warsztaty opracowane 
w oparciu o piosenki Majki Je-
żowskiej i pod jej patronatem. Po-
kaz będzie prezentowany z okazji 
Dnia Babci i Dnia Dziadka razem 

z Radiem RDN – mówi aktorka 
z Teatru Nowego. 

Ciekawa propozycja szykuje się 
także na drugi tydzień ferii zimo-
wych. - Od 25 do 29 stycznia za-
praszamy na zajęcia teatralne 
pt. „Młodzi Giganci”. Pozwolą 
one dzieciakom stworzyć postać, 
o jakiej zawsze marzyli - de-
klaruje Violetta Romul-Pomietło. 
Zajęcia zakończą się pokazem na 
Balu Karnawałowym „Bal u Kop-
ciuszka” w Teatrze Nowym na Sali 
Zygmuntowskiej. Gospodarzami 
zabawy karnawałowej będą Vio-
letta Romul-Pomietło i Krzysz-
tof Pomietło oraz animatorzy. – 
Będą konkursy i taniec. Zapra-
szamy dzieci i rodziców, którzy 
będą mogli się przebrać i razem 
z nami świetnie spędzić ten nie-
dzielny dzień – zachęca Romul-
Pomietło. 

Ze względu na ograniczoną 
ilość miejsc, konieczna jest wcze-
śniejsza rezerwacja, która moż-
na zrobić do 24 stycznia do go-
dziny 18. 

(AM)

PERSONALIA

Radosław Mroczkowski 
nowym trenerem Sandecji
Biało-czarni mają nowego szko-
leniowca. Radosław Mrocz-
kowski ma 48 lat. To były 
piłkarz i trener piłkarski. 
Prowadził m.in. łódzki Wi-
dzew, był też selekcjone-
rem młodzieżowych repre-
zentacji Polski. 

Radosław Mroczkowski zastąpił 
Roberta Kasperczyka, któremu zarząd 
klubu nie przedłużył umowy. Ta pod-
pisana z Mroczkowskim ma obowią-
zywać do końca czerwca. Jeśli San-
decja Nowy Sącz utrzyma się w I li-
dzie, umowa zostanie przedłużona 
o kolejny rok.

- Stoi przede mną niełatwe wy-
zwanie – podkreśla Mroczkowski. 
- Jesteśmy w połowie rozgrywek 
i mamy wiele rzeczy do zrobienia. 
Znam zespół i znam zawodników, 
ale każda kadra potrzebuje korekty 
i uzupełnień. Będziemy przechodzić 
przez wszystkie etapy i mam nadzie-
ję, że wszystko sobie poukładamy. 

Naszym podstawowym ce-
lem jest zapewnienie so-
bie bytu w I lidze.

Drugim trenerem 
Sandecji pozostaje Janusz 
Świerad, Dawid Musiał 

zajmie się przygotowa-
niem fizycznym zawodni-

ków. Nie wiadomo jeszcze, kto 
zostanie trenerem bramkarzy.

- Rozglądamy się za nowym 
bramkarzem – przyznaje Paweł Cie-
ślicki, dyrektor Sandecji Nowy Sącz. 
- Trwają już nawet rozmowy. Na 
pewno będzie nam potrzebny pra-
wy obrońca, potrzebujemy też bar-
dzo dobrego napastnika i przynaj-
mniej jednego pomocnika defensyw-
nego. Nazwiska mamy poznać w cią-
gu kilku dni. Zarząd klubu nie ukry-
wa jednak, że chce postawić na swo-
ich wychowanków.

Sandecja Nowy Sącz zajmuje teraz 
15. miejsce w pierwszoligowej tabeli.

(HUGO)

REKLAMA

REKLAMA

 W SKRÓCIE

Królowie Dzieciom 
6 stycznia 2016 r. Piwniczna – 

Zdrój stała się gospodarzem charyta-
tywnego turnieju piłki halowej „Kró-
lowie Dzieciom”. W szranki o koronę 
króla Baltazara stanęło 12 drużyn mę-
skich reprezentujących m.in. Piw-
niczną – Zdrój, Nowy Sącz, Trzetrze-
winę, Rzeszów i Kielce. Turniej odbył 
się pod patronatem „Dobrego Tygo-
dnika Sądeckiego”.

Protest przeciwko uchodźcom
Mieszkańcy Piwnicznej zapo-

wiadają pikietę przeciwko przyję-
ciu uchodźców do Domu Wypoczyn-
kowego Beskid. W najbliższą sobo-
tę 16 stycznia o 15. wyjdą na ulice by 
dać wyraz niezadowolenia z powodu 
udziału ośrodka w przetargu na przy-
gotowanie miejsc dla imigrantów.

Wernisaż Czoch
Firma WIŚNIOWSKI przy współ-

pracy z fotograf Dorotą Czoch zor-
ganizowała sesję fotograficzną, któ-
ra ukazuje potęgę technologii i pięk-
no nowoczesnego designu. Efekty za-
prezentowano na wernisażu 7 stycznia 
w Heron Live Hotel w Siennej. Dla fo-
tograf zaplecze technologiczne firmy 
i surowość wnętrz hal produkcyjnych 
stały się inspiracją do stworzenia no-
woczesnej sesji industrialnej. Całość 
dopełniła nowatorska kolekcja Anny 
Wiśniowskiej. (AM)

SACZ.IN

WIĘCEJ NA
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Przyłącz się do akcji! 
Kup promocyjną bramę, drzwi lub ogrodzenie 
i pomóż zapewnić bezpieczeństwo dzieciom. 

100 zł ze sprzedaży każdego promocyjnego produktu 
przeznaczamy na zabezpieczenie terenów wokół domów dziecka. 
Oferta obowiązuje od 15 września do 30 listopada 2015 r. - sprawdź w Punktach Sprzedaży!
Zasady promocji na stronie www.wisniowski.pl/promocja 

NOWY SĄCZ
ul. Zielona 45, tel. 18 444 11 27
e-mail: zielona@tomexokna.pl
ul. Jagiellońska 57, tel: 18 444 11 01
e-mail: jagiellonska@tomexokna.pl

PASZYN 478
tel. 18 440 20 14
e-mail: biuro@tomexokna.pl
www.tomexokna.pl

NOWY TARG
ul. Kolejowa 59
tel. 18 264 88 59
e-mail: nowytarg@tomexokna.pl

TARNÓW
ul. Krakowska 131
tel. 14 627 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. 13 445 23 29
e-mail: jaslo@tomexokna.pl

KROSNO
ul. Liniarska 10
tel. 13 432 39 45
e-mail: krosno@tomexokna.pl

GORLICE
ul. Biecka 40
tel/fax: 18 354 69 11
e-mail: gorlice@tomexokna.pl

SZAFLARY
ul. Zakopiańska 18
tel. 18 275 40 64
e-mail: szafl ary@tomexokna.pl
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Historia i ludzie

Festiwal Kiepury jakiego nie znacie 
BRUNETKI, BLONDYNKI I… FESTIWALOWE 
CIEKAWOSTKI

Jako aktor w filmie „Ich liebe alle Frau-
en” kochał wszystkie kobiety, jako śpie-
wak - tylko brunetki i blondynki. Swoim 
tenorem oczarował cały świat, ale sercem 
zawsze był w Polsce, a szczególnie w Kry-
nicy-Zdroju, gdzie postawił swój jedyny 
polski dom. Dlatego właśnie tutaj, w mały 
uzdrowisku, odbywa się co roku od 45 lat 
największe letnie wydarzenie muzyczne 
– Europejski Festiwal im. Jana Kiepury. 
Powszechnie znany w Polsce i na świe-
cie, jednak skrywa wiele tajemnic, które 
każdy szanujący się kryniczanin powinien 
odkryć. Zapraszam więc w podróż, która 
zaczyna się w 1966 roku.

FESTIWAL ARII I PIEŚNI, CZYLI JAK TO SIĘ 
ZACZĘŁO

- Pomysł właściwie powstał już wcze-
śniej, bo w 1966 roku – mówi Aleksander 
Półchłopek, syn Stefana Półchłopka, ini-
cjatora i twórcy festiwalu. – Tata już daw-
no chciał zorganizować w Krynicy jakąś 
imprezę, która przywróciłaby jej przed-
wojenną świetność.

Spotkanie z Kiepurą i oczarowanie jego 
osobą było wystarczającą inspiracją, aby 
planowane wydarzenie nabrało określo-
nego charakteru. Tak narodził się Festi-
wal Arii i Pieśni im. Jana Kiepury. Jed-
nakże obdarzenie go takim a nie innym 
patronem, było bardzo ryzykowne i wy-
magało niemałej odwagi, bowiem w jed-
nym z numerów „Przekroju" z 1958 roku 
ukazał się artykuł krytykujący postawę 
najpopularniejszego polskiego śpiewaka. 
Jak wiadomo, artysta opuścił Polskę i grał 
w niemieckich filmach, co według władz 
było równoznaczne z pracą dla Rzeszy, 
a w rezultacie zdradą ojczyzny. Jednak, 
odgórną zgodę na nazwę szczęśliwie udało 
się uzyskać. Po ustaleniu wszystkich po-
trzebnych formalności, cały plan można 
było nareszcie wcielić w życie. 

- Potrzebna była sala balowa, ale 
w Krynicy takowej nie było – dodaje Pół-
chłopek. - Były też plany budowy takiego 
pomieszczenia. I chociaż osiągnęły one 
zaawansowany poziom, to wprowadzo-
na reforma terytorialna obróciła wszyst-
ko wniwecz. A ponieważ Pijalnia Głów-
na była jeszcze w projekcie, tata posta-
nowił zorganizować pierwszy festiwal 
na deptaku.

Miejscem awaryjnym była sala teatral-
na w Starym Domu Zdrojowym i kino „Ja-
worzyna".

- Nieprawdą jest zatem pogłoska, że na 
deptaku odbywały się festiwale dopiero 
w latach 80-tych. Już te pierwsze miały 
tutaj miejsce! – prostuje pan Aleksander.

A jak było z resztą? Niebanalnym pro-
blemem okazał się brak miejsc – i siedzą-
cych i noclegowych.

- Publiczność siedziała na krzesłach 
pożyczonych z pobliskich sanatoriów. 
A noclegi dla solistów i orkiestry zała-
twiono cudem – zdradza Półchłopek. – 
Wszystkie pojedyncze apartamenty były 
już zajęte, więc, proszę sobie wyobrazić, 
ile kombinacji wymagało uzyskanie ta-
kich miejsc.

Oczywiście wszystko się udało i można 
było zaczynać. Pierwszy festiwal wystar-
tował w 1967 roku, czyli rok po śmierci 

Kiepury. Ze względu na bardzo ograni-
czony budżet, transmisja telewizyjna była 
zbyt drogim przedsięwzięciem, ale o kul-
turowej inwencji pana Stefana Półchłop-
ka dowiedziała się prasa („Dziennik Pol-
ski”, „Tempo”, „Gazeta Krakowska”) 
i stacje radiowe. Nie obeszło się więc bez 
medialnego szumu i rozgłosu.

Zaproszono najznakomitsze głosy pol-
skiej sceny operowej, dzięki czemu im-
preza od razu nabrała dużego formatu. 
W czołówce gwiazd można było wymie-
nić: Wiesława Ochmana, Delfinę Ambro-
ziak, Krystynę Szczepańską, Romana Wę-
grzyna, czy Andrzeja Hiolskiego. Królo-
wała też Orkiestra Filharmonii Krakow-
skiej, ale honorowym gościem była wdo-
wa po mistrzu – Marta Eggerth, która 
pojawiła się już na pierwszym festiwalu, 
a nie – jak mówiono – dopiero na później-
szych. List wraz z zaproszeniem wysłał 
do niej twórca imprezy, pan Stefan, a ona 
z radością na niego odpowiedziała i swo-
ją obecnością dodała splendoru dwudnio-
wej operowej przygodzie, która, na szczę-
ście, nie okazała się jednorazową. Bowiem 
wszystko, co właściwe wielkiemu wyda-
rzeniu, było i w Krynicy na deptaku – re-
wia gwiazd, media i wspaniała publicz-
ność, dzięki którym małe uzdrowisko od-
dychało powietrzem stolicy kulturalnej.

GWIAZDA I MISTRZ W KRYNICY 
Lata 80-te. Rozruchy, stan wojenny, 

cięcia funduszy dla wydarzeń kultural-
nych. To wszystko pogrąża polską rze-
czywistość i krynicki festiwal. Jednak 
nie do końca. W środowisku muzycznym 
pojawia się bowiem popularyzator mu-
zyki klasycznej i poważnej, ulubieniec 
publiczności, zawsze elegancki i nieroz-
stający się z garniturem Bogusław Ka-
czyński. Organizatorzy letniego wido-
wiska, nie namyślając się wiele, propo-
nują mu funkcję dyrektora artystyczne-
go, którą on przyjmuje i już w 1984 roku 
spragniona nowych wrażeń muzycznych 
publiczność jest świadkiem prawdziwe-
go renesansu. Festiwal odradza się i to 
w jaki sposób! To czasy, w których tele-
wizja jest bardziej dostępna i możliwości 
medialne Bogusława Kaczyńskiego po-
zwalają organizatorom rozwinąć skrzy-
dła. Od tego czasu te kilka dni przepojo-
ne operą zyskują rangę międzynarodową 
i w końcu długo oczekiwaną nazwę: Eu-
ropejski Festiwal im. Jana Kiepury. Nowe 
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KARTKA Z KALENDARZA

18 stycznia
(1878) Zmarł Józef Dietl - profesor, najsłynniejszy polski balneolog, uznawany za odkrywcę właści-
wości krynickich wód mineralnych. Dietl udostępnił je pacjentom, tworząc podwaliny pod współ-
czesne uzdrowisko. W 1900 r. w Krynicy odsłonięto jego pomnik (tutaj na zdjęciu z 1948 r.) z napi-
sem: „Wskrzesicielowi Swemu Wdzięczna Krynica”. Dietl urodził się 24 stycznia 1804. Dzisiaj jego 
imieniem nazwany jest m.in. główny deptak w uzdrowisku. (W)

miana otrzymuje również sam Kaczyń-
ski – w 2002 roku – tytuł Gwiazdy Tele-
wizji Polskiej, a w 2006 roku – Mistrza 
Mowy Polskiej. Kryniczanie z zaszczytem 
witają co roku tego szanownego gościa 
i w efekcie przyznają mu honorowe oby-
watelstwo miasta.

Przy okazji należy też wspomnieć 
o osobie, która miała duży udział w spro-
wadzeniu nowego dyrektora artystycz-
nego do Krynicy. To Stefan Sopata, ów-
czesny dyrektor organizacyjny festiwalu 
swoim uporem i wytrwałością namówił 

Bogusława Kaczyńskiego na przyjazd do 
górskiego uzdrowiska, które ten potem 
odwiedzał co roku jak dyrektor artystycz-
ny i organizator festiwalu. Aż do 2012 r., 
kiedy to Krynica powraca do szczytnej 
funkcji organizatora 46. Europejskiego 
Festiwalu im. Jana Kiepury. Obecnie Fe-
stiwal Kiepury to największy letni festi-
wal w Polsce i jedno z największych tego 
typu wydarzeń w tej części Europy.

EWELINA KOTLARZ
KRYNICKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
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