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TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

CZŁOWIEK Z DRUGIEJ STRONY
Imię i nazwisko: Grzegorz Biedroń.
Urodziłem się: w 1962 w Limanowej, jestem spod znaku Raka.
Moja rodzina: żona Anna jest polonistką; starszy syn Przemysław jest menagerem, pracuje w międzynarodowych korporacjach; młodszy Krzysztof jest w trakcie doktoratu z fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim; córka
Anna jest absolwentką liceum.
Zajmowane stanowisko: od 27 grudnia 2016 prezes Uzdrowiska
Krynica-Żegiestów.
Przebieg kariery zawodowej: jestem absolwentem historii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ponad 17 lat byłem dyrektorem Zespołu Placówek Oświatowych w Słopnicach. Wcześniej w latach 1992-94 byłem burmistrzem Limanowej, funkcję objąłem jako 29-latek. Zawsze działałem w samorządzie
lokalnym, przez kilka kadencji byłem radnym Rady Miasta Limanowa, trzecią kadencję jestem radnym Sejmiku Województwa Małopolskiego. Kieruję pracami Komisji Rozwoju Regionu, Promocji i Współpracy z Zagranicą.
Moją pierwszą wypłatę wydałem na: prezent dla mamy, kupiłem serwis
obiadowy.
Lubię jeść: mięso, jak wielu mężczyzn. Zawsze uważałem, że dobre jest to
co zawiera znaczne ilości mięsa.
Po godzinach: najchętniej czytam książki związane z ekonomią i rozwojem regionalnym. Teraz głównie są to książki w wersji elektronicznej. Moja
pasją są też góry. Równocześnie z maturą zdałem egzamin na przewodnika beskidzkiego, stąd miłość do Beskidów, a od kilkunastu lat także do Alp.
Mój samochód: Toyota Auris, dobry, bezawaryjny samochód, ale jak na góry
o ciut za niskiej mocy.
Ostatnio czytałem: równocześnie kilka książek, bo tak z reguły czytam.
Ostatnio były to: R. i D. Susskind „The future of the professions” - o tym
jak technologie będą zmieniać pracę i umiejętności ludzi, oraz w związku
z sytuacją w Stanach Zjednoczonych - wspomnienia byłego szefa CIA Leona Panetty „Worthy Fights: A Memoir of Leadership in War and Peace”.
Na bezludną wyspę zabrałbym: grono przyjaciół, ale wtedy nie byłaby bezludna. Niewiele się różnię od młodego pokolenia i smartfon z pewnością by
mi się tam przydał.
Złości mnie: zbyt wolny postęp, że tyle jest jeszcze do zrobienia i poprawienia. A także to, że próbujemy naśladować bogatsze kraje, powielając ich
drogę, a nie potrafimy iść czasem na skróty, korzystając z ich doświadczeń
i pomijając pewne etapy.
Śmieszy mnie: wysoki poziom emocji w sporach politycznych i przekonanie kogoś, że zawsze we wszystkim ma sto procent racji.
Cieszą mnie: sukcesy innych, zwłaszcza jeśli mogłem mieć w tym choć minimalny udział.
Uwagi DTS: Grzegorz Biedroń od miesiąca jest prezesem Uzdrowiska Krynica-Żegiestów. W planach rozwoju Uzdrowiska jest m.in. remont sanatorium „Patria”, o czym piszemy w tym numerze DTS. W Krynicy trwa cykl
imprez Krynica Źródłem Kultury współorganizowanych przez Uzdrowisko.
(JB)

ZATRZYMANE W KADRZE

FOT. UM NOWY SĄCZ

725 maturalnych par na 725-lecie

Po raz dziesiąty sądeccy maturzyści na sto dni przed maturą zatańczyli tradycyjnego poloneza. Tym razem jednak
okoliczności były szczególne. Korowód liczył 725 par maturzystów, a więc dokładnie tyle ile lat w tym roku ma Nowy
Sącz. I tyle też kolorowych balonów poszybowało w niebo, mają one w maju przynieść szczęście przystępującym do
matury. Taneczne pary przez sądecki rynek tradycyjnie już prowadzili członkowie zespołu regionalnego „Sądeczanie”
ubrani w stylizowane stroje.
(RED)
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Krynica eksplodowała! Zaczęło się mocno i głośno,
bo od koncertu legendarnego Perfectu, który rozgrzał Pijalnię Główną w zimowy sobotni wieczór.
Choć przed sezonem wielu było pełnych obaw,
wszystko wydaje się być na swoim miejscu: śniegu dla narciarzy jest pod dostatkiem, atrakcje kulturalne z najwyższej półki, miejsca noclegowe wyprzedane do końca lutego, a restauratorzy żałują,
że nie mają dwa razy więcej stolików.
Zimowa stolica regionu przeżywa najlepszy
sezon od wielu lat i coraz trudniej znaleźć narzekających. A to ledwie początek, bo dopiero
w przyszłym tygodniu rozpoczną się ferie małopolskie, a w lutym zjedzie tu Warszawa, czyli
goście uznawani pod Górą Parkową za najlepszych, bo… zostawiających najwięcej pieniędzy.
W hotelach, na wyciągach, w restauracjach, na
koncertach i wszystkich tych miejscach, z których kurort żyje.

Legendarny Perfect, legendarna Kryniczanka
Przede wszystkim ruszyła trzecia już edycja cyklu koncertów Krynica Źródłem Kultury.
Oczywiście źródłem wody mineralnej również,
dlatego Grzegorz Markowski śmiało wznosił ze
sceny toasty legendarną Kryniczanką. A Perfect
połączył swoim koncertem kilka pokoleń, bowiem rozpiętość wiekowa publiczności w Pijalni Głównej mogła wynosić nawet… 70 lat. No,
ale kto w Polsce nie zna największych przebojów grupy, a bardzo wielu potrafi zaśpiewać
z zespołem niemal cały repertuar. Przede
wszystkim na koncercie – a dwa dni wcześniej
również na występie kabaretu Paranienormalni – zameldował się komplet publiczności, a bilety były tego wieczoru jedynym w Krynicy towarem deficytowym.
- To było wymarzone otwarcie zimowego
cyklu imprez w Krynicy – nie krył zadowolenia Dariusz Szewczyk, szef organizującej występy firmy Especto. – Była wielka gwiazda,
wielkie wzruszenie u publiczności, no i wielki
tłum pod sceną, a to największa dla nas satysfakcja, bo przecież dla ludzi robi się koncerty.
REKLAMA

FOT. STANISŁAW MUCHA, ZDJĘCIE Z ALBUMU: "KRYNICA NA STAREJ FOTOGRAFII".

Najlepszy sezon od lat
Bezpłatny wyciąg
A sezon zimowy rozpoczął się oficjalnie
w Tyliczu już 16 grudnia, ogólnopolską inauguracją Małopolskiej Organizacji Turystycznej,
gdzie tego dnia można było korzystać z wyciągu… bezpłatnie. Początki dobre jednak nie były,
bo wypoczynkowi świąteczno-noworocznemu, a potem długiemu weekendowi ze świętem Trzech Króli nie sprzyjał kalendarz.
- I Boże Narodzenie, i sylwester, i Trzech
Króli wypadało w weekendy, a większość
krynickich hotelarzy sprzedaje pobyty w pakietach pięciodniowych, więc trzeba było zareagować elastyczniej i dostosować ofertę do
sytuacji – mówi Daniel Lisak, szef Krynickiej
Organizacji Turystycznej.
Z takiego układu kalendarza zadowoleni
mogli być jedynie właściciele wyciągów narciarskich, ale już dużo mniej hotelarze, bowiem obłożenie miejsc noclegowych w grudniu
nie przekraczało 70 procent. Dla porównania
w ubiegłym roku już końcem listopada w zasadzie nie było szans na znalezienie wolnych pokoi w Krynicy.

Śnieg pod nartami
Obecnie Krynica-Zdrój jest w stanie obsłużyć w ciągu godziny ponad 30 tysięcy narciarzy wywożąc ich do góry na wszystkich
działających wyciągach. Dzięki internetowym
kamerom pokazującym na stronie KOT aktualną sytuację na wszystkich wyciągach, narciarze reagują błyskawicznie wybierając te, gdzie
akurat nie ma kolejki. Generalnie branża ocenia sytuację narciarską w Krynicy jako wzorcową i najlepszą od wielu lat.
- Tej zimy nareszcie wszystko sprzyja narciarzom i właścicielom wyciągów – cieszy się
Daniel Lisak. – Pod dostatkiem jest śniegu,
zmodernizowana została infrastruktura, czyli wszyscy mogą być zadowoleni.
Największą nowością tej zimy, miało być
otwarcie nowego wyciągu Henryk-Ski na Górę
Krzyżową w samym centrum miasta, obok Hawany. Miało być, bo choć wyciąg i najdłuższa

Krynicka zima przed laty
w tym rejonie 1800-metrowa trasa zjazdowa
są w zasadzie gotowe, to właściciele czekają
już tylko na odbiór techniczny. Tylko i aż. Czy
nastąpi to jeszcze podczas tych ferii? Na razie
pytanie pozostaje bez odpowiedzi. Właściciele zapowiadają, że nowy wyciąg będzie czynny
również w sezonie letnim, stając się doskonałym miejscem wypadowym z samego centrum
miasta do pieszych wędrówek.
Najbardziej na modernizację przed tym
sezonem postawiły Słotwiny Arena. Wyburzono tam stare stacje wyciągu i postawiono
nowe, przy okazji unowocześniając cały wyciąg, który opiera się teraz tylko na pięciu słupach, czyniąc trasę narciarską bardziej przyjazną. Zmodernizowany został również sam
wyciąg, wywożący teraz w 6-osobowych osłoniętych krzesełkach 3 tysiące narciarzy na godzinę, mknąc pod górę z prędkością 5 metrów
na sekundę.

Napisz maila do KOT-u
Czy w Krynicy są jeszcze wolne miejsca?
Kiedy oddajemy ten numer DTS do druku, obłożenie miejsc noclegowych szacowane jest na
ok. 85 procent, ale już na okres tzw. ferii warszawskich, czyli od 13 do 26 lutego, wyprzedanych jest ponad 90 procent wszystkich pokoi,

jakimi dysponuje Krynica. Jeśli jednak ktoś
jeszcze poszukuje miejsc na tegoroczne ferie,
może skorzystać z pośrednictwa KOT.
- Wystarczy wysłać maila do Krynickiej
Organizacji Turystycznej, a my swoimi kanałami pomożemy w znalezieniu noclegów –
zapewnia Daniel Lisak.

Rocznica wizyty Juliany
A jeśli ktoś się tej zimy do Krynicy jednak
się nie wybiera choćby na jedne dzień, może
w internecie zobaczyć, jak bawiono się tutaj 80 lat temu. W styczniu 1937 r. pod Górą
Parkową gościła holenderska księżna Juliana z mężem, a migawki z jej pobytu w Patrii i na stokach można zobaczyć w archiwalnych materiałach Filmoteki Narodowej.
Dokumenty nakręcone przez Polską Agencję Telegraficzną pokazują Krynicę jakiej już
nie ma. Zasypane śniegiem ulice pełne sanek ciągniętych przez konie, hokejowe mecze pod gołym niebem, zawody sportowe na
skoczni, saneczkowym torze, trasach zjazdowych… Aż się łza w oku kręci, jak się Krynica bawiła na dwa lata przed wybuchem
II wojny światowej. Po niej już nic nie było
tutaj takie samo.
(MOL)

KONKURSY

Nagrody do wzięcia
Chcecie wejściówkę na koncert zespołu Kult albo Lady Pank w Krynicy-Zdroju? A może marzy się Wam weekendowy
wyjazd do SPA? Albo po prostu rodzinne
wyjście do kina? Takie rzeczy tylko z DTS!
Na naszych Czytelników co tydzień czekają konkursy, w których
można wygrać np. wejściówki do
kina czy na koncerty. Wystarczy polubić fanpage „Dobrego Tygodnika
Sądeckiego” na Facebooku i śledzić
na bieżąco nasze wpisy.
Jeszcze do dziś jest możliwość wygrania zaproszenie dla dwóch osób
na weekend SPA w Hotelu Senator
w Starachowicach. A już teraz startują konkursy, w których nagrodami
będą podwójne wejściówki na koncerty organizowane w ramach cyklu
Krynica Źródłem Kultury.
Proste zasady, łatwe pytania,
szybkie wygrane. Odwiedź nasz fanpage już dziś!
(RED)
ZNAJDZIESZ NAS NA
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Kiedyś bywały tu gwiazdy, teraz świeci pustkami
Remont „Patrii” jest największym
wyzwaniem dla nowego prezesa
Uzdrowiska Krynica-Żegiestów. Sanatorium nie było gruntowanie modernizowane od czasów, gdy powstało jako inwestycja tenora Jana
Kiepury.
- Przez blisko miesiąc dokonaliśmy przeglądu naszych sanatoriów pod względem ich stanu technicznego i standardów
wyposażenia. Przeanalizowaliśmy też ich stronę ekonomiczną pod względem rentowności
i zysków. Okazało się, że „Patria”
została daleko w tyle i nie spełnia
współczesnych wymogów sanatoryjnych – mówi Grzegorz Biedroń, prezes zarządu Uzdrowiska
Krynica-Żegiestów.
Dlatego, mimo że firma jako całość od lat osiąga zyski finansowe,
to „Patria” przez niskie obłożenie
od wielu lat przynosi straty. Trudno się dziwić, skoro od dnia oddania do użytku, a więc od 1933
roku, nie przeprowadzono w niej
remontu generalnego. Efekty tego
stanu rzeczy są widoczne.

Życiowa inwestycja tenora
„Patria” przez dziesiątki lat
była synonimem luksusu, nawet w czasach PRL. Nierozerwalnie była związana z osobą wybitnego śpiewaka, tenora Jana
Kiepury. Co prawda urodził się on
w 1902 r. w Sosnowcu, ale z Sądecczyzną niemal od zawsze był
związany poprzez ten luksusowy
hotel w Krynicy-Zdroju.
Kiedy w 1926 r. po pasmach
sukcesów m.in. w Teatrze Wielkim
w Warszawie Kiepura wyjechał na
REKLAMA

koncerty do Wiednia, Berlina, Budapesztu i Londynu, zaczęła się
jego oszałamiająca kariera europejska. Śpiewak angażowany do
filmów zarabiał olbrzymie pieniądze. Mając 25 lat podjął decyzję o zainwestowaniu części z nich
w budowę wytwornego hotelu
w coraz modniejszej w kraju i Europie Krynicy. Pomysł podsunął
mu spotkany w Mediolanie inżynier Zygmunt Protassewicz, prywatnie mąż wybitnej aktorki filmowej Jadwigi Smosarskiej.
Kiepura wyłożył na zakup parceli 2,2 tys. dolarów i zlecił poprzez Protassewicza projekt hotelu 30-letniemu znakomicie
zapowiadającemu się architektowi z Warszawy - Bohdanowi
Pniewskiemu. Pniewski był autorem projektu budynku m.in.
M i n i s t e r s t wa Ko m u n i k a c j i ,
a w późniejszych latach autorem
przebudowy Teatru Wielkiego
i gmachu Sejmu. Tu na miejscu
w Krynicy inż. Protassewicz doglądał budowy wraz z ojcem Jana
Kiepury - Franciszkiem. W tym
czasie śpiewak występował na najważniejszych europejskich scenach operowych.

70 złotych za dobę
Przy budowie „Patrii” pracowało kilka firm. Maszyny i urządzenia do prac wykończeniowych
sprowadzano z Niemiec, a wyposażenie wnętrz i meble ze szlachetnego palisandru przyjechały z Wiednia.
Hotel Palace „Partia”, bo taką
nazwę nosił przed II wojną światową, był oszałamiająco luksusowy,
wręcz niespotykanie w tamtym

Hotel Palace „Partia” był oszałamiająco
luksusowy. Standardem było centralne
ogrzewanie, windy, korty tenisowe,
w pokojach telefony, radioodbiorniki,
ciepła i zimna woda
okresie w Polsce. Dość powiedzieć, że standardem było centralne ogrzewanie, windy, korty
tenisowe, w pokojach telefony,
radioodbiorniki, ciepła i zimna
woda. Sale restauracyjne i balowa
wyłożone były marmurami i lustrami, a na podłogach leżały puszyste dywany.
Podwoje „Patria” otworzyła
w wigilię 24 grudnia 1933 r. Luksus musiał kosztować i mogli
z niego korzystać jedynie wybrani. Elity elit, śmietanka towarzyska głównie z Warszawy i Krakowa. Doba hotelowa kosztowała 24
złote. Apartamenty w okresie letnim 60 zł a zimowym 70 zł za dobę.
Francuski szampan z najwyższej
półki - 70 złotych, a szklanka herbaty, kawy, soku - 2 zł. Dla porównania średnia płaca profesora uniwersyteckiego wynosiła
w ówczesnej Polsce 400-450 zł. Tak
więc profesorów w „Partii” raczej
nie spotykano. Natomiast bywali tutaj ci, którym się świetnie powodziło – gwiazdy filmowe, teatralne, operowe, wzięci pisarze:

Jadwiga Smosarska, Mieczysława
Ćwiklińska, Juliusz Osterwa, Ada
Sari, Adam Didur, Eugeniusz Bodo,
Tadeusz Dołęga-Mostowicz i gen.
Bolesław Wieniawa-Długoszowski. Prawdziwym wydarzeniem towarzyskim był pobyt w „Patrii”
księżniczki holenderskiej Julianny, która właśnie tutaj wyleczyła
się z bezpłodności i w następnym
roku powiła dziecko.
Po 1945 r. hotel znacjonalizowano i polski rząd wypłacił Kiepurze odszkodowanie. A kiedy
w 1958 r. śpiewak odwiedził Krynicę, nie pozwolono mu zamieszkać w „jego Partii”. Jan Kiepura
zmarł w 1966 r. w USA a hotel popadał w ruinę.

Szansą środki unijne
i ministerstwo
- Na ile nas stać, na bieżąco staramy się polepszać funkcjonalność obiektu – mówi nowy
prezes Uzdrowiska Krynica-Żegiestów Grzegorz Biedroń. – Ale
na dłuższą metę to nie wystarczy. Niestety przez te minione

lata nawet nie opracowano dokumentacji i koncepcji generalnego remontu, na który można
było pozyskać fundusze europejskie. A jak przewiduję, remont
będzie kosztował co najmniej kilkanaście milionów złotych. Naszej spółki akcyjnej na to nie stać,
więc będziemy szukać różnych
źródeł finansowania.
Uzdrowisko Krynica-Żegiestów część niezbędnych remontów wykona ze swoich pieniędzy, ale starania idą w kierunku
pozyskiwania środków z funduszy unijnych czy z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. „Partia” jest wpisana do
rejestru zabytków, bo jej bryła
architektoniczna jest unikatowa
w polskiej architekturze budynków użyteczności publicznej. Prezes Grzegorz Biedroń chce wykorzystać doświadczenie z Krakowa,
gdzie niedawno Muzeum Narodowe wykupiło od prywatnej firmy
hotel „Cracovia”, a część środków
dołożyło właśnie MKiDN.
(JEW)
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MUSZYNA JASIEŃCZYK

Zapraszamy Państwa na położony na zboczach Kotylniczego Wierchu w miejscowości
Muszyna Złockie tor do jazdy na sankach, trikke skki i snowboardzie.
Gwarantujemy niezapomniane wrażenia i świetną zabawę dla całej rodziny.

DODATKOWE
INFORMACJE:
Trasa o długości 1800m,
przygotowywana ratrakiem
Udostępniamy specjalne sanki
z hamulcem i amortyzatorem
posiadające certyfikat
bezpieczeństwa TUV
Jazda na ślizgostradzie
tylko po wcześniejszej rezerwacji
Grupy indywidualne od 3 osób:
można dokonywać rezerwacji
na równe godziny tj. 10.00 i 15.00
Grupy zorganizowane powyżej 6 osób:
możliwa jazda w dowolnym czasie
między 9.00 a 20.00
po wcześniejszej rezerwacji
Gości zabieramy z parkingu
przed lasem i dowozimy
na ślizgostradę ok. 1,3 km, (patrz mapa 1)
Wywóz na ślizgostardę
specjalnymi pojazdami terenowymi
Jazda na torze saneczkowym
jest bezpieczniejsza niż jazda na nartach
Można ślizgać się również
na snowboardzie i trikke skki
(wymagany własny sprzęt)
Jazda obowiązkowo w kaskach,
istnieje możliwość skorzystania
z usług wypożyczalni
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Rezerwacja online www.siedemdolin.pl
Informacja i rezerwacja telefoniczna:

mob: 785 052 454
Kontakt bezpośrednio na ślizgostradę:

WWW.SIEDEMDOLIN.PL
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MAPA 2

mob: 509 908 638

Nauka jazdy na trikke skki możliwa na TRIKKE SKKI ARENA w Krynicy Słotwinach Górnych
(tel. kontaktowy 503 461 003)
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Wypadli z właściwego toru… saneczkowego
na pierwszym planie jest hokej,
a każda inna dyscyplina jest
w jego cieniu. Szkoda, bo w Krynicy mógł powstać czołowy europejski ośrodek saneczkarstwa.

W Krynicy-Zdroju w 1909 roku
założono pierwszą sekcję saneczkarstwa w Polsce, powstała ona
w klubie sportowym Makabi. Po
I wojnie światowej na stokach
Góry Parkowej wybudowano tor
saneczkowy. Oddano go do użytku w 1929 r., a rok później na nowym obiekcie odbyły się pierwsze
Mistrzostwa Polski w saneczkarstwie. Organizowano tutaj imprezy o randze mistrzostw Europy i świata, które odbyły się
w 1958 i 1962 roku. Tor saneczkowy
w Krynicy wielokrotnie przebudowywano, jednak w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku jego
stan uległ dużemu pogorszeniu.

Nie dla betonowej konstrukcji
na Górze Parkowej
Wydawało się, że w ostatniej
dekadzie dojdzie do wielkiego
przełomu. Rozpoczęły się prace przygotowawcze do budowy
sztucznie mrożonego toru saneczkowo-bobslejowo-skeletonowego. Planowano już nawet,
że w 2011 roku w Krynicy-Zdroju odbędą się zawody Pucharu
Świata w saneczkarstwie. Nowoczesny tor powstać miał na zboczu Góry Parkowej i przebiegać
w około 70 proc. po trasie zabytkowego drewnianego toru saneczkowego powstałego w 1927
roku. Kompleks stanowić miał
ogromny potencjał dla rozwoju
Krynicy, która miała się stać centrum sportów zimowych, o której
głośno powinno być w całej sportowej Europie.

FOT. ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KRYNICY-ZDROJU

Polskie saneczkarstwo swoją historię
rozpoczęło w Krynicy-Zdroju. Dlatego miasto do dzisiaj uważane jest
za kolebkę polskiego saneczkarstwa.
Jeszcze kilka lat temu głośno było
o budowie w Krynicy nowoczesnego toru saneczkowo-bobslejowego, a tutejszy klub UKS Parkowa miał
ponownie wychowywać przyszłych
olimpijczyków. Niestety wszystko legło w gruzach i wielkie plany przerodziły się w rozczarowanie. Czy jest
jeszcze iskierka nadziei na wznowienie ambitnych planów?

Rok 1931, Krynica - zawody saneczkowe o Mistrzostwo Polski.
Wkrótce jednak zaczęły się
liczne protesty, przede wszystkim ekologów i geologów, którzy
twierdzili, że betonowa konstrukcja nie może powstać na stoku Góry
Parkowej. Ich zdaniem – ze względu na fakt, że jest to obszar ścisłej
ochrony uzdrowiskowej – nie można tu takich budowli lokalizować.
Zwracano uwagę, że inwestycja
może doprowadzić do zniszczenia
okolicznych źródeł wód mineralnych. Sprawa trafiła do Sądu Administracyjnego, który uznał inwestycję za źle przygotowaną,
a lokalizację za nieodpowiednią. To
był cios dla kolebki polskiego saneczkarstwa i planów turystycznego uatrakcyjnienia Krynicy.

Marzenia o saneczkarstwie
prysły
- W tej chwili w temacie saneczkarstwa w Krynicy nic się
nie dzieje – mówi Henryk Siedlarz, prezes UKS Parkowa. –
Właściwie nasz klub zawiesił
działalność. Z chwilą zablokowania budowy nowoczesnego
toru, wszelkie marzenia o budowie potęgi tej zimowej dyscypliny prysły.
Prezesem Polskiego Związku Sportów Saneczkowych jest

biznesmen z Krynicy, Michał Jasnosz. Z kadrami reprezentacji
Polski współpracują trenerzy pochodzący z tutejszego regionu:
Marek Skowroński, Leszek Poręba, Andrzej Śmierzchalski. Na
ostatnich Zimowych Igrzyskach
Olimpijski w Soczi w 2014 roku
wystąpiło dwóch krynickich saneczkarzy: Patryk Poręba i Karol Mikrut. W dwójkach zajęli 15 miejsce, a w sztafecie zostali
sklasyfikowani na 8 pozycji. Obaj
zakończyli już sportową przygodę, a o ich następcach w Krynicy-Zdroju jak na razie nie ma
mowy.
- Wszystko rozbija się o brak
pieniędzy, a plany jakie mieliśmy, wiszą w powietrzu – mówi
Andrzej Śmierzchalski, trener
saneczkarstwa, działacz UKS
Parkowa Krynica-Zdrój. – Bez
wsparcia finansowego ze strony samorządu niewiele można zdziałać. To drogi sport, bo
dużo trzeba wydać na odpowiedni sprzęt. A przepisy się bardzo często zmieniają, wystarczy,
że wprowadzą nowe parametry
na przykład odnośnie kasków
i już trzeba przygotować się na
spory wydatek. W tej chwili
w Krynicy ze sportów zimowych

Przygotowani na budowę toru
Jednak jak się okazuje burmistrz Krynicy-Zdroju Dariusz
Reśko nie traci nadziei na budowę toru saneczkowego, choć inwestycja wydaje się bardzo odległa. Trwają prace urbanistyczne
w celu wskazania odpowiedniego miejsca, gdzie taki tor saneczkowy mógłby powstać.
- Zleciliśmy urbanistom
wskazanie odpowiedniego miejsca, gdzie mógłby powstać nowoczesny tor saneczkowy. Szukamy odpowiedniego miejsca
także z przestrzenią pod infrastrukturę, czyli parkingi, drogi
dojazdowe. Nie chcemy popełnić
błędu sprzed lat i skupić się tylko
na jednym miejscu pod planowaną inwestycję. Chcemy mieć różne możliwości działania - podkreśla Dariusz Reśko. - Mamy
wstępnie trzy takie miejsca: naprzeciwko dolnej stacji kolei na
Jaworzynę Krynicką, w okolicy
miejscowości Piorunka i w okolicach miejscowości Mochnaczka.
Jednak do momentu zakończenia

prac urbanistycznych, niczego
jeszcze nie można przesądzać.
Dariusz Reśko w sprawie planów budowy toru saneczkowego
prowadził już rozmowy w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Jednak usłyszał tam, że w najbliższych latach nie jest planowana
taka inwestycja ze środków budżetu państwa. – Nie zniechęcamy się takim stanowiskiem władz
centralnych – twierdzi Dariusz
Reśko. – Oczywiście bez wsparcia z budżetu państwa przeprowadzenie budowy nowoczesnego
toru saneczkowego jest niemożliwe. Jednak sytuacja zmienia się
bardzo dynamicznie. Być może
znowu pojawią się plany organizacji Zimowy Igrzysk Olimpijskich w Polsce. Moim zdaniem
żadne inne miasto w naszym kraju nie zasługuje tak bardzo na
profesjonalny tor saneczkowy
jak Krynica. A myślę, że prędzej czy później taki nowoczesny
obiekt w Polsce powstanie. Musimy być przygotowani, jeśli pojawią się sprzyjające okoliczności budowy toru saneczkowego.
Czyli w pierwszej kolejności musimy mieć wyznaczone miejsca,
gdzie taka inwestycja mogłaby
powstać.
JACEK BUGAJSKI

O G ŁO S Z E N I A
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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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- Po Słowie Bożym ikona to największy mówca Boga do człowieka twierdzi ksiądz Jan Pipka, proboszcz
parafii greckokatolickiej w Krynicy-Zdroju i zarazem opiekun Galerii Współczesnych Ikon. Z roku na
rok powiększa się ekspozycja w willi
„Moja” na krynickiej plebani. Jest tam
zgromadzonych już prawie sto dzieł.
Niebawem dołączą kolejne.
Galeria Ikon powstała w Krynicy-Zdroju kilka lat temu. Większość zgromadzonych tam prac to
efekt odbywających się w Nowicy
warsztatów pisania ikon. Stowarzyszenie Przyjaciół Nowicy organizuje co roku plenery malarskie
dla artystów zrzeszonych wokół
współczesnych ośrodków ikonopisania w Polsce, na Ukrainie, Białorusi i Słowacji. Przyświeca im
ten sam cel, czyli odnowienie ikony jako obrazu liturgicznego, który jest ważny w tradycji Kościoła.
Jednym ze współorganizatorów
warsztatów jest krynickie Bractwo Młodzieży Greckokatolickiej
Sarepta, którym kieruje ksiądz
Jan Pipka.
- Po warsztatach ikony krążą po różnych galeriach w Polsce
i za granicą. Część po takiej wędrówce trafia na stałą ekspozycję do Krynicy, dzięki temu mamy

zgromadzonych już prawie sto
dzieł - mówi ks. Jan Pipka.
W ubiegłym roku we wrześniu
tematem warsztatów w Nowicy
była Apokalipsa. Powstało około
pięćdziesiąt prac. Są to m.in. mozaiki, freski, czy też płaskorzeźby.
Główną techniką jest jednak malowanie temperą jajową na drewnie. Zgodnie z kanonami Kościoła wschodniego malarze powinni
kierować się bardziej wskazaniami teologii niż estetyki. Malowanie ikony wymaga nie tylko opanowania koniecznych technik, jest
to również dzieło modlitwy.
- Każdy z ikonopisarzy pochylał się nad tekstem Objawienia
św. Jana i próbował znaleźć coś,
co było dla niego szczególnie ważne, co go poruszało w nawiązaniu
do czasów ostatecznych. Artyści
próbowali zobrazować różne wizje, które miał święty Jan Ewangelista. Widzimy takie sceny jak
Nowe Niebo, Nowa Ziemia, świat
przemieniony przez Boga, zwycięstwo dobra nad złem - tłumaczy ksiądz Pipka.
Powstałe ikony pokazano już
między innymi we Lwowie i Rzeszowie. W najbliższy piątek 27
stycznia zostaną zaprezentowane
na Uniwersytecie Warszawskim.
Wystawę poprzedzi konferencja

FOT. WACŁAW BUGNO

Ikona przemienia człowieka

Ks. Jan Pipka
naukowa dotyczącą roli ikony
w Polsce i na Ukrainie. Po miesięcznej ekspozycji część ikon
wzbogaci na stałe krynicką galerię.
- Ikona przemienia człowieka. Pamiętam jak na warsztaty
pisania ikon przyjechało kilka
osób z poważnymi problemami,
co między innymi ujawniło się

REKLAMA

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

33-380 Krynica Zdrój,
ul. Kościuszki 58 | tel./fax: +48 18 471 21 34
e-mail: biuro@muszynianka.pl | www.muszynianka.pl
Rekomendowana przez
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
- Państwowy Zakład Higieny

w ich agresywnym zachowaniu.
Po warsztatach wyjechali wyciszeni i bardzo spokojni. Ikona
dzisiaj bardzo mocno mówi do
każdego z nas, trzeba się tylko
na to umieć otworzyć. Po Słowie
Bożym to jest największy mówca Boga do człowieka - podkreśla ks. Jan Pipka.

Tradycja pisania ikon narodziła się w Bizancjum. Pierwsze
ikony były wizerunkami Jezusa
Chrystusa, Bogurodzicy i świętych. Według wierzeń pierwsza
ikona obrazująca postać Jezusa powstała jeszcze za jego życia na ziemi.
MONIKA CHROBAK
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Raport GOPR

Wszędołaz w testowej akcji
Jest to pojazd produkowany
przez kanadyjska firmę Argo.
Pierwotnie został zaprojektowany do poruszania się po
otwartych przestrzeniach tundry. Jego konstrukcja pozwala się na poruszanie po śniegu
i błocie, wehikuł potrafi także pływać.
Ratownicy Grupy Krynickiej
testowali pojazd pod kątem użycia w ratownictwie górskim,
jako środek transportu ludzi
i sprzętu. Pomimo prostej konstrukcji, podczas testów pojazd
radził sobie ze stromymi podjazdami oraz pokonywaniem zasp
śnieżnych.
W opinii ratowników jest pojazdem o parametrach pośrednich między skuterem śnieżnym
a quadem. Planowane są też testy w warunkach letnich, które
pozwolą w pełni ocenić przydatność tego typu pojazdu w ratownictwie górskim.
Grupa Krynicka GOPR dziękuje fundacji Edura za udostępnienie pojazdu do testów.
(GOPR)

FOT: ALEKSANDER CYCOŃ

Od soboty w Grupie Krynickiej GOPR
prowadzone były testy pojazdu terenowego typu ATV, popularnie
określanego jako „wszędołaz”.

Wypadki narciarskie w statystyce:
01.01.2017-08.01.2017: 41 (akcje GOPR: 29, interwencje: 12)
08.01.2017-15.01.2017: 53 (akcje GOPR: 43, interwencje: 10)
16.01.2017-22.01.2017: 79 (akcje GOPR: 67, interwencje: 12)

Numery ratunkowe
w górach:

601 100 300, 985

REKLAMA

OKNO DO DACHÓW PŁASKICH DEF

ZAPROŚ ŚWIATŁO
DO DOMU

innowacja
WPOLECANATWOIM
DOMU
PRZEZ PROFESJONALISTÓW

Okno DEF zaprojektowane i wykonane
w nowoczesnym wzornictwie zostało wyróżnione
prestiżową nagrodą Red Dot Award.
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Każdy powinien po strunach iść do nieba
Mieszkał w Muszynie przy ul. Ogrodowej
56. Był flisakiem i latał na szybowcach.
Potem jego życiem zawładnęła poezja.
Stare Dobre Małżeństwo śpiewa m.in. jego
„Czarny blues o czwartej nad ranem” czy
„Z nim będziesz szczęśliwsza”.

- Urodził się Pan i spędził młodość w Muszynie. Teraz na stałe mieszka Pan w Krakowie. Zapewne często jednak bywa Pan
w rodzinnym miasteczku?
- Muszyna - moja miejscowość rodzinna - wywarła na mnie wyjątkowe, poetyckie piętno i fascynacja nią
trwa do dzisiaj, więc gdy tylko mogę
staram się ją odwiedzać i czerpać z jej
klimatów odżywcze soki do dalszej
twórczości. Miałem wyjątkowe szczęście, że urodziłem się w tym uroczym
miasteczku i tam spędziłem dzieciństwo. W Muszynie upływała też moja
szczęśliwa młodość pełna bogatych
przeżyć, które wpływały na moją wyobraźnię i szczególny sposób patrzenia na świat. To był mój pępek świata,
bo tutaj wszystko się zaczęło. Muszyna, ten kraj łagodności, jak tę miejscowość nazwał przed laty Jerzy Harasymowicz, była moim matecznikiem.
Tutaj zacząłem podglądać świat. I byłem dumny, że to Jan Kochanowski
poświęcił miasteczku nad Popradem
kilka poetyckich zdań pisząc fraszkę
„Do starosty muszyńskiego”: „O starosto na Muszynie, ty się dobrze znasz
na winie…”.
- Był Pan flisakiem na Popradzie. Jak wspomina Pan ten epizod w swoim życiu?
- Młodość w Muszynie przebiegała fascynująco. Wciąż byłem ciekawy świata i nowych życiowych
wyzwań. Dlatego gdy trafiła się okazja, szybko podjąłem decyzję, żeby
wcielić się w flisaka, by poznać trochę inną odsłonę życia, a przy okazji w ten sposób mieć dodatkowy dochód na moje młodzieńcze
wydatki. Spływ był organizowany
podczas wakacji i wiódł Popradem
z Muszyny do Żegiestowa. Nie był
tak znany jak ten w Pieninach, ale
też miał wiele atrakcji. Gdy kończyły

FOT. Z ARCH. A. ZIEMIANINA.

Rozmowa
z ADAMEM ZIEMIANINEM
- poetą, prozaikiem i dziennikarzem

się wakacje zajmowałem się chodzeniem po remanentach jako tzw. inwentaryzator, czyli „chodzący po
remanentach”.
- Latał Pan także na szybowcach.
- Ciekawość świata pchnęła mnie
ku temu też, żeby zrobić kurs szybowcowy w Aeroklubie Podhalańskim na
lotnisku w Tęgoborzy. Latałem też
na nieistniejącym już lotnisku w Kurowie. Zdobyłem trzecią klasę pilota
szybowcowego. To była moja wielka
przygoda. Szkoda, że nie poszedłem
za ciosem, ale przenosiny do Krakowa
na studia przyhamowały moje lotnicze pasje. Poza tym moja sytuacja finansowa nie pozwalała mi kontynuować latania.

- „Dzień krótszy o dwa kroki burmistrza
i jesień z gór schodzi po leszczynach. Powoli
zapada w sen zimowy razem ze swym bluesem” – pisał Pan w wierszu „Muszyna”.
Mała ojczyzna od zawsze Pana inspirowała?
- Małą ojczyzną dla człowieka –
zwłaszcza twórcy – powinna być kraina dzieciństwa, a ponieważ to moje
dzieciństwo i młodość przebiegały
w tak uroczej miejscowości trudno
się dziwić, że to właśnie Muszyna,
jej okolice i mieszkańcy stały się dla
mnie tą przysłowiową małą ojczyzną.
Nie mówiąc o rodzinie. To bowiem
Muszyna wówczas była dla mnie całym światem. Tu podglądałem świat.
Tu czerpałem pierwsze pomysły do
wierszy, które na początku pisałem
do szuflady.

- Wypada wspomnieć, że Muszynę „odkrył
dla poezji”, jak napisał prof. Bolesław Faron, Jerzy Harasymowicz, twórca grupy poetyckiej Muszyna. Był on dla Pana wzorem?
- Jerzy Harasymowicz pojawiał
się w Muszynie jak meteor. Krążył
po miasteczku, ale częściej uciekał
w góry. Czasem spotykałem go w
okolicach cmentarza żydowskiego na
zboczach Malnika, gdzie coś notował.
Był tajemniczy i zagadkowy. Pamiętam, że kiedyś jako młody człowiek
wybrałem na jego spotkanie autorskie, które odbywało się w miejscowym klubie „Globusik”. Jego wiersze zrobiły na mnie duże wrażenie,
zwłaszcza, że traktowały o Muszynie
i były mi szczególnie bliskie. A jeszcze
ta jego poetycka wyobraźnia… Potem
była grupa poetycka „Muszyna”, która powstała z inicjatywy autora „Cudów”. Tak oto otworzyła mi się kraina poezji i zaczęły powstawać moje
pierwsze zapisy poetyckich myśli.
- A Krynicę-Zdrój jak Pan wspomina?
- Muszyna w tamtych latach była
trochę w cieniu Krynicy. Wówczas w
Muszynie nawet nie było liceum ogólnokształcącego, więc chcąc się dalej
kształcić musiałem wybrać Krynicę.
Ta miała bardziej charakter światowy, może dlatego zbytnio za nią nie
przepadałem. Może to był pewnego rodzaju kompleks? Dużo bardziej

wolałem senną atmosferę „mojej”
Muszyny. Dlatego jak najszybciej
wracałem do rodzinnego miasteczka.
Z czasem jednak to się zmieniło
i w Krynicy też znajdowałem dobre
strony. Ba! Nawet trochę wierszy poświęciłem tej miejscowości.
- Pana twórczość przybliżyły szerzej
„Piwnica pod Baranami” i „Stare Dobre
Małżeństwo”.
- Nie jeżdżę już ze „Starym Dobrym
Małżeństwem”, ale podróże koncertowe z tą grupą na zawsze pozostaną
w mej pamięci. Kilkukrotne odwiedzenie Stanów Zjednoczonych i Kanady to było wielkie przeżycie. Zjechaliśmy też całą Polskę wzdłuż i wszerz.
Jest co wspominać!
- Czuje się Pan czarodziejem słowa?
- Poeta powinien być czarodziejem, który rzeczywistość przenosi do krainy poezji. Tylko musi
to robić na tyle subtelnie, żeby być
przekonującym.
- Dał Pan wyraz tej subtelności m.in.
w utworze pt. „Po strunach idę do nieba”.
- Każdy powinien po strunach iść
do nieba. I niekoniecznie musi to być
muzyk. To jest metafora naszego życia, żeby zawsze zmierzać do ideału.
Choć on właściwie jest nieosiągalny…

ROZMAWIAŁA AGNIESZKA MAŁECKA

REKLAMA

Krynica - do sprzedania okazyjnie
mieszkanie własnościowe 60 m2,
trzy pokoje, kuchnia, WC, łazienka,
II piętro (środkowa klatka).
Lokalizacja - Czarny Potok.
Kontakt 604 243 007

REKLAMA

PRACAW NIEMCZECH

REKLAMA

w systemie dwutygodniowym
Pilnie zatrudnimy Panie i Panów do pracy
na magazynach z:
-chemią gospodarczą
-wodą mineralną, chipsami
-tłumikami samochodowymi
Zatrudniamy również osoby bez znajomości j.niemieckiego!

Oferujemy:

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

-przejrzysty system wynagrodzeń
-opiekę polskojęzycznych koordynatorów
-możliwość stabilnego, całorocznego zatrudnienia
-transfer hotel-praca-hotel
-transport
-zakwaterowanie

Kontakt telefoniczny: 513 131 961
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Królowie prowincji - czas się żegnać z władzą?
Jerzy Wideł
Z kapelusza

J

eszcze nie dzisiaj, nie jutro, ale
za półtora roku prezydent Nowego Sącza, wielu wójtów, burmistrzów, powszechnie znani,
niektórzy popularni, inni mniej, zostaną zmuszeni do pożegnania się ze
stanowiskami.
Słowa naczelnika państwa Jarosława Kaczyńskiego, jeśli zostaną przekute w czyn, a zwykle
się tak dzieje, staną się rzeczywistością. Poseł – prezes zapowiedział w zeszłym tygodniu w Katowicach: ograniczenie liczby
kadencji dla wójtów, burmistrzów
i prezydentów ma obowiązywać już
od najbliższych wyborów samorządowych w 2018 roku. Czy słowa ciałem się staną? W naszym pięknym
kraju raczej tak.
Przed miesiącem prezydent Ryszard Nowak podsumowywał 10-letnią kadencję, uznając swoją prezydenturę za pasmo sukcesów i czas
rozkwitu miasta królewskiego. Nie
REKLAMA

wszyscy się z tym zapewne pogodzą, ale będą i tacy, którzy się ucieszą, że kres rządów ekipy Nowaka
za półtora roku definitywnie upłynie. Czy urzędnikom magistrackim
wystarczy na ten czas motywacji
i energii, by realizować ambitne plany inwestycyjne z koniecznością zabiegania o fundusze unijne?
Podobnie może być choćby w Starym Sączu, gdzie od lat rządzi Jacek
Lelek z ekipą i też postawił sobie ponad dwa lata temu, kiedy rozpoczynał
kolejną kadencję, ambitne plany rozwojowe miasta i gminy. A co mają powiedzieć wójtowie ościennych gmin:
Stanisław Kiełbasa z Nawojowej, czy
Kazimierz Siedlarz z Kamionki Wielkiej. Prezes mówi im: przygotujcie się
na bye, bye, chłopaki…
Skoro mowa o ościennych gminach to wydaje się, że w nieco lepszej (załóżmy) sytuacji jest wizjoner
– wójt Chełmca Bernard Stawiarski.
Co prawda pełni rolę włodarza gminy już kilka kadencji, ale ma ambicje
przekształcić Chełmiec ze wsi w miasto. Jeśli wzmocni swoją aktywność
w tym kierunku, a ma na to mało
czasu, to przy sprzyjających wiatrach od Warszawy i Dunajca, mógłby za dwa lata startować w wyborach
na burmistrza. Musi się jednak bardzo starać u ministra Błaszczaka, by
jednym pociągnięciem pióra ministra

Co mają powiedzieć wójtowie
ościennych gmin: Stanisław
Kiełbasa z Nawojowej, czy
Kazimierz Siedlarz z Kamionki
Wielkiej. Prezes mówi im:
przygotujcie się na bye,
bye, chłopaki…
Chełmiec stał się miastem. Czy głos
mieszkańców w tej sprawie jednak
będzie się liczył bardziej niż decyzja
administracyjna, czas pokaże.
Kadencyjność załóżmy dwa razy po
5 lat nie byłaby złym pomysłem, ale
stanowienie prawa wstecz to zwyczajne łamanie prawa. A przecież
można by wprowadzić do ustawy
zapis, że kadencyjność obowiązywać będzie od 2020 r. Ale byłoby to
zapewne niezgodne z wolą naczelnika państwa. I będzie tak jak prezes chce i pragnie, zmieniając nasz
piękny kraj.

Z Warszawy lepiej widać, okazuje
się. Nie my tutaj żyjący na prowincji szarzy obywatele mamy większą
wiedzę, ale właśnie mędrcy z Warszawy. Otóż ci ludzie wiedzą, że na
prowincji, jak to się wyraził wicepremier Morawiecki, rządzą kliki
i układy w powiatach i gminach.
O mafii nikt głośno nie mówi, ale
pewnie w Warszawie tak sądzą.
W Warszawie nie ma mafii, klik,
układów, bo są to jedynie charakterystyczne cechy prowincji, więc kadencyjność nie obejmuje wybrańców narodu – posłów, senatorów.

Ba, nie ma obejmować nawet radnych miejskich, wiejskich, a jedynie
„królów” prowincji - wspomnianych
wójtów, burmistrzów, prezydentów
miast, którzy zdaniem „warszawki”
stworzyli wokół siebie dwory. Nawet królowie nie rządzili tak długo
jak niektórzy wójtowie, burmistrzowie - powiedział w poniedziałek wicepremier Morawiecki.
Czy miał np. na myśli Czesławę Rzadkosz, wójcinę Łukowicy, a
wcześniej od 1982 r. naczelniczkę
gminy? Pewnie nie, bo skąd może
znać „królową” tej najbiedniejszej
wsi w Polsce, która od kilku kadencji nie miała nawet kontrkandydatów
w wyborach na wójta? Czy może miał
na myśli Władysława Pazdana, wójta od kilku kadencji Limanowej, albo
ewentualnie Stanisława Golonkę, od
ponad 20 lat wójta Łososiny Dolnej?
Przecież ludzie w danej gminie czy
miasteczku najlepiej wiedzą, kto ile
jest wart, czy ma dwór, czy nie ma.
A jedynym sposobem na wybranie najlepszych jest karta do głosowania. Kadencyjność owszem jest
dobrym pomysłem, ale powtarzam
- bez działania prawa wstecz. Czy
jednak włodarze gmin, mając w perspektywie pożegnanie się wkrótce
z władzą, nie wyhamują swojej aktywności, szukając sobie nowego
miejsca w życiu po 2018 roku?
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Zagłosuj na tych, którzy bezinteresownie pomagają
Halina Adamczyk i Łukasz Połomski w kategorii osobowość oraz Katolickie Centrum Edukacji
Młodzieży KANA przed II Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Sączu i Stowarzyszeniem Pomocy
Zwierzętom „Mam Głos” prowadzą w plebiscycie Ziarnko Gorczycy 2017. Ale wszystko jeszcze
może się zmienić! To Czytelnicy „Dobrego Tygodnika Sądeckiego” decydują, do kogo mają trafić statuetki.

to 50 proc. punktów, drugą część stanowią głosy kapituły, w której skład wchodzą
przedstawiciele organizatorów akcji. Wyniki poznamy 11 lutego podczas uroczystej gali
w MCK Sokół.

Plebiscyt Ziarnko Gorczycy jest jednym
z najbardziej znanych w naszym regionie.
Promuje on osoby bezinteresownie pomagające drugiemu człowiekowi. Statuetka
jest najwyższym uznaniem dla ludzi wielkiego serca, którzy wspierają potrzebujących czy niepełnosprawnych, oddając im
swój czas, ofiarując dobry gest albo pomagając finansowo.
W zeszłym roku nagrodę w kategorii osobowość otrzymały Małgorzata Belska i Krystyna Kronenberger, a w kategorii firma,
instytucja, organizacja – Stowarzyszenie
„Orion” i Forum Sądeckich Motocyklistów
Motosacz. W czyje ręce statuetka powędruje w tym roku? To zależy od Was! Głosy Czytelników „Dobrego Tygodnika Sądeckiego”

KATEGORIA: FIRMA, INSTYTUCJA,
ORGANIZACJA:

Przypominamy tegorocznych
nominowanych:
• II Liceum Ogólnokształcące, Nowy Sącz
• Cukiernia Jeziorek, Stary Sącz
• Fundacja Będzie Dobrze, Stary Sącz
• Fundacja Renovo, Nowy Sącz
• Fundacja Sądecka, Nowy Sącz
• Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży
KANA, Nowy Sącz
• MariposaMed-Spa, Nowy Sącz
• Newag SA, Nowy Sącz
• Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku,
Nowy Sącz
• Stowarzyszenie Gniazdo, Stary Sącz
• Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom
„Mam Głos”, Nowy Sącz
• Zakład Piekarski Grzyb, Tęgoborze

KATEGORIA: OSOBA
• Halina Adamczyk
• Mariusz Brodowski
• Barbara Cetnarowska
• Zdzisława Czurek
• Bogumiła Kałużny
• Jan Kos
• Leszek Macheta
• Jacek Mamala
• Łukasz Połomski
• Anna Pych
• Iwona Romaniak
• Sławomir Szczerkowski
(RED)

Jak głosować?
Wejdź na fanpage „Dobrego Tygodnika Sądeckiego" na Facebooku,
weź udział w wydarzeniu „Plebiscyt Ziarnko Gorczycy 2017”. Znajdziesz tam dwie ankiety – jedna to głosowanie w kategorii osoba, druga
– w kategorii firma, instytucja, organizacja. Zaznacz, na kogo oddajesz
głos. Możesz głosować na kilka osób i kilka instytucji, ale każda z nich
może otrzymać tylko jeden Twój niepowtarzalny głos. Zagłosuj już dziś!

TYDZIEŃ W SKRÓCIE
XVIII Nowosądecki Przegląd
Przedstawień Bożonarodzeniowych
W poniedziałek w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka
Kultury w Nowym Sączu odbył
się XVIII Nowosądecki Przegląd
Przedstawień Bożonarodzeniowych. Na scenie wystąpiło ponad
300 uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów, a także uczestników
zajęć pozalekcyjnych w instytucjach kultury z terenu Nowego
Sącza i regionu nowosądeckiego.
Kilkanaście zespołów teatralnych

i grup kolędniczych zaprezentowało przedstawienia o tematyce
bożonarodzeniowej w bardzo różnych gatunkach scenicznych - od
tradycyjnych jasełek, szopki lalkowej, poprzez grupy kolędnicze, widowiska muzyczne, do współczesnych inscenizacji i adaptacji dzieł
literackich.

Szkoły Podstawowej nr 1 w Starym Sączu. Nie udało mu się pokonać choroby. Był pedagogiem,
nauczycielem i wychowawcą, dyrektorem szkoły od 1997 r. Kierował również Terenowym Związkiem Piłki Siatkowej w Nowym
Sączu.

Nie żyje Zdzisław Wojnarowski

Nie będzie gimnastyki, będzie
biblioteka

We wtorek 24 stycznia w wieku 58 lat zmarł Zdzisław Wojnarowski - wieloletni dyrektor

Na wtorkowej sesji 24 stycznia
nowosądeccy radni zadecydowali o likwidacji Zespołu Placówek

O światowo-Wychowawczych
przy ul. Jagiellońskiej w Nowym
Sączu. W budynku tym docelowo ma zostać umieszczona biblioteka a Międzyszkolny Ośrodek
Gimnastyki Korekcyjnej zostanie
włączony w skład Liceum Sportowego. Szkoła ta mieścić się będzie
w Gimnazjum nr 5 im. Św. Kingi na ul. Nadbrzeżnej. Przeciwko
likwidacji placówki protestowali
rodzice dzieci, które od lat uczęszczały tam na gimnastykę oraz Koalicja Nowosądecka.

Płonie sadza w kominach
Sądeccy strażacy niemal codziennie wzywani są do pożarów
sadzy w kominach, w piwnicach,
czy kotłowniach. Do tej pory, od
1 października, kiedy rozpoczął
się sezon grzewczy, wyjechali do
ponad 160 akcji. 55 z nich to pożary sadzy w kominach. Strażacy
apelują, by kominy systematyczne i dokładnie czyścić z zalegającej w nich sadzy.

REKLAMA

Małopolska jeździ z głową
Chełmiec, Gródek nad Dunajcem, Krynica – Zdrój – te i kilka innych gmin powiatu nowosądeckiego zostanie objętych popularnym programem „Jeżdżę z głową”, przygotowanym przez
władze województwa małopolskiego. Dedykowany jest on uczniom szkół podstawowych, którzy chcą się nauczyć jazdy na nartach i snowboardzie.
- Sporty zimowe cieszą się w Małopolsce niesłabnącą popularnością – mówi Leszek Zegzda, członek zarządu województwa małopolskiego. - Trudno się temu dziwić, mamy świetne warunki, by rozwijać tę pasję. Dlatego od kilku lat samorząd województwa kontynuuje program „Jeżdżę z głową”, który
uczy dzieci nie tylko podstaw jazdy, ale przede wszystkim wpaja bezpieczne nawyki, zasady korzystania ze stoków narciarskich czy tras biegowych – podkreśla Leszek Zegzda.
Projekt „Jeżdżę z głową”, skierowany do gmin województwa małopolskiego, realizowany jest od 2012 r.
W tym roku wsparcie na łączną kwotę 700 tys. zł otrzymało 48 małopolskich gmin. Dzięki temu, uda się
przeszkolić ponad 4,3 tys. dzieci, czyli ponad tysiąc więcej niż w 2016 r.
Najwięcej pieniędzy na lekcje pod szyldem „Jeżdżę z głową” trafi na południe województwa, czyli m.in.
do miast: Limanowa (45,6 tys. zł), Zakopane (29,4 tys. zł), Nowy Targ (29,1 tys. zł) czy gmin Czarny Dunajec (41,5 tys. zł), Szaflary (40,9 tys. zł) oraz Poronin (34,1 tys. zł). Na spore wsparcie mogą też liczyć Małopolska Zachodnia (np. gmina Wieprz - 35,3 tys. zł), powiat tarnowski czy subregion krakowski.
Gminy z subregionu sądeckiego, które otrzymały wsparcie w 2017 r.:
1. Gmina Chełmiec (nowosądecki) - 20 800 zł
2. Gmina Gródek n. Dunajcem (nowosądecki) - 6 800 zł
3. Gmina Krynica - Zdrój (nowosądecki) - 7 400 zł
4. Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna (nowosądecki) - 11 900 zł
5. Gmina Piwniczna - Zdrój (nowosądecki) - 23 600 zł
6. Gmina Stary Sącz (nowosądecki) - 3 900 zł

(AM)
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A to ciekawe

Bale na miarę koronowanych głów

Krynica nęciła wodami o zdrowotnych właściwościach i zimowymi atrakcjami w postaci kuligów czy dobrych warunków dla
narciarzy. Zresztą pierwsze kroki
w tym ostatnim sporcie stawiały
w uzdrowisku pociechy marszałkowstwa Piłsudskich.

Księżniczka Juliana przebrana
za wiejską dziewczynę
Tym, co jednak stanowiło wizytówkę zimowej Krynicy, były
bale. Słynęła z nich między innymi Patria należąca do tenora, Jana
Kiepury. Na jednym z nich w 1937
roku bawiła się nawet ówczesna
księżniczka, a później królowa
Juliana z Holandii. Jej pobyt odbywał się w ramach podróży poślubnej i miał stanowić tajemnicę. Para użyła fortelu, żeby zmylić
media i odpoczywać w kurorcie
REKLAMA

anonimowo. Ta informacja obiegła jednak miasto lotem błyskawicy, mimo że następczyni tronu
jako gość Patrii została zarejestrowana z mężem Bernhardem pod
innym nazwiskiem.
- W ostatnich dniach swojego pobytu w Krynicy książęca
para wzięła udział w balu kostiumowym w Patrii. Księżna Juliana była w stroju wiejskiej dziewczyny. W czasie zabawy tańczyła
również z Janem Kiepurą, a książę
Bernhard z Marthą Eggerth - cytuje krakowski „Ilustrowany Kuryer
Codzienny” Magdalena Krzeszowska, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krynicy-Zdroju.

Żyło się tu wesoło
Oprócz balów, do końca XVIII
wieku odbywały się także reuniony, mniej wymagające pod względem stroju zabawy taneczne. Później ich miejsce zajęły znane do
dziś dancingi.
Mieszkańcy regionu w odróżnieniu od przyjezdnych gromadzili się na Balu Trzech Stanów, który nie wymagał fraka i balowych
kreacji, a dawał możliwość zabawy

lokalnej społeczności. - Żyło się
tutaj wesoło, życie towarzyskie
kwitło. Krynica w okresie międzywojnia była zdrojowiskiem
modnym, przede wszystkim państwowym – przyznaje Magdalena
Krzeszowska.
Krynicę upodobali sobie też lekarze. Po części ze względu na
swoją profesję, a po części ze
względu na atrakcyjność Krynicy. Organizowali cykliczne zjazdy i spotkania towarzyskie. - Podstawowym miejscem zabaw gości
była Sala Balowa Starego Domu
Zdrojowego. Później pojawiły się
takie obiekty jak Lwigród. W Patrii między innymi w sezonie zimowym odbywały się wybory
miss. Na zdjęciach rodzinnych
widać jak przebierali się goście.
Dominowały stroje egzotycznych
piękności czy piratów, choć czasami opierały się jedynie na rekwizytach - dodaje dyrektor krynickiej biblioteki.
Karnawałowe wieczorki taneczne były organizowane także w mniejszych lokalach na terenie miasta.
KRYSTYNA PASEK
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Jeszcze przyjadą takie mrozy…

FOT. ZE ZBIORU PRYWATNEGO ANDRZEJA DUKIETA. ALBUM „KRYNICA NA STAREJ FOTOGRAFII”

Na karnawałowych balach w Krynicy
bawiła się w okresie międzywojennym śmietanka świata polskiej polityki czy kultury. To z tamtych czasów
pochodzi anegdota, że w uzdrowisku
łatwiej zwołać posiedzenie rządowego gabinetu niż w Warszawie.

FERIE'17

Czujne służby meteorologiczne już na miniony weekend kilkukrotnie zapowiadały apokaliptyczne mrozy, które na krańcach naszego regionu miały sięgać
nawet -25 stopni C. Tymczasem życie brutalnie zweryfikowało komunikaty służb
specjalnych i wieszczone siarczyste nocne mrozy wycisnęły ze skali termometrów ledwie -2. Drobiazg, wszak rozrzut pomiędzy prognozą meteo a rzeczywistością wyniósł ledwie jakieś 90 procent. Każdemu się może zdarzyć. Co ciekawe takie prognozy zdarzały się nie tylko teraz i nie tylko obecnym synoptykom
z Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Otóż niemal dokładnie dwadzieścia lat temu „Gazeta Krakowska” napisała:
„Jeszcze w listopadzie wojewoda nowosądecki Marek Oleksiński przekazał
w eter uzyskaną od Amerykańskiej Agencji Kosmicznej NASA, hiobową wieść
o nadciągających mrozach stulecia. Z prognozy przewidywanej przez amerykańskie satelity wynikało, że Nowosądeckie zostanie sparaliżowane przez
długotrwałe 30-stopniowe mrozy. Z tego też powodu wojewoda w specjalnej instrukcji zalecił gospodarzom wszystkich gmin w województwie staranne przygotowania na spotkanie z mrozami. Jak po fakcie wiadomo, zima była
wyjątkowo ciepła, więc szybko pojawiły się komentarze skąd NASA wzięła prognozę – podpatrywała Indian, którzy wyjątkowo intensywnie zbierali chrust”.
No i wszystko jasne. Tegoroczna zapowiedź tęgich mrozów najwyraźniej wzięła się stąd, iż sztab Centrum Zarządzania Kryzysowego podpatrzył gospodarza
z Berestu, który drewno z lasu zwoził. Wniosek - idzie ciężka zima!
(ICZ)

Bobowa światłem pokonała Kraków
Bobowa zwyciężyła w VIII edycji ogólnopolskiego plebiscytu „Świeć się z Energą” pokonując m.in. Nowy Sącz, Gorlice,
a nawet Kraków.
Zwycięstwo to dla miasta nagrody – energooszczędny sprzęt AGD
o wartości 10 tys. zł oraz awans do II
etapu zabawy. Spośród 16 miejscowości wyłoniony w finale laureat,
otrzyma nagrody od Grupy Energa
o łącznej wartości 50 tys. zł. Czy Bobowa pokona znacznie większe miasta jak Częstochowa i Radom, i zdobędzie tytuł „Świetlnej stolicy Polski”?
- Cieszę się, że Bobowa –
małe miasteczko w Małopolsce

- zwyciężyła w wojewódzkim etapie konkursu „Świeć się z Energą”.
Piękne iluminacje Rynku w Bobowej
robią wrażenie nie tylko na mieszkańcach miasta, ale również na podróżujących przez Bobową, bowiem
Rynek usytuowany jest przy drodze
wojewódzkiej. Dziękuję mieszkańcom, którzy zaangażowali się w głosowanie i docenili tegoroczne piękne
iluminacje naszego Rynku. Nagroda
ufundowana przez Grupę Energa –
nowoczesny sprzęt AGD, na pewno
zostanie dobrze wykorzystana i posłuży lokalnej społeczności – mówi
Wacław Ligęza, burmistrz Bobowej.
(AM)
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Promujemy sądeckich Ambasadorów!

Rozmowa z TOMASZEM
MICHAŁOWSKIM
- prezesem zarządu
Stowarzyszenia Dla
Miasta organizatora
XIV edycji Plebiscytu
na Najpopularniejszego
Sportowca Sądecczyzny
2016 roku
Plebiscyt na Najpopularniejszego
Sportowca Ziemi Sądeckiej wkracza w decydującą fazę?
Tak, rzeczywiście. W pierwszym etapie konkursu przyjmowaliśmy zgłoszenia, których w tym
roku napłynęła rekordowa ilość,
bo aż 90 ! A gdyby liczyć te, które
dotarły po regulaminowym terminie, i których niestety nie mogliśmy
uwzględnić to możemy mówić
o setce ! Z tego grona do finału zakwalifikowało się 25 sportowców.
Teraz głosowanie potrwa do 8 lutego, a 13 lutego poznamy ostateczne wyniki. Głosowanie odbywa się na dwa sposoby. Poprzez
karty pocztowe, które przesyłamy
na adres siedziby Stowarzyszenia
Dla Miasta ( ul. Wyszyńskiego 3,
33-300 Nowy Sącz ).
Ważna informacja, że przyjmujemy tylko i wyłącznie kartki pocztowe nadesłane drogą pocztową.
Swoje głosy możemy także oddawać poprzez SMSy wysyłane na
numer 72 480 o treści TYP.SR ( i tu
numer przypisany sportowcowi).
Wszystkie sylwetki kandydatów
wraz z opisami są dostępne na
naszym fan page www.facebook.
com/StowarzyszenieDlaMiasta.
Zazwyczaj w tego rodzaju konkursach nagradza się jedynie pierwszą dziesiątkę?
U nas przez wiele lat było podobnie. Jednak od kilku lat kiedy zainteresowanie Plebiscytem

zaczęło rosnąć, a wraz z nim
ilość nominowanych sportowców, wówczas zdecydowaliśmy się zwiększać liczbę finalistów. Najpierw była to pierwsza
piętnastka, potem dwudziestka,
a od dwóch lat najlepszych 25
sportowców. Zwiększenie ilości finalistów spowodowało, że
możemy promować sportowców i dyscypliny te mniej popularne, czytaj, te mniej pokazywane przez telewizje.
No właśnie chyba jednym z najważniejszych celów tego rodzaju
konkursów jest promowanie sądeckich talentów?
To dla nas jest absolutny priorytet. Chcemy pokazać, że Nowy
Sącz, Sądecczyzna jest bogata
w sportowe talenty. Mamy zdolną młodzież, nie tylko wśród piłkarzy, ale także w wielu innych
dyscyplinach. Wśród tegorocznych nominowanych są przecież
olimpijczycy, mistrzowie Europy i świata i wielu mistrzów Polski. Większość z kandydatów to
reprezentanci Polski od kadeta
po seniora. Rok 2016 był wyjątkowo bogaty w sukcesy sportowe. Szczególnie dobrze wypadły
dyscypliny zespołowe: awans do
drugiej ligi uzyskały siatkarki STS
Sandecja, siatkarze SKPS Dunajec, o awans do I ligi postarali się też rugbiści Biało-Czarnych. Udaną rundę rozegrali po
raz pierwszy od kilku sezonów
piłkarze Sandecji, którzy pomimo dwóch spotkań zaległych
zajmują dobre 6 miejsce, i mogą
się nawet pokusić o szturm na
ekstraklasę.

czas startuje w zawodach tylko
rzecz jasna wśród weteranów.
Po wielu latach przerwy wśród
kandydatów do najpopularniejszego sportowca naszego regionu znaleźli się żeglarze. Mamy
także młodego strongmena, który zapewne będzie chciał nawiązać do sukcesów swojego starszego kolegi Tomasz Kowala
( trzykrotnego zwycięzcy naszego Plebiscytu ). Zapowiada się
bardzo ciekawa rywalizacja.

Czy w gronie kandydatów, są jakieś nominacje, które zaskoczyły
Was jako organizatorów?
Tak i to niejedna. Najbardziej
zaskoczyło nas zgłoszenie 82letniego Stefana Kulczyka, który pomimo swojego wieku na co
dzień trenuje tenis ziemny i cały

Organizacja Plebiscytu, to dla kibiców zabawa, a dla organizatorów spory wysiłek organizacyjny?
To fakt. Co prawda wiele spraw i schematów mamy
już przećwiczonych, tym niemniej jednak przydarzały się
wpadki, jednak z roku na rok

jest ich mniej. Nie moglibyśmy
zorganizować Plebiscytu, gdyby nie wsparcie od kilku lat
trzech osób: Włodzimierza Gryzło, Zdzisława Harafa oraz Józefa Zagajskiego. Od ubiegłego

roku naszym głównym sponsorem jest firma INIKO z Rzeszowa. Plebiscyt rośnie w siłę
głownie dzięki wsparciu lokalnych mediów, za co im ogromnie dziękuję.
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UBEZPIECZENIE PODROŻAŁO I POSZKODOWANYM NIC TO NIE DAŁO
W 2016r. Pani Joanna miała stłuczkę swoją 5 letnią
Hondą Accord. W tył samochodu uderzył inny samochód
powodując zniszczenie tylnej części pojazdu. W wyniku
kolizji doszło do poważnego uszkodzenia tyłu pojazdu
Pani Joanny. Uszkodzeniu uległy zderzak, pokrywa bagażnika, szyba tylna, tylne lampy i wiele innych części.
Poszkodowana sama zgłosiła szkodę do towarzystwa
ubezpieczeniowego sprawcy.
Ubezpieczyciel po wycenie szkody wypłacił odszkodowanie w wysokości 3 852,00 zł, twierdząc, iż
taka kwota jest wystarczająca. Zostało potrącone
18% amortyzacji samochodu zastosowano tanie zamienniki części oryginalnych oraz zaniżono koszty robocizny. Pani Joanna próbowała osobiście wywalczyć

Firma Ubezpieczeń AB
Ul. Jana Nowaka 11
Kielce 22-001

Kalkulacja Naprawy
nr 82920/2016
Właściciel pojazdu:
Dane pojazdu:
Numer rejestracyjny:
Przebieg:
Stan ogólny pojazdu:
Strefa uszkodzeń:
Koszt części:
Koszt robocizny:
Suma końcowa z VAT:

Joanna Kowalska
Honda Accord
KNS 98500
52731 km
Dobry
Tył samochodu
2478,00zł
1374,00zł
3852,00ZŁ

wyższe odszkodowanie ale ubezpieczyciel kompletnie ignorował jej żądania.
O pomoc w uzyskaniu należnego odszkodowania
Pani Joanna poprosiła Kancelarię Odszkodowawczą
Alfa&Omega. Po weryfikacji kosztorysu przez Kancelarię Odszkodowawczą Alfa&Omega koszt naprawy został wyceniony na 9 275,00. zł. W krótkim czasie,
kwota ta została wyegzekwowana przez Kancelarię
Odszkodowawczą Alfa&Omega od ubezpieczyciela w całości.
Kancelaria Odszkodowawcza Alfa&Omega wywalczyła prawie 3 razy wyższe odszkodowanie w kwocie
9 275,00zł. Nie jest to odosobniony przypadek.
Następny przypadek to szkoda całkowita wyceniona przez ubezpieczyciela na kwotę 7 236,00zł, jak
w wyżej wymienionym przypadku ubezpieczyciel
odmówił kategorycznie jakiejkolwiek dopłaty. Kancelaria Odszkodowawcza Alfa&Omega wywalczyła 12 653,00zł.
Ubezpieczyciele stosują wiele sztuczek, aby znacznie obniżyć wysokość odszkodowania.
Kancelaria Odszkodowawcza Alfa&Omega ma
swoje wypróbowane sposoby egzekwowania należnego ci odszkodowania. Wiemy jak to załatwić!, bez
zbędnych i czasochłonnych procedur.
Wystarczy jeden telefon, aby odzyskać pieniądze
które ci się należą.
Wycena przez Kancelarię Odszkodowawczą Alfa&Omega jest totalnie bezpłatna i niezobowiązującą.
Dojeżdżamy do klienta.
Wypłata środków następuje niezwłocznie po akceptacji kwoty do wypłaty przez poszkodowanego.
Jeżeli miałeś wypadek po styczniu 2014r. należą ci się pieniądze bez względu na to co stało się
z samochodem.
Pomagamy w uzyskiwaniu odszkodowań osobom poszkodowanym w wyniku różnego rodzaju
wypadków.

Potraceń pieszych, upadków, poślizgnięć, wszelkich urazów na zdrowiu i ciele.

Kontakt: 795-387-509
Email
kancelariaalfaiomega@gmail.com

Adresy:
ul. Nawojowska
305 33-300 Nowy Sącz
ul. Józefa Marka 7/1
34-600 Limanowa

Szczegóły transakcji przelewu
Z rachunku

90 1141 1095 0000 2259 0900 1991
FIRMA UBEZPIECZEŃ AB
UL.JANA NOWAKA 11 KIELCE 22-001

Na rachunek

08 1110 2990 0000 0121 2996 9595
JOANNA KOWALSKA 33-380
KRYNICA MAŁOPOLSKIE

Typ operacji

UZNANIE 82920/2016
HONDA KNS 98500

DOPŁATA DO SZKODY
Tytuł operacji

82920/2016-1-O-AB09-01-PLN-5

Kwota w PLN

9275,00

Data transakcji

2016-10-20

Data

2016-10-20

księgowania
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Informacje

Zimowiska pod lupą kuratorium
Inspektorzy kuratorium rozpoczęli kontrole
miejsc, w których wypoczywają dzieci podczas ferii. Dotyczy to m.in. miejscowości turystycznych takich Krynica-Zdrój, Piwniczna
czy Muszyna.
Kontrole są wybiórcze lub interwencyjne. Kuratorium sprawdza m.in., czy kadra
ma właściwe kwalifikacje, czy wychowawcy mają dokumenty potwierdzające przebycie odpowiednich kursów.
- Kontrolujemy również czy jest zapewniona właściwa liczba opiekunów.
Przypominam, że pod opieką jednego wychowawcy nie może być więcej niż 20 kolonistów. W przypadku dzieci do lat 10,
jeden wychowawca powinien przypadać na 15 wychowanków - tłumaczy starszy wizytator Stanisław Szudek z nowosądeckiej delegatury Kuratorium Oświaty
w Krakowie.
Bardzo ważnym aspektem kontroli jest
sprawdzenie, czy jest opracowany oraz realizowany program wypoczynku.

- Jesteśmy szczególnie uczuleni na to,
aby sprawdzić, czy dzieci wypoczywają w sposób zorganizowany, sensowny oraz wartościowy - dodaje Stanisław Szudek.
Rodzic może sprawdzić organizatora wypoczynku we własnym zakresie,
jeszcze przed wysłaniem dziecka na ferie. Wystarczy wejść na stronę www.
wypoczynek.men.gov.pl. Każdy organizator koloni ma obowiązek zgłosić ją
do kuratorium oświaty minimum 21 dni
przed rozpoczęciem wypoczynku dzieci. Jeżeli turnus kolonijny jest w bazie,
to oznacza, że jest wstępnie zweryfikowany i co najważniejsze jest legalny.
W regionie sadeckim zdarzały się
w przeszłości wypoczynki, które nigdzie
nie zostały zgłoszone.
- Będziemy też reagować na wszelkie sygnały od rodziców Jeżeli zdarzy się, że do Kuratorium Oświaty
w Krakowie zadzwoni rodzic z informacją, że coś się dzieje niepokojącego

na zimowisku zarejestrowanym na Sądecczyźnie, wizytator natychmiast to
sprawdzi i zweryfikuje – dodaje Stanisław Szudek.
Jeśli dochodzi do wykrycia nieprawidłowości termin ich usunięcia jest zazwyczaj bardzo krótki,
z reguły organizator ma na to jeden
dzień. W razie rażących uchybień wypoczynek może być zawieszony lub zakończony. Organizator musi wtedy na
własny koszt zorganizować powrót dzieci do domu.
- Jak do tej pory nie mamy sygnałów co do nieprawidłowości na zimowiskach. Większość z nich jest organizowana komercyjne, dlatego
rzadko dochodzi do poważnych naruszeń.
W interesie przedsiębiorców jest zadowolenie rodziców, dlatego szczególnie zależy im, aby skorzystali
z ich usług w kolejnych latach -podsumowuje Szudek.
(MCH)

FERIE'17

17

Uchwalili antysmogową
Nie będzie można palić w starych kotłach węglowych. 23
stycznia na sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego radni
przegłosowali uchwałę antysmogową.
- Przyjęta dzisiaj uchwała antysmogowa dla Małopolski to ogromny sukces i uwieńczenie wielu miesięcy ciężkiej pracy – opracowywania odpowiednich
zapisów, rozbudowanych konsultacji społecznych –
mówi marszałek województwa Jacek Krupa. - Cieszy nas
ogromnie, że tak mocno zaangażowali się w tę sprawę
mieszkańcy – w toku konsultacji zgłoszono nam ponad
11,8 tys. wniosków. Wśród nich przeważająca liczba
głosów była wyrazem poparcia dla nowych zapisów –
podkreśla marszałek województwa.
Pierwsze efekty nowego prawa będzie można poczuć
już w połowie roku – wtedy zacznie obowiązywać całkowity zakaz spalania mułów i lotów węglowych w piecach na terenie całego województwa. Zostanie też zakazane montowanie kotłów i kominków, które nie spełniają
norm ekoprojektu. Mieszkańcy, którzy ogrzewają swoje domy przestarzałymi kotłami, na dostosowanie się do
nowych przepisów będą mieli czas do końca 2022 roku.
przypadku korzystania z kotła spełniającego wymagania emisyjne na poziomie co najmniej klasy 3 – do końca 2026 roku.
(TB)

REKLAMA

Twój klient mieszka na Słowacji
Zanim do Ciebie przyjedzie,
Ty dotrzyj do niego ze swoją reklamą!

tel. 889 020 766,
b.ziemba@dts24.pl;

“Dobry Tygodnik Sądecki” jest wyłącznym
partnerem “Regionalnych Novin”
– co tydzień 1,5 mln nakładu w całej Słowacji!

oraz
tel. 530 032 633,
k.magiera@dts24.pl;
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• Trzy bolce antywyważeniowe
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Paszyn 478
tel. 18 440 20 14,
e-mail: biuro@tomexokna.pl
Nowy Sącz
ul. Zielona 45, tel: 018 444 11 27,
e-mail: zielona@tomexokna.pl
ul. Jagiellońska 57, tel: 018 444 11 01,
e-mail: jagiellonska@tomexokna.pl

Nowy Targ
ul. Kolejowa 59,
tel. 18 264 88 59,
e-mail: nowytarg@tomexokna.pl
Tarnów
ul. Krakowska 131,
tel. 014 627 26 32,
e-mail: tarnow@tomexokna.pl

Limanowa
ul. Kopernika 14,
tel: 018 330 11 67,
e-mail: limanowa@tomexokna.pl
Jasłoary
Szaﬂ
ul.Zakopiańska
Kościuszki 44,
44,
Kościuszki
ul.
18, tel: 018 275 40 64,
tel:
23
29,
013
445
23
29,
e-mail: szaﬂary@tomexokna.pl
pl
e-mail: jaslo@tomexokna
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
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Warto wziąć udział
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Patroni bez kolejki
Szymon Hołownia miał być dominikaninem i choć poszedł inną drogą,
został mu sentyment do dominikańskiego stylu życia. W Nowym Sączu
opowie o kato-botoksie i świętych.
Czy jest możliwe, aby człowiek
w XXI wieku znalazł jakąś wartość w poście, jałmużnie i modlitwie? Jak mogą mu one pomóc
w cyfrowym, technologicznie
rozwiniętym świecie stawać się
lepszym i bardziej szczęśliwym
człowiekiem? Dlaczego są najlepszą odtrutką na „śmiertelną
trójcę”: pożądliwość oczu, pożądliwość ciała i pychę żywota? Po co nam świeci? Czy wierzysz, że człowiek, który umarł
lata temu może w jakikolwiek
sposób wnieść coś ważnego do
Twojego życia? Czy opłaca się być
świętym i czy można kimś takim
się stać, jeśli prowadzi się z pozoru „zwyczajne życie”?
Nie tylko na te pytania odpowie Szymon Hołownia – dziennikarz i publicysta, autor kilkunastu książek, świetny mówca
motywacyjny znany z ciętej riposty i poczucia humoru, człowiek
zafascynowany Bogiem. Dwie

konferencje z nim w najbliższych
dniach organizuje RTCK. Warto
wziąć udział.
(RED)

27 stycznia – „Nie ma sytuacji bez wyjścia” - na przykładzie dramatycznych historii ludzi, opowieść jak
znaleźć punkt zwrotny
w najbardziej beznadziejnej
sytuacji.
Prowadzi ks. dr Marek Dziewiecki, psycholog, terapeuta
30 stycznia – „Kato-botoks. Trzy sposoby usuwania zmarszczek z duszy”
- Szymon Hołownia
31 stycznia – „Patroni, do
których nie ma kolejki.
O świętych surferach, fryzjerach, informatykach,
golasach i emerytowanych
gangsterach” - Szymon
Hołownia.
Spotkania organizowane
przez RTCK odbędą się w sali
konferencyjnej MMC Brainville przy ul. Myśliwskiej
2 w Nowym Sączu.

26 – 28 stycznia, Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krynicy-Zdroju - Mistrzostwa Polski Juniorów
w łyżwiarstwie figurowym
26 stycznia, godz. 18., MCK
„Sokół” w Nowym Sączu –
Slajdowisko „Syria – starożytność w cieniu dyktatury”
27 stycznia, godz. 18., Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu
- Elizabeth Fuller Gwiazda
i Ja – Teatr Capitol z Warszawy
27 stycznia, godz. 19.,
Atelier Jazz Club (pawilon
Hejan) w Nowym Sączu –
koncert Śląska Grupa Bluesowa & Agnieszka Łapka
28 stycznia, godz. 9., Jaworzyna Krynicka – Akcja „Bezpieczny stok z Radiową Jedynką”
28 stycznia, godz. 10.-17.45,
Boulder Zone (ul. Kochanowskiego 37, Nowy Sącz) - zawody
w boulderingu Zone Masters III
28 stycznia, godz. 17., Miejski Ośrodek Kultury w Nowym
Sączu – koncert świąteczno-karnawałowy w wykonaniu zespołu wokalnego Young Voice
28 stycznia, godz. 19. – Pijalnia Gówna w Krynicy-Zdrój – koncert Lady Pank
28 stycznia, godz. 20,
Klub Event w Nowym Sączu – Koncert Power Play
29 stycznia, godz. 10., kościół
św. Stanisława Kostki w Niskowej – Kolęda Chwalców Pana
29 stycznia, godz. 15.30, sala
widowiskowa MGOK w Piwnicznej-Zdroju – 7. kolędowanie małemu bacy w wykonaniu
chóru kościelnego przy parafii
w Kosarzyskach i Kapeli Błankowianie
(AJ)
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OGŁOSZENIA DROBNE
Sprzedam HTC one dual Sim, stan
dobry, pełny zestaw wraz z oryginalnym pudełkiem. Cena 500 zł.
Tel. 797206168.
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kupię. Tel. 507-187-349.
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domów oraz przedszkoli, biur
i restauracji. tel. 609 769 639,
668 522 954
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