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TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

KRYNICKIE KALENDARIUM

Jesteśmy w Krynicy-Zdrój z Wami
Przez siedem kolejnych wydań „Dobrego Tygodnika Sądeckiego” jesteśmy
z Wami i dla Was w nowej zimowej stolicy Polski. Chcecie wiedzieć, co
dzieje się w Krynicy-Zdrój? Śledźcie wydarzenia na naszym portalu codziennych wiadomości www.sacz.in, na profilu DTS na Facebooku oraz
u naszego partnera - w telewizji internetowej MTV24. Specjalnie dla
Was - najważniejsze wydarzenia i najciekawsze postacie wprost z perły polskich uzdrowisk.
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FOT. ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KRYNICY-ZDROJU

26 stycznia(1931) - odbyły się w Krynicy zawody saneczkowe o Mistrzostwo Polski. Tor saneczkowy powstał w 1927 r. na Górze Parkowej, według projektu kpt. Romana Loteczki. Był najdłuższy w Europie (1300 metrów i można było rozwinąć na nim prędkość 80 km/h), a także uważany
za najlepszy. Tor saneczkowy posiadał połączenie z 1600-metrowym torem bobslejowym.
(W)

A TO CIEKAWE…

Pensja oglądacza zwłok
W czasach, kiedy szczególnie dużo
i głośno narzeka się na przerost kadry urzędniczej, warto przypomnieć
lata, kiedy do obsługi gminnej machiny wystarczyła garstka ludzi i to na
stanowiskach, jakich dzisiaj próżno
szukać na tabliczkach przy drzwiach
w urzędach. Otóż 28 lutego 1933 r.
Rada Gminna w Andrzejówce
k. Muszyny uchwaliła budżet na rok
1933-1934. Pensja naczelnika gminy miała wynosić 130 zł, ale zastępcy już tylko 10 zł; sekretarza gminnego 210 zł, oglądacza zwłok 15 zł,
a oglądacza bydła 65 zł. Inne wydatki zawarte w przyjętym budżecie to
m.in.: materiały kancelaryjne i druki – 25 zł, diety i koszty podróży – 70
zł, utrzymanie szkoły – 97 zł, leczenie ubogich – 5 zł i tyle samo zasiłek
dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Ale
to były czasy…
(ICZ)

Dyrektor Biura Reklam i Ogłoszeń: Irena Legutko,
i.legutko@dts24.pl, tel. 785340410
Biuro Reklam i
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Wszystkie krynickie rewolucje
Odkrycie i lecznicze zastosowanie na masową skalę wód mineralnych, to był fundament, bez którego nie byłoby dzisiejszej Krynicy.
I sama woda musiała wystarczyć na
długo, bowiem przez dziesięciolecia
miasteczko kojarzono jako miejsce,
gdzie zjeżdżają starsi ludzie, by przy
zastosowaniu wód mineralnych podratować nadwątlone zdrowie. Od 1911
r. kuracjusze zaczęli przyjeżdżać pociągami (ciekawe, kto dzisiaj trafia tą
drogą do uzdrowiska – jeśli są tacy,
prosimy o kontakt z redakcją DTS),
ale od uruchomienia kolei ważniejsze
było uruchomienie kolejki gondolowej w 1997 r. Wagoniki kursujące na
Jaworzynę Krynicką stały się symbolem współczesnej , nowoczesnej Krynicy, stającej się kurortem przyciągającym narciarzy na masową skalę.
Innego rodzaju rewolucją w
dziejach miasta stało się wrześniowe Forum Ekonomiczne w obecnej

formule, zasysające jak magnes na
kilka dni pod Górę Parkową śmietankę polityczno-biznesową Polski. Festiwal Biegowy stał się zaś
w ostatnich latach punktem obowiązkowym w kalendarzu tysięcy
biegaczy amatorów zjeżdżających
masowo do Krynicy, by przebiec
swój ulubiony dystans. I to kolejna
rewolucja, zmieniająca oblicze tego
sennego po sezonie miasteczka.
Najmłodszą krynicką rewolucją jest zimowy cykl imprez

kulturalnych, który właśnie rozpoczął swoją drugą edycję. Ponoć już
inne polskie miasta żyjące z przyciągania do siebie turystów, zazdrośnie zaglądają do Krynicy, jak
przenieść wynalazek prezesa Jarosława Wilka na swój grunt. Naśladownictwo Krynicy mile widziane,
choć przecież wiadomo, że Krynica
jest niepowtarzalna, a jej klimat nie
do przeniesienia w inne miejsce.

(ICZ)

ZDJĘCIA: ESPECTO

Wtajemniczeni mawiają, że Krynica co
jakiś czas miewa swoje rewolucje, a po
nich już nigdy nie jest tym samym miastem. Właśnie na naszych oczach rozgrywa się kolejna rewolucja, która z kurortu narciarsko-sanatoryjnego, zmienia Krynicę w zimową stolicę kultury.
Przesadzamy? Chyba nie, skoro inni już
chcą powielać ten pomysł.

Koncert Eney inaugurujący cykl imprez „Krynica źródłem kultury”

Koncert Kayah był drugim z cyklu 23 zimowych wydarzeń w Pijalni Głównej
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WIŚNIOWSKI
HOME INCLUSIVE

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

BRAMY, DRZWI, OGRODZENIA
W JEDNYM DESIGNIE

www.wisniowski.pl

1)

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.
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.

BRAMA
SEGMENTOWA

2)

DRZWI
NAKŁADKOWE

3)

BRAMA
PRZESUWNA
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Mróz i oblodzenie
22 stycznia, godz. 18., BWA SOKÓŁ – wystawa „Głusza
myśli” kosowskiego artysty Sisleja Xhafy
22 stycznia, godz. 19., Pijalnia Główna w Krynicy-Zdroju
– koncert zespołu Luxtorpeda
23 stycznia, godz. 17., Hala widowiskowo-sportowa w Muszynie – Rozgrywki piłki siatkowej kobiet w ORLEN Lidze
pomiędzy zespołami: Polski Cukier Muszynianka a Tauron
MKS Dąbrowa Górnicza
23 stycznia, godz. 18., MCK SOKÓŁ – finał plebiscytu
„Ziarnko Gorczycy”
23 stycznia, godz. 19., Pijalnia Główna w Krynicy-Zdroju
– koncert zespołu Lady Pank
24 stycznia, godz. 15, Teatr Nowy w Nowym Sączu - spektakl pt. "Czerwony Kapturek"
24 stycznia, godz. 16., sala widowiskowa MOK w Nowym
Sączu – koncert Zespołu Regionalnego Sądeczanie
24 stycznia, godz. 19., Pijalnia Główna w Krynicy-Zdroju
– Kabaret Młodych Panów
26 stycznia, godz. 19., MCK SOKÓŁ – „Di, Viv i Rose”
spektakl Teatru Capitol z Warszawy, w tytułowych rolach:
Joanna Brodzik, Daria Widawska i Małgorzata Lipmann
27 stycznia, godz. 19., MCK SOKÓŁ – „Poskromienie
złośnicy” spektakl Teatru Bagatela z Krakowa
28 stycznia, godz. 17.30, sala widowiskowa MOK w Starym Sączu – koncert noworoczny „Muzyczna podróż – lata
20-te, lata 30-te” w wykonaniu Sądeckiej Orkiestry Symfonicznej i solistów
28 stycznia, godz. 17., Galeria Sztuki „Siedlisko” w Krynicy-Zdrój – poplenerowa wystawa artystów ukraińskich „Braterskie spojrzenie”
28 stycznia, godz. 19., Pijalnia Główna w Krynicy-Zdroju
– koncert zespołu Lao Che
(JB)

Warunki na szlakach
Na szlakach turystycznych Beskidu Sądeckiego panują zimowe warunki. Szlaki pokryte są ok. 30 cm warstwą śniegu,
w miejscach przewianych pokrywa śnieżna może być większa, pod warstwą śniegu w niektórych miejscach mogą znajdować się fragmenty oblodzone. Panują ujemne temperatury. Prognozy na najbliższe dni podają, że mroźna pogoda będzie się nadal utrzymywać. Pamiętajmy,
pogoda w górach zmienia się dynamicznie,
w z związku w tym prosimy, aby zachować szczególną ostrożność, a także informować się na bieżąco o aktualnym stanie szlaków w schroniskach górskich oraz
u ratowników GOPR.

terenowym z quadem, wyposażonym
w odpowiednią przyczepkę do transportu
osób w trudnym terenie. Ok. godz. 12.30
ratownik GOPR wspólnie z ratownikiem
Pogotowia Ratunkowego, docierają quadem na miejsce, udzielając niezbędnej
pomocy. Następnie transportują kobietę do karetki pogotowia, skąd karetka zabiera kobietę do szpitala.
• W niedzielę 17 stycznia o godz. 16.40
dyżurny Stacji Centralnej GOPR w Krynicy Zdroju otrzymuje zgłoszenie, że 53-letni turysta w trakcie wędrówki żółtym szlakiem zabłądził. Do działań w rejonie wskazanym przez turystę wyrusza samochodem terenowym zespół ratowników, który
o godz. 17.20 zgłasza odnalezienie mężczyzny.

Kronika zdarzeń
• W okresie od 12 do 18 stycznia w stacjach narciarskich zabezpieczanych przez
GK GOPR ratownicy interweniowali 29
razy. Przypominamy o konieczności używania kasków ochronnych, oraz stosowania się do regulaminów stacji narciarskich
a także Dekalogu FIS.
• We wtorek 12 stycznia o godz. 11.50 dyżurny Stacji Centralnej GOPR w Krynicy
Zdroju otrzymał zgłoszenie, że na terenie
Piwnicznej Zdrój, w przysiółku Zaczerczyk, pomocy wymaga 86-letnia kobieta.
Zadysponowana karetka pogotowia ratunkowego ma problem z dotarciem ze względu na duże oblodzenie nawierzchni. Na
miejsce ratownicy udają się samochodem

Wskazówki
Rozpoczęły się ferie zimowe, zapewne pojawią się chętni do wypraw po Beskidzie Sądeckim, w większości będą to
dzieci i młodzież, dlatego ratownicy GOPR
przypominają o najważniejszych zasadach.
Koniecznie zaplanujmy dobrze naszą
wycieczkę, uwzględniając kilka ważnych
elementów:
- pozostawmy informację, gdzie się wybieramy, kiedy planujemy dotarcie do celu,
oraz jaki ma być przebieg naszej wędrówki. Informację taką możemy pozostawić
w miejscu pobytu, ewentualnie powiadomić Centralna Stację Ratunkową GOPR
w Krynicy Zdrój

REKLAMA

Młodzi narciarze z gminy
Krynica-Zdrój
„jeżdżą z głową”
Po raz drugi Gmina Krynica-Zdrój bierze udział w realizacji wojewódzkiego projektu „Jeżdżę z głową”, którego celem jest nabycie przez dzieci z klas III i IV szkół
podstawowych umiejętności i podstaw jazdy na nartach. W ramach projektu 40 dzieci ze szkół w Krynicy-Zdroju, Bereście, Polanach i Tyliczu, podczas ferii zimowych (18.-29.01.) dojeżdża na stok narciarski w Tyliczu. Dzięki współfinansowaniu projektu ze środków
województwa oraz gminy koszt uczestnictwa w zajęciach wynosi jedynie 30 zł. Łączny koszt projektu wynosi 21 730 zł, z czego z budżetu województwa przyznano dotację w wysokości 7 000 zł.
Zajęcia odbywają się w 10-osobowych grupach pod
okiem wykwalifikowanych instruktorów narciarstwa
zjazdowego. Każdy z uczestników projektu realizuje
20-godzinny kurs nauki jazdy. Dodatkowo w ramach
projektu dzieci mają zagwarantowane wypożyczenie
sprzętu narciarskiego, fachową opiekę oraz transport.
Poza nabyciem przez dzieci umiejętności jazdy na nartach zamierzeniem realizatorów projektu jest również
poprawa kondycji i podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów, zachęcenie ich do aktywnych form
spędzania wolnego czasu oraz upowszechnianie kultury fizycznej.

- ważnym elementem naszego przygotowania powinna być zainstalowana
aplikacja „RATUNEK” w telefonie komórkowym
- uwzględniając aktualnie panujące warunki w górach i osoby najsłabsze w grupie, planujmy wyprawę tak, aby miejsce
docelowe osiągać jeszcze przed zmrokiem
- dostosujmy nasz ubiór do panujących i prognozowanych warunków pogodowych, obuwie powinno być wysokie ponad kostkę na solidnej podeszwie. Pamiętajmy, że bardzo poważnym zagrożeniem dla zdrowia i życia
o tej porze roku w górach jest wychłodzenie organizmu
- zaopatrzmy się w coś ciepłego do picia, oraz energetyczny posiłek
- powinniśmy posiadać m.in. apteczkę
pierwszej pomocy, latarkę, mapę, gwizdek, kompas, ewentualnie odbiornik GPS,
zalecamy kije trekkingowe.
Zachęcamy Państwa do ściągnięcia aplikacji „Ratunek”. Możliwość ściągnięcia i zainstalowania aplikacji, oraz więcej informacji znajduje się na stronie projektu pod adresem:
RATUNEK.EU

GRUPA KRYNICKA 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
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FOT. ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KRYNICY-ZDROJU

28 grudnia (1928) - dr Stanisław Polakiewicz założył Krynickie Towarzystwo Hokejowe, a jego pierwszym prezesem został inż. Leon
Nowotarski. Towarzystwo posiadało trzy sekcje: hokejową, narciarską i saneczkarską. Pierwszy tytuł mistrza Polski zdobył dla KTH narciarz Władysław Żytkowicz, zaś hokeiści trzykrotnie zdobywali wicemistrzostwo kraju.
(W)

Gala Ziarnka już w sobotę
Zakończyło się głosowanie w plebiscycie Ziarnko Gorczycy. Zdobywców statuetek poznamy już w sobotę podczas uroczystej gali w MCK SOKÓŁ. Wydarzenie uświetni występ zespołu Voice Band i Anity Lipnickiej oraz aukcja podarunków od przyjaciół Ziarnka. Po gali goście będą mogli wziąć udział w charytatywnym balu w Hotelu Perła Południa w Rytrze.
(RED)
REKLAMA

KONKURS NA LOGO
Krynica-Zdrój ogłasza konkurs
na logo promujące miasto. Projekty
można składać do 23 lutego. Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tys. zł.
- Krynica-Zdrój posiada jedynie herb, który jest jedynym

znakiem identyfikującym miasto. Użycie herbu jest jednak
w pewnych wypadach niewskazane
bądź uzasadnione jest jego zastąpienie logiem – wyjaśnia Dariusz Reśko,
burmistrz Krynicy-Zdroju.
Szczegółowe informacje można
znaleźć na stronie internetowej miasta.
(RED)
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Moja Krynica

Woda mineralna od 200 lat nikomu nie zaszkodziła
na zajęcia. Dowiezie go troskliwy
rodzic, a dla mnie kiedyś taki spacer miał swój urok.

Rozmowa
z DANIELEM LISAKIEM,
kierownikiem biura
Krynickiej Organizacji
Turystycznej

- Ale już wtedy mówiło się o Krynicy,
że to prawdziwy kurort i perła polskich uzdrowisk.
- Perła, ale o zupełnie innym
charakterze niż dzisiaj. Kiedy jako
małolat przyznawałem się gdzieś
w Polsce, że jestem z Krynicy, to
wszyscy kiwali ze zrozumieniem
głowami: „A to tam gdzie dziadkowie jeżdżą do sanatorium”.
Wówczas Krynica wszystkim kojarzyła się z wodą mineralną –
i słusznie! – oraz starszymi ludźmi jeżdżącymi tam dla podratowania zdrowie. Dzisiaj – co dla
mnie bardzo ważne - Krynica
jest świetnym miejscem do wypoczynku dla rodzin z dziećmi.
Sam wyjeżdżając gdzieś sprawdzam, jak mogę spędzić czas
z trójką moich dzieci.

- Pochodzi Pan z Krynicy?
- Tak, jestem kryniczaninem
i to nawet w drugim pokoleniu.
A licząc moje dzieci, to już rośnie
trzecie krynickie pokolenie. Mój
tato urodził się w Krynicy, mama
pod Krynicą, ja i moje dzieci, też
urodziliśmy się w Krynicy.
- A gdyby Pan musiał o swojej Krynicy
w kilku zdaniach opowiedzieć, to jakby Pan z tego zdania wybrnął?
- Dla mnie osobiście jest to
najlepsze miejsce do życia. Mam
porównanie, bo jakiś czas temu
osiem lat spędziłem za granicą.
Mieszkałem w wielkich miastach
i małych miasteczkach w USA,
Irlandii i Norwegii, więc miałem okazję wyrobić sobie zdanie,
gdzie się żyje najlepiej. Na pewno
nie nadaję się do życia w wielkich
aglomeracjach, bo lubię liczyć na
własne siły i mieć wszystko w zasięgu kilku minut spaceru. Szczególnie teraz, kiedy mam trójkę
dzieci. W Krynicy nie będzie dla
mnie problemu, nawet jeśli jutro
spadnie metr śniegu, nie sparaliżuje to mojego funkcjonowania w
małym miasteczku, bo takim jest
Krynica. I to mi odpowiada.
- Krynica jest małomiasteczkowa ze
wszystkimi tego plusami i dolegliwościami?
- No trochę taka jest, w końcu
mieszka tu na stałe nie tak dużo
ludzi, dzięki czemu duża ich część
zna się ze sobą. W USA przez lata
nie znałem nawet najbliższych sąsiadów. Tam sąsiedzi nie wpadają
do siebie bez zapowiedzi z przysłowiową flaszeczką, żeby pogadać o życiu albo o niczym.
W Krynicy każdy wie o każdym
wszystko, ale mnie to nie przeszkadza. W sumie przecież nie kisimy się wyłącznie we własnym

FOT. Z ARCHIWUM DANIELA LISAKA
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sosie. Mogę wyjść z dziećmi na
spacer po Deptaku, minąć setki osób i nie spotkać nikogo znajomego. Czy to nie fenomen – jestem u siebie, a czuję się obco,
bo spotykam mnóstwo nieznajomych ludzi, jak w wielkim mieście. Dzięki temu nie występuje
u mnie zmęczenie materiału spowodowane nieustannym patrzeniem na te same twarze.
- Czyli jaka jest ta Pańska Krynica –
wielki kurort czy małe miasteczko?
- Dla mnie to po prostu miejsce idealne do życia. Przed laty
mieszkając w Chicago miałem
na wyciągnięcie ręki koncerty
wszystkich światowych gwiazd,
jakie chciałem zobaczyć na żywo.
Teraz podobnie – choć oczywiście
w innej skali - jest w Krynicy.
Nie muszę jeździć po Polsce, bo
najlepsi wykonawcy przyjeżdżają

REKLAMA

McDonald's
w Nowym Sączu:
ul. Piłsudskiego 6
ul. Lwowska 80

tutaj. Dlatego dzisiaj jestem dumny z mojego życiowego wyboru,
bowiem czuję się jak mieszkaniec
Krakowa albo Warszawy, którego
nic ważnego nie omija.
- A Krynica Pańskiego dzieciństwa
była inna?
- Z jednej strony była taka
sama jak dzisiaj, ale z drugiej
strony to było zupełnie inne miasto. Razem z siostrą jako dzieci
chodziliśmy do szkoły muzycznej na Deptak. Piechotą z Czarnego Potoku, bo komunikacja miejska w zasadzie nie istniała. I to nie
był dla nas żaden problem. Dzisiaj wystarczy poczekać 10 minut
w dowolnym punkcie miasta i na
pewno coś podjedzie. Nawet rozkład jazdy nie jest potrzebny. Dzisiaj trudno sobie wyobrazić, by
pierwszoklasista w zimowy wieczór maszerował przez pół miasta

- Od jakiego momentu liczy Pan nastanie nowych czasów dla Krynicy?
- Zdecydowanie od 1997 r.,
czyli od uruchomienia przez burmistrza Jana Golbę kolei gondolowej na Jaworzynę. To była rewolucja dla miasta! W tym samym
czasie dr Irena Eris otworzyła
swój hotel. To były pierwsze sygnały zmiany, otwarcia się Krynicy na narciarzy, ludzi o zasobniejszym portfelu. To była mocna zmiana charakteru miasta
i symbol nowych czasów. Najdłuższa i najnowocześniejsza kolejka górska w Polsce i najbardziej
luksusowy hotel, który wyznaczał nowe trendy w SPA. Od tego
momentu już nic tu nie było takie samo. Krynica przestała być
kojarzona wyłącznie z emerytami przyjeżdżającymi do wód. Kolejny ważny krok ku nowoczesnej Krynicy to było zadaszenie
lodowiska i powstawanie kolejnych stacji narciarskich. Wyjechałem z Krynicy w 2000 r., wróciłem osiem lat później i nie mogłem Krynicy poznać. Firmy z całej Polski za punkt honoru stawiały sobie kupno nieruchomości
pod Górą Parkową. Infrastruktura
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miejska przeskoczyła do XXI wieku – powstawały takie hotele jak
„Prezydent”, „Krynica”, „Czarny Potok”. Gdzie w Polsce istnieje druga taka baza noclegowa jak w Krynicy? Kiedy ktoś do
mnie dzwoni z pytaniem o nocleg
– zawsze odpowiadam, że mamy
tu coś na każdą kieszeń i fantazję.
Można wynająć kwaterę za 30 zł
albo pokój za 700 zł za dobę.
- A gdyby miał Pan ułożyć gościom
szybki plan zwiedzania Krynicy, to koniecznie musieliby zobaczyć…?
- Przy takich okazjach zawsze
zaczynam od Deptaku i krynickiej
historii. Mówię o Nikiforze, którego postać i malarstwo rozsławiły miasto. Mówiłem wcześniej
o luksusowych hotelach i stacjach
narciarskich, bo to ważne. Ale nigdy nie możemy się odciąć od wód
mineralnych czyli tego skarbu,
dzięki któremu Krynica powstała i stała się sławna. Nie przypadkiem w herbie miasta widnieje
dzban. Dlatego kolejny krok kierujemy do Pijalni Głównej. Turyści często pytają czy piecie wody
mineralnej coś daje? Odpowiadam
wtedy, że od dwustu lat nie odnotowano przypadku, by komuś
zaszkodziła. Następny punkt żelaznego programu to spacer na
Górę Parkową. Po drodze opowiadam o nieistniejącym już torze saneczkowym i historii krynickiego saneczkarstwa. Sam nie

zdążyłem już zjechać z Góry Parkowej na sankach w lodowej rynnie, ale znam to z opowiadań ojca
i wujka.
- To historia, a dzień dzisiejszy? Jakie ma Pan prognozy na tegoroczne ferie?
- Patrzę optymistycznie. Rewolucyjnym i rewelacyjnym pociągnięciem było podzielenie zimowych ferii na sześć tygodni.
Kiedyś wyglądało to tak, że w dwa
tygodnie wszyscy chętni próbowali się tu zmieścić paraliżując
Krynicę. Nikt na tym nie korzystał – ani turyści, ani Krynica. Nie
było gdzie zaparkować samochodu, więc wszyscy stali w korkach
i kopcili spalinami. Do wyciągów
były takie kolejki, że więcej czasu spędzało się czekając na wyjazd niż zjeżdżając na nartach.
O wolnych miejscach noclegowych i wolnych stolikach nawet
nie wspominam. Ludzie wyjeżdżali nie tylko z Krynicy sfrustrowani. Teraz mamy sześć tygodni ferii i ten ruch świetnie się
rozkłada. Nie ma co jednak ukrywać, że najlepiej obłożone są ferie
mazowieckie. Ja bym jeszcze mazowieckie ferie podzielił na trzy
odrębne terminy, bo warszawiacy bardzo lubią jeździć na nartach
i wtedy we wrześniu mielibyśmy
wyprzedane wszystkie możliwe
miejscówki. Na drugim miejscu w
tym nieoficjalnym rankingu jest

Śląsk – to również świetni klienci uzdrowiska.
- Branża czasami jednak narzeka…
- Bywają różne zimy. Kolejnym ważnym i przełomowym
wydarzeniem było wprowadzenie ubiegłego roku cyklu koncertów „Krynica źródłem kultury”. To był strzał w dziesiątkę, by
w Pijalni wystąpiły w zimie największe gwiazdy. Pamiętam jak
wielu było sceptyków i niedowiarków, kiedy prezes Jarosław
Wilk po raz pierwszy zaprezentował pomysł cyklu koncertów. Pamiętam te złośliwe uśmieszki, że
to nie ma prawa się udać, bo jakie gwiazdy będą tu chciały przyjechać? Udało się w roku ubiegłym i właśnie zaczęła się druga odsłona tych wydarzeń. Gdyby Polakowi dać szansę stworzenia własnej listy życzeń koncertowych, to pewnie wyglądałaby ona jak plakat zapowiadający
to, co się tej zimy w Krynicy wydarzy. To świetna propozycja dla
naszych gości uzupełniająca czas
spędzony na nartach. Od ubiegłorocznej zimy już nikt nie może
powiedzieć, że w Krynicy nic się
nie dzieje. Otóż dzieje się więcej
niż gdziekolwiek indziej, dzięki czemu wycięliśmy konkurencję w pień. Krynica to faktycznie
nowa zimowa stolica!

ROZMAWIAŁ
WOJCIECH MOLENDOWICZ

TYDZIEŃ W SKRÓCIE
Gotowali dla Oliwki
16 stycznia w WSB-NLU odbył się
International Cooking Day. Była możliwość skosztowania tradycyjnych potraw z różnych zakątków świata, które zostały przygotowane przez studentów zagranicznych. W tym roku
można było skosztować dań m.in.
z Chin, Indonezji, Maroko, Nigerii,
Kazachstanu, Ukrainy, Białorusi, Turcji i Portugali. Akcja została zorganizowana w celu zbiórki pieniędzy na rehabilitację małej Oliwki - podopiecznej Sursum Corda. W ciągu niecałej godziny udało się uzbierać 430 zł.

„Nie” dla uchodźców
„Obudź się zanim Europa utonie we krwi” czy „Górale z Piwnicznej bronią Ojcowizny”-transparenty
z takimi napisami nosili w sobotę mieszkańcy uzdrowiska po rynku
w Piwnicznej, gdzie odbyła się pikieta
przeciwko uchodźcom. Do Piwnicznej
ma trafić ponad sto osób z Syrii i Afryki. Chce ich zakwaterować właściciel
jednego z hoteli w Piwnicznej, który
bierze udział w przetargu na przyjęcie
uchodźców. Mieszkańcy mówią kategoryczne „nie”.

7. rocznica śmierci ojca
„Gargamela”
W sobotę minęło 7 lat od śmierci
ojca Adama Kubisza – jezuity z kościoła kolejowego z Nowego Sącza.

Jako jezuita Adam Kubisz pracował w Wambierzycach, Gliwicach,
Wrocławiu i wreszcie przez przeszło 20 lat w Nowym Sączu. Wykorzystując doświadczenie, praktykę
i wiedzę, jakie nabył we Wrocławiu,
wraz z ojcem Jerzym Kitą - „Klakierem” zapoczątkował działalność zespołów dziecięcych. Pogrzeb „Gargamela” miał miejsce 20 stycznia
2009 r. i zgromadził prawdziwe rzesze sądeczan.

„Świeć się” – wygrał Nowy Sącz
Nowy Sącz zwyciężył w regionalnej edycji plebiscytu na najpiękniejszą świąteczną iluminację „Świeć
się”, zdobywając w głosowaniu internetowym 1951 głosów. Drugie
miejsce zajęły Gorlice (1381 głosów),
a trzecie Tarnów (155 głosów) - To
pokazuje, że nasza świąteczna iluminacja spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem i jest efektowna,
a jednocześnie czyni nasze miasto
piękniejszym. Już teraz zachęcam
do głosowania w ogólnopolskiej
edycji, gdzie Nowy Sącz będzie walczył o jak najlepszą pozycję. Wygraną na etapie małopolskim kwotę 10
tys. zł przekażemy w postaci energooszczędnego sprzętu AGD na cel
dobroczynny - powiedział wiceprezydent Wojciech Piech.

(AM)

REKLAMA

przestrzeń

bez
ograniczeń

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

Życie dziewczyny z małego miasta
Skromna dziewczyna z
wartościami

Krynica-Zdrój niewątpliwie słynie
z pięknych Polek, a przechadzając się
po krynickim Deptaku można spotkać najpiękniejszą z nich – Katarzynę Krzeszowską.
Miss Polski 2012 często bywa
w swojej rodzinnej miejscowości,
bo jak powtarza w wywiadach –
uwielbia to miejsce. Jej przygoda
z wyborami miss zaczęła się przed
czterema laty.

Namówiona przez pracodawczynię i rodzinę wzięła udział
w eliminacjach regionalnych,
w których została Miss Małopolski. Po kolejnych etapach, piękna
22-latka o wymiarach 90 - 63 – 90
i 172 cm wzrostu, w finale otrzymała koronę najpiękniejszej.
Tytuł Miss Polski 2012 sprawił, że jej świat zmienił się diametralnie.
– Zwykłe życie dziewczyny
z małego miasta nabrało innych
kolorów. Zaczęłam podróżować,
poznawać niezwykle interesujących ludzi. To było coś niesamowitego, zaskakującego, ale jednocześnie szybka szkoła życia. Musiałam dorosnąć, dojrzeć, stać
się osobą bardzo odpowiedzialną.

FOT. Z ARCH. K. KRZESZOWSKIEJ

Korona zmieniła jej życie

Dla mnie jest to niezwykłe doświadczenie, które z jednej strony
wiąże się z wielką przyjemnością,

REKLAMA

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

Zabytkowe wnętrza najstarszej w Polsce kopalni soli
kryją niecodzienne atrakcje:

N

 Podziemną ekspozycję multimedialną
 140 metrową zjeżdżalnię
 Podziemną przeprawę łodzią

Bochnia
Nowy Sącz
A4
Kraków

Krynica-Zdrój

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

Biuro Obsługi Turystycznej

+48 14 615 24 60

biuro@kopalnia-bochnia.pl

www.kopalnia-bochnia.pl

z drugiej – ciężką pracą – mówiła w wywiadzie dla „Dobrego Tygodnika Sądeckiego”.

Katarzyna Krzeszowska od 2012
r. stała się osobą publiczną. To
wiąże się z koniecznością ciągłego
dbania o wygląd, bo jest oceniana
za to, jak się prezentuje. Dlatego
regularnie ćwiczy, ale przyznaje
też, że bardzo lubi czekoladę.
Najpiękniejsza z Polek łamie
jednak stereotypy, nie jest pustą, zapatrzoną w siebie dziewczyną, dla której najważniejszy
jest wygląd.
- Chcąc w tym świecie funkcjonować, nie można zapomnieć
o wartościach, z którymi się do
niego wchodziło. Ja dzięki nowym
doświadczeniom jeszcze mocniej
przekonałam się, że rodzina, miłość i zdrowie, to najważniejsze
sprawy na świecie – podkreślała
w rozmowie z „Dobrym Tygodnikiem Sądeckim”.
Została skromną, delikatną
i nieco nieśmiałą dziewczyną.
Przyjaciele nazywają ją „Kasią
007”, bo jest iskierką, ciągle aktywną, ciągle w ruchu. Wygrane
wybory piękności stara się wykorzystywać, żeby zrobić coś dobrego dla innych.
– Jako osoba publiczna mogłam przekazać swoją energię dla

dobra innych i to mnie ogromnie cieszy. Taka energia często
wraca i to jest bardzo budujące
– mówiła.

Krynica królestwem
najpiękniejszych kobiet
Najpiękniejsza Polska z perły
uzdrowisk jest spod znaku lwa. Ma
młodszego brata i siostry. Interesuje się malarstwem, architekturą, rysunkiem. Ukończyła grafikę
na Akademii Krakowskiej Andrzeja Frycza-Modrzewskiego. Zaczęła
pracę zawodową, która wymusza
konieczność ciągłego podróżowania po świecie.
Wybór na Miss Polski 2012 był
świetną promocją jej rodzinnego
miasta. To między innymi dzięki
Katarzynie Krzeszowskiej Krynica-Zdrój od 2014 roku staje się
miejscem, do którego przybywają
najpiękniejsze kobiety świata. To
tu odbywają się wybory Mis Supernational oraz Miss Polski.
Sama Krzeszowska po koronie
z 2012 r. zdobyła tytuł II Wicemiss
Fashion World 2014, IV Wicemiss
Supranational 2014, a niedawno
z Tajlandii przywiozła tytuł kobiety z najpiękniejszą figurą Miss
Grand International.
(JOMB)
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Wrażliwy, że czołg poruszy

Mistrz w przerzucaniu opon

„Góral” z gołębim sercem

Krynicki siłacz nazywany „Góralem” swoją przygodę ze sportem
zaczął w wieku 14 lat. Chodził na
siłownię i na zajęcia z kickboxingu. W 2001 r., jako 21-latek, wystartował w swoich pierwszych
zawodach strongman. Tak mu się
spodobało, że w tym znalazł swoje życiowe powołanie. Sam i przy
pomocy taty organizował sprzęt
do treningów. W Legionowie w
wielkim finale wywalczył 6. miejsce. A później posypały się medale i tytuły. Mistrz Polski Strongman Eliminate Opponent w 2008
r., wicemistrz Europy Strongman
w 2013 r., mistrz Polski Strongman w 2013 r., pierwsze miejsca
w Międzynarodowym Pucharze

Myli się jednak, kto uważa, że
siła nie idzie w parze z wrażliwością.
„Góral” jest znany ze swojej
działalności charytatywnej, chętnie angażuje się w akcje na rzecz
dzieci z Sądecczyzny.
- Przekonuję, że każdy jest kowalem swojego losu. Chcę uświadomić tym dzieciakom, które są w
trudnym okresie dorastania, że
to co robią dziś, ma wpływ na to,
co będą robić i kim będą w przyszłości. Od 14. roku życia pracuję na swoją pozycję. Wiem, że
sport wyciąga z kłopotów i głośno
o tym mówię – komentował w „Dobrym Tygodniku Sądeckim” swoje odwiedziny w Zespole Placówek

REKLAMA

Opiekuńczo-Wychowawczych
w Nowym Sączu.
Akcja na rzecz chorej Julki, happening namawiający do integracji
z chorymi na autyzm, charytatywny maraton taneczny, rejestracja
dawców szpiku dla potrzebującego Piotra, projekt VANTAGO „Dopisujemy daty do marzeń” – tam,
i nie tylko tam, dał swoją twarz
i poparcie krynicki strongman.

I romantycznym
usposobieniem
We wrześniu ubiegłego roku
Tomasz Kowal wziął ślub cywilny z piękną Anną – kobietą, o której przy pierwszym spotkaniu od
razu pomyślał, że to ta jedyna.
Wcześniej na łamach „Dobrego Tygodnika Sądeckiego” wyjawił: - No cóż, oświadczyłem się
swojej dziewczynie w obecności
kibiców. Pierścionek zaręczynowy, kosz kwiatów, sztuczne
ognie i tak dalej. Oświadczyny
zostały przyjęte.
I jak tu wątpić w romantyczne
usposobienie tego siłacza?
A trzy tygodnie temu na swoim blogu napisał: „Chciałbym podzielić się z Wami wspaniałą nowiną! Otóż 02.01.2016r. przyszedł
na świat nasz synek! Jestem bardzo

FOT. PAWEŁ SMYKALLA

Wprawdzie 130 kg wagi,
wzrost 180 cm, wyciskanie 240 kg
a w przysiadzie – 330 kg, robią
wrażenie, ale strongman Tomasz
Kowal jest przy tym człowiekiem
czułym i wrażliwym na potrzeby innych.

Polski Strongman WSF w Krynicy-Zdrój i w Kaliszu w 2014 r.,
brązowy medal World Cup WSF
2014 itd.
Przerzucanie opony, wyciskanie belki, kowadło, nosidło,
marsz z jednoczesnym ciągnięciem pojazdu, podnoszenie oburącz z podłoża słupa zwanego
„paluchem”, to tylko niektóre
ze strongmenowych konkurencji, w których Kowal nie ma sobie równych.

O ile spotkanie z najpiękniejszą Polką
będzie marzeniem niejednego mężczyzny, o tyle zetknięcie z najsilniejszym kryniczaninem może budzić
obawy. Jednak nic bardziej mylnego!

szczęśliwy i dumny z tego, że byłem z Anią cały czas podczas całego
porodu! Chciałbym podziękować
całemu personelowi oddziału ginekologiczno-położniczego w Krynicy-Zdroju, za fachową opiekę. Mój

syn Michałek jest ślicznym i zdrowym chłopcem!”.
Jeśli spotkacie strongmana na
krynickim Deptaku, koniecznie
uściśnijcie mu dłoń!
(JOMB)
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DTS - najlepsze miejsce na Twoją reklamę
nie tylko tej zimy.
Zamów: tel. 18 544 64 41, 785 34 04 10, 889 02 07 66
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Informacje
Ordery gen. Kustronia w muzeum… warszawskim
Katakumby na nowym
cmentarzu w Rdziostowie
Na razie znajdzie się tu miejsce dla około
tysiąca osób, ale w przyszłości być może
będzie ich więcej. W Rdziostowie otwarto nowy cmentarz. Poświecił go ks. Stanisław Michalik z parafii św. Krzyża na os.
Helena w Nowym Sączu.
Nekropolia ma 7 hektarów i jest
wspólną inwestycją miasta Nowego Sącza i gminy Chełmiec. Była bardzo potrzebna, bo na cmentarzach w
Nowym Sączu zaczyna już brakować
miejsc na pochówki, podobnie zresztą jak i w Chełmcu.
- Wiadomo, że miejsc grzebalnych w Nowym Sączu brakuje i będzie brakować jeszcze przez jakiś
czas, dopóki nie wybudujemy dużego cmentarza w Porębie - przyznaje Jerzy Gwiżdż, wiceprezydent
Nowego Sącza. - Trochę to jednak
potrwa, bo to karkołomny proces.
Cmentarze wymagają szczególnych opinii i badań. Nie są to łatwe inwestycje. Bardzo się cieszę,
że tę inwestycję udało się zrobić
w zgodnej atmosferze między miastem a gminą Chełmiec. Mamy tu
połowę własności i połowę kwater.

Przy cmentarzu powstało prawie 70 miejsc parkingowych. Jest też
cmentarna kaplica.
- Na razie jest tu miejsce na 700
osób - wyjaśnia Bogumiła AszklarLelito, dyrektor Wydziału Gospodarki
Komunalnej w Chełmcu. - Pochówków będzie można dokonywać piętrowo, w związku z czym liczba ta
się podwaja.
Jest też kolumbarium. Znajduje się
w nim 309 miejsc przeznaczony na
urny z prochami. W katakumbach
natomiast, w których można przechowywać ciała zmarłych nawet do 6
miesięcy, znajduje się 14 miejsc.
- To bardzo nowoczesny cmentarz - przyznaje Bernard Stawiarski, wójt gminy Chełmiec. - Jego nowoczesność polega na tym, że są tu
katakumby, w których można chować prochy. W przyszłości jest też
możliwa rozbudowa cmentarza. Pod
ewentualny pochówek mamy jeszcze 2 hektary.
Inwestycja kosztowała 3 mln 200
tys. zł. Nowy Sącz i gmina Chełmiec
podzieliły się kosztami po połowie.

(PIN)

TYDZIEŃ W SKRÓCIE
Sto lat życia Józefy Waligóry
z Biegonic

Arkadio w teledysku razem
z synkiem

Józefa Waligóra z Biegonic obchodziła setne urodziny. Życzenia
złożyli jej przedstawiciele Urzędu
Miasta Nowego Sącza z wiceprezydentem Nowego Sącza Wojciechem
Piechem na czele. - Serdecznie Pani
gratuluję tak wspaniałego wieku
i życzę błogosławieństwa Bożego
i kolejnych lat w dobrym zdrowiu
– winszował wiceprezydent. Przewodniczący Zarządu Osiedla Biegonice Marian Wolak życzył najstarszej mieszkance osiedla zdrowia
i wszelkiej pomyślności, a w imieniu mieszkańców przekazał Pani
Józefie album z historią dzielnicy
Biegonice.

Sądecki raper Arkadio nagrał
kolejny teledysk. Tym razem wystąpił razem ze swym półtorarocznym synem. „Plany 2” jest singlem z płyty „Fundament”, która będzie miała swoją premierę 12
lutego. Cały materiał zmontowany jest z rodzinnego archiwum.
Już teraz można zobaczyć klip
w internecie.
(AM)

WIĘCEJ NA
SACZ.IN

Ordery po generale Józefie Kustroniu zostały przekazane Muzeum Wojska Polskiego
w Warszawie. Do tej pory pamiątki po generale były przechowywane w dawnym
domu rodziny Barbackich - obecnie jest to
podniszczony budynek przy ul. Kunegundy
w Nowym Sączu. Sprawa dzieli sądeczan.

- Muzeum przekazano kolekcję
trzech krzyży Virtuti Militari: złoty, srebrny oraz kawalerski. Srebrny krzyż generał Kustroń otrzymał za
udział w wojnie polsko-bolszewickiej
w 1920 roku, złoty dostał pośmiertnie
od generała Władysława Sikorskiego, a kawalerskim odznaczono Kustronia w czasach PRL - mówi Adam
Orzechowski, znany sądecki antykwariusz i znawca heraldyki.
Zdaniem Ewy Kustroń de Ramos, wnuczki generała, która obecnie

mieszka w Wenezueli, jej dziadek należy do czego kraju i wszędzie należy
mu się szacunek.
- Oczywiście są różne opinie na temat oddania tych orderów, ale my Polacy mamy tendencję do idealizowania pewnych rzeczy. Muzeum Wojska Polskiego to bardzo dobre miejsce dla orderów generała. Podziwiam
panią Ewę, że zdecydowała się na taki
krok - uważa Adam Orzechowski.
Nie wszyscy jednak podzielają tę
opinię. Ordery generała Kustronia to
relikwie, uważa Jerzy Giza, wnuk generała Józefa Gizy, pedagog, działacz
niepodległościowy oraz publicysta historyczny. - Jako sądeczanin jestem
poruszony tą sprawą. Sądzę, że tego
typu pamiątki historyczne jak ordery po generale Kustroniu, wręcz relikwie, powinny się znaleźć w naszym

sądeckim Muzeum Okręgowym. To
wymaga determinacji, ale trzeba się
o to starać. Oczywiście są osoby, które
się tym nie przejmują. W takim razie
może w ogóle pozbądźmy się z naszego miasta wszystkich historycznych
pamiątek. Jeśli mamy coś, co ma dla
nas znaczenie, to na ogół się tego nie
pozbywamy. Takie rzeczy, jak ordery po Kustroniu, powinny wzbogacać
naszą kulturę – podkreśla Jerzy Giza.
Józef Kustroń w 1893 roku zamieszkał wraz z ojcem w Nowym Sączu.
Walczył w kampanii wołyńskiej w Legionach Piłsudskiego, potem w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku.
Po rozpoczęciu II wojny światowej dowodził 21. Dywizją Piechoty Górskiej w
Bielsku-Białej. Zginął na Lubelszczyźnie pod Oleszycami.
(AM)

Spór o nową siedzibę Muzeum Okręgowego trwa
W sierpniu 2015 roku Muzeum Okręgowe
musiało oddać budynek Synagogi Gminie
Wyznaniowej Żydowskiej z Krakowa. Nową
siedzibą muzeum miała zostać tak zwana kamienica Sieradzkich przy ul. Lwowskiej 59. Okazuje się jednak, że sprawa jest
już nieaktualna.
Leszek Zegzda, ogłosił na konferencji prasowej, że województwo da
ponad 6 mln zł na cele kulturalne
w Nowym Sączu. - Samorząd wojewódzki chce zainwestować w nową
siedzibę muzealnej filii spore pieniądze. Najlepiej byłoby przekazać ten
budynek muzeum, z zastrzeżeniem,
że będzie służyć wyłącznie instytucji
i celom kulturalnym – mówił Leszek
Zegzda. W tak zwanej kamienicy Sieradzkich mieściło się dawniej pogotowie opiekuńcze oraz Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości. Lokalizację zaakceptował dyrektor Muzeum Okręgowego Robert Ślusarek, stwierdzając, że to dobre i przestronne miejsce.
Okazało się jednak, że włodarze Nowego Sącza mają inne plany
odnośnie tego budynku. Jak wyjaśnia rzecznik prasowy Krzysztof Witowski, stanowisko miasta miało być
znane województwu już od początku roku 2015. - Prezydent Ryszard
Nowak zaproponował przekazanie

nieruchomości przy ul. Lwowskiej
59 w formie użyczenia na okres 15
lat, jednak Zarząd Województwa nie
był zainteresowany tą formą dysponowania nieruchomości – informuje. - W lipcu 2015 roku Prezydent Ryszard Nowak zaopiniował pozytywnie wniosek o zamianę przedmiotowej nieruchomości na nieruchomość, stanowiącą własność prywatną, która jest niezbędna do realizacji
celu publicznego, czyli budowy nowego rozwiązania komunikacyjnego u zbiegu ulic: Piotra Skargi, Legionów i Bulwaru Narwiku (tzw. rondo
pod zamkiem) - czytamy w wyjaśnieniu. Przekazanie budynku było przedmiotem wymiany pism urzędowych,
a województwo miało nie podjąć negocjacji, lecz nadal obstawać „przy
swoich oczekiwaniach, dotyczących
przekazania budynku w formie darowizny na własność”.
Gdzie zatem trafią zbiory muzealne? - Sprawa zamiany nieruchomości przy ulicy Lwowskiej 59 na nieruchomość zlokalizowaną u zbiegu
ulic: Piotra Skargi, Legionów i Bulwaru Narwiku, jest w trakcie realizacji - zapewnia rzecznik. - Należy
podkreślić, że w pierwszym rzędzie
miasto wyrażało wolę zlokalizowania siedziby Muzeum Okręgowego

w Nowym Sączu w budynku przy ul.
Lwowskiej 59, jednak brak zainteresowania ze strony Województwa Małopolskiego proponowanym rozwiązaniem, wykluczyło takie zakończenie sprawy - dodaje Witowski.
Leszek Zegzda uważa natomiast,
że prezydent Ryszard Nowak dobrze
wiedział o planach województwa i że
utrudnia załatwienie sprawy. - Prezydent miał inne, ukryte plany i szukał pretekstu do tego, żeby nie zrealizować celu, który służy tak naprawdę miastu. Wszystko można negocjować i o wszystkim można rozmawiać - stwierdza.
Niektórzy sądzą, że w ogóle kamienica Sieradzkich rozważana jako siedziba muzeum to błąd. - To jest wstyd,
że brano pod uwagę taką lokalizację uważa sądecki antykwariusz Adam
Orzechowski. - Tak znacząca placówka kulturalna jak Muzeum Okręgowe, powinna znajdować się na sądeckim zamku, tam mogłaby funkcjonować ekspozycja - uważa.
Sporu nie chce komentować dyrektor Muzeum Okręgowego Robert
Ślusarek. Zbiory z Galerii Dawna Synagoga na razie nadal pozostają w Sądeckim Parku Etnograficznym.

AGNIESZKA MAŁECKA

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
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MIX ELECTRONICS NOWY SĄCZ, C.H. Merkury, ul. Wiśniowieckiego 129
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Nie tylko dla nowożeńców

TYGODNIK SĄDECKI

Ach, co to będzie za ślub
- coraz bardziej powszechna
i z pewnością wygodna dla obu
stron - lista prezentów ślubnych. Nie wszyscy goście akceptują taki pomysł, ale może
warto spróbować. Narzeczeni
mogą przygotować listę przydatnych upominków ze wskazaniem konkretnych sklepów,
w których można sprawdzić,
co zakupić, żeby uszczęśliwić
młodą parę. Jeszcze innym pomysłem są tzw. prezenty przeżyć, czyli np. weekend w SPA,
romantyczna kolacja, bilety na
wymarzoną podróż. Ale tu trzeba uważać, nie każda młoda
para marzy o locie na paralotni
czy wyprawie na safari.

Wszyscy marzą, żeby ten
dzień był jedyny i wyjątkowy.
Goście, sala, wystrój, menu,
tort, suknia, fryzura, makijaż…
Nie dajmy się zwariować! Ten
dzień ma być przede wszystkim wyjątkowy dla państwa
młodych, a nie dla weselnych
gości. Dlatego podpowiadamy,
o czym warto pomyśleć przed
organizacją ceremonii.
Ślub w plenerze
Od 2015 r. weszły zmiany
regulujące kwestie dotyczące
zawierania ślubów cywilnych
w plenerze. Obecnie prawo
mówi, że jeśli ślub odbywa się
poza budynkiem Urzędu Stanu Cywilnego, powinno to być
miejsce, które nie zakłóca powagi i dostojności ceremonii
oraz gwarantuje bezpieczeństwo wszystkich jego uczestników. Bez większych problemów można więc wybrać jako
miejsce swojej przysięgi małżeńskiej np. ogród. Trudniej jest
ze ślubem kościelnym. W tym
przypadku trzeba ubiegać się
o zgodę ordynariusza.

Kwiaty
Wiązanka ślubna powinna
pasować do sukni i motywu
przewodniego wesela. I znowu – nie ma tu dobrych i modnych wyborów, wszystko zależy od upodobań państwa młodych. Jeśli nowożeńcy dbają
o swój budżet, lepiej postawić
na gatunki sezonowe. Floryści
radzą np., by w styczniu wybierać tulipany, w marcu – hiacynty, w marcu – frezje. Przebojem
ostatnich lat są wiązanki w formie romantycznego naręcza
kwiatów, przypominające polne bukiety. Oczywiście nieład
nie jest przypadkowy, a dobór
kwiatów i kolorystyki dopasowany do całej koncepcji.
Prezenty
Goście zawsze stają przed
dylematem – jaki prezent kupić,
a państwo młodzi – co zrobić
ze zdublowanymi czy niechcianymi upominkami. Jednym
z rozwiązań jest koperta. Innym

REKLAMA

Nowy Sącz
ul. Lwowska 53A

TU KUPISZ NAJPIĘKNIEJSZE
D I A M E N T Y W POLSCE
FOT. ARCHIWUM

Suknia panny młodej
Co jest modne? Styliści radzą, żeby zapomnieć o tradycyjnej „bezie” z kilkoma warstwami materiału – raczej nie
służy ona podkreśleniu walorów figury. Teraz na topie są
szykowne ale delikatne, niemal
halkowe sukienki oraz drapowane suknie inspirowane strojami greckich bogiń. Oczywiście najważniejsze jest, by panna młoda wybrała coś, w czym
będzie się czuła piękna i kobieca. Ilość katalogowych propozycji może przytłoczyć, zanim
więc się do nich zajrzy, warto
mieć już swój pomysł na suknię, która podkreśli osobowość
panny młodej.

Przesądy
Szczęśliwe małżeństwa zawierane są tylko w miesiącach, w nazwie których pojawia się litera „r”. Pan młody nie

może zobaczyć swej ukochanej
w sukni ślubnej wcześniej niż
w dzień ślubu. Buty panny młodej powinny być pełne – buty
z wycięciem na palce lub pięty wróżą nieszczęście. Na ślub
nie można zakładać pereł – to
symbol żałoby. Panna młoda
koniecznie musi mieć na sobie
coś nowego, coś starego, coś
niebieskiego i coś pożyczonego. W drodze do ołtarza nie
można się potknąć, bo to wróży potknięcia na nowej drodze
życia. Pomyłki i przejęzyczenia
przy składaniu przysięgi małżeńskiej to zapowiedź radości
i szczęścia. Oczywiście wszelkie przesądy wyrzucamy do kosza. Prawdziwe szczęście i udany ślub zapewni zdrowy rozsądek i szczery uśmiech, wesele
ma być przecież czasem radości państwa młodych.
(BJ)

REKLAMA

tel. 512 188 264

Poniedziałek - Piątek 9-18, Sobota 9-14

DOBRY

TYGODNIK SĄDECKI

Nie tylko dla nowożeńców

REKLAMA

Na hasło
Dobry Tygodnik Sądecki
20% rabatu

... 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
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OKNA DRZWI BRAMY
PROMOCJA

OKNA 7 KOMOROWE
W CENIE
5 KOMOROWYCH
TYLKO U NAS

z tym KUPONEM – 20% RABATU NA PRODUKTY Z FIRMY PORTA KOLEKCJA PASSIVE
Paszyn 478
tel. 18 440 20 14,
e-mail: biuro@tomexokna.pl
Nowy Sącz
ul. Zielona 45, tel: 018 444 11 27,
e-mail: zielona@tomexokna.pl
ul. Jagiellońska 57, tel: 018 444 11 01,
e-mail: jagiellonska@tomexokna.pl

Nowy Targ
ul. Kolejowa 59,
tel. 18 264 88 59,
e-mail: nowytarg@tomexokna.pl

Limanowa
ul. Kopernika 14,
tel: 018 330 11 67,
e-mail: limanowa@tomexokna.pl

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

Jasło
ul. Kościuszki 44,
tel: 013 445 23 29,
e-mail: jaslo@tomexokna.pl

Krosno
ul. Liniarska 10, tel: 013 432 39 45,
e-mail: krosno@tomexokna.pl
Gorlice
ul. Biecka 40, tel/fax: 018 354 69 11,
e-mail: gorlice@tomexokna.pl
Szaﬂary
ul. Zakopiańska 18, tel: 018 275 40 64,
e-mail: szaﬂary@tomexokna.pl

w w w. t o m e x o k n a . p l

Słysząc „Łemkowie”, pierwszym
narodowościowym skojarzeniem,

jakie nasuwa się nam na myśl, są
Ukraińcy. Sięgając jednak do ich
genealogii okazuje się, że mamy do
czynienia ze swoistą „mieszanką”
kilku narodowości. Etnolog Kazimierz Dobrowolski wyróżnił w niej
południowych Słowian i Rusinów
z domieszką rumuńskich pasterzy
koczujących na Bałkanach, zaprawionych Albańczykami. A kim oni
się czuli? Sami siebie nazywali Rusnakami lub też Rusinami. Osiedlili się na ziemiach polskich w XVI
wieku. Ich ówczesne miano narodziło się znacznie później z... przezwiska, które nadali im ich zachodni sąsiedzi - Bojkowie. Sama nazwa
natomiast pochodzi od słowackiego

słowa „łem" i oznacza „tylko". Łemkowie mieli często posługiwać się
tym słowem, co przyczyniło się do
nadania im takiego, a nie innego
przezwiska, które początkowo nie
było zbyt lubiane. Z czasem jednak
nowe określenie upowszechniło się
za sprawą literatury i prasy, by po
II wojnie światowej na dobre wejść
w użytek i stanowić oficjalną nazwę ludności zamieszkującej obydwie strony Karpat.

„Tam miejsce mateczne
rodzinne"
A skoro jesteśmy już przy geografii to przyda się tutaj parę nazw,
które pozwolą nam zlokalizować

OGŁOSZENIA DROBNE
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 .

Dojazd do klienta! Pożyczka do 25.000 zł!

Pożyczka elastyczna.
Tel. 668 681 931.

Pożyczka nawet do 25 000 zł.

Pożyczka szybko i uczciwie
Tel. 668 681 931.

Zadzwoń 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.

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.
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tereny zamieszkiwane niegdyś
przez Łemków. Nazwano je po
prostu Łemkowszczyzną. I znowu
pierwszą asocjacją jest oczywiście
wschód. Dokładniejsza topografia
wskazuje natomiast na pas Beskidów po stronie słowackiej, a po polskiej - obszar od Wielkiego Działu
w Bieszczadach po Dolinę Popradu
oraz ziemie na pograniczu Małych
Pienin i Beskidu Sądeckiego (czyli
tzw. Ruś Szlachtowską).

Łemkowie niejeden mają język
Jak widomo współcześni Łemkowie mieszkający w Polsce najczęściej są i czują się Polakami.
A co za tym idzie - posługują się
także językiem polskim. Kiedyś natomiast wszyscy używali właściwego sobie dialektu języka ukraińskiego, z którego potem wykształcił się ich własny - łemkowski. Przesiąknięty archaizmami
i zapożyczeniami z gwar rumuńskich, słowackich, węgierskich
i polskich został oparty na elementach języka rosyjskiego.
Jednakże ze względu na uwarunkowanie terytorialne (granica polsko – słowacka) lingwiści uznali, że
nie ma języka „ogólnołemkowskiego", ani mniej, czy bardziej wzorcowej jego gwary, ponieważ łemkowski po polskiej stronie był bardziej
naznaczony dialektami polskimi,
a za granicą – słowackimi. Niemniej
jednak, mnogość i różnorodność
REKLAMA
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Łemkowie znani-nieznani

Imię jest przezwiskiem
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Kim są Rusnaki? Gdzie leży Łemkowszczyzna? I co to są carskie wrota? Zapraszam na krótką wędrówkę śladami Łemków.

TOLICA!
AS
W
W

21 stycznia 2016 DOBRY TYGODNIK SĄDECKI | Twój tygodnik codziennie – www.sacz.in

OWA ZIM
O
–N

gwar uważana jest za niezwykłą
i charakterystyczną cechę tego języka. Niesamowite jest przecież to,
że mieszkańcy sąsiedniej wioski
mówili trochę inaczej.

Religijna przeplatanka
Ponieważ Łemkowie od początku
swego istnienia byli mocno związani
z chrześcijaństwem wschodnim, ich
religijny rodowód przeplatany jest
etapami prawosławnymi i greckokatolickimi. Wszystko jednak zaczęło się od prawosławia, które było
pierwotnym wyznaniem ludności łemkowskiej. Wraz z unią brzeską podpisaną w 1596 roku przyszła
epoka greckokatolicka, w wyniku
której przyjęto ten właśnie obrządek. Okres ten trwał długo, bo ponad trzy stulecia. Co więc odwróciło Łemków od greckokatolickiej religii, której byli wierni przez setki
lat? Schizma tylawska w latach 1926
-1934, która spowodowała powrót
Rusnaków do wyznania przodków,
czyli prawosławia.
Współcześni Łemkowie są w tej
kwestii podzieleni – część z nich
bowiem ostała przy wierze greckokatolickiej. Jednakże, tych prawosławnych jest troszkę więcej.

EWELINA KOTLARZ
KRYNICKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
Więcej o historii i tradycjach
Łemków w kolejnych numerach DTS
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