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Baden Baden
tylko kasyna zazdrościmy
- Krynica to dziś europejskie uzdrowisko. Zarówno w zakresie
leczenia uzdrowiskowego, bazy hotelowej jak i infrastruktury
posiadamy standardy, które przewyższają znane osławione
europejskie kurorty.
Rozmowa z Janem Golbą, przewodniczącym Stowarzyszenia
Gmin Uzdrowiskowych
str. 3
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TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

CZY WIESZ, ŻE…

FOT. GAZETA LOKALNA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ „KRYNICKIE ZDROJE”.

18 marca 2004 r. w Czyrnej i Krynicy rozpoczęły się zdjęcia do filmu
„Mój Nikifor” w reżyserii Krzysztofa Krauzego. Premiera na 29. Festiwalu
Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni odbyła się 13 września tego samego
roku, a Krystyna Feldman (na zdjęciu) otrzymała tam nagrodę za pierwszoplanową rolę kobiecą. Krynicka premiera filmu z udziałem twórców
i aktorów miała miejsce 21 września w kinie „Jaworzyna”.
(W)

REKLAMA

LEKTURA NA FERIE

Poetyckie refleksje Bronka z Obidzy
„Niektórzy lubią poezję” pisała Wisława Szymborska. Jak się okazuje nie
tylko lubią, ale i tworzą, do tego całkiem zgrabnie. Nakładem Wydawnictwa
Edukacyjnego ukazał się tomik wierszy Bronka z Obidzy „Wiklinowe ptaki”. Swojsko brzmiący Bronek z Obidzy to właściwie Bronisław Kozieński
– z zawodu stolarz i cieśla, z zamiłowania – poeta. Swoją przygodę z poezją autor zaczął dopiero po czterdziestce. Pracując zarobkowo w Norwegii, zapisywał
na kartach z worków po cemencie swoje
obserwacje i przemyślenia. Potem wiersze publikował na portalach poetyckich
w internecie. Twórcza pasja zaowocowała trzema lirycznymi tomikami, „Wiklinowe ptaki” są już czwartym.
Oceniając poezję Bronka z Obidzy, literaturoznawca Bolesław Faron stwierdza: „autor broni się przed zaszufladkowaniem go do kategorii poetów regionalnych,
poetów małej ojczyzny. Podejmuje bowiem poza doświadczeniem i emocjami wyniesionymi z dzieciństwa,
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młodości, z krajobrazu Beskidu Sądeckiego, Pienin, Tatr i Gorców, również
tematy szersze, a więc życia, śmierci,
wyborów moralnych”.
„Wiklinowe ptaki” sam Bronek
z Obidzy zapowiedział jako tomik lepszy i bardziej drapieżny od poprzedniego. Trudno się z tym nie zgodzić.
Poeta sięga do bogatej palety tematycznej – wątków biblijnych i religijnych, codziennej pracy, miejscowych
tradycji, poprzez górskie wędrówki, po filozoficzne zamyślenie. Pisze
śmiało, z dystansem do rzeczywistości i swoistym poczuciem humoru,
czego przykładem jest choćby kończący tomik wiersz „Niebieskim”:
„Kiedy mi z wszystkich górskich szlaków
zostanie tylko ten niebieski,
pójdę pół kroku za orszakiem,
gdy inni będą mnie w nim nieśli.”

(JOMB)
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FOT. ŁUKASZ STAFIN

Jak wyglądałaby dziś Krynica bez kolejki gondolowej?
Rozmowa
z JANEM GOLBĄ
burmistrzem
Muszyny, byłym
burmistrzem
Krynicy-Zdroju,
prezesem
Stowarzyszenia Gmin
Uzdrowiskowych
- Powinniśmy bez kompleksów czuć się
w Krynicy jako uzdrowisku?
- Krynica to dziś europejskie
uzdrowisko. Nie tylko dlatego, że jesteśmy w Europie, ale przede wszystkim dlatego, że zarówno w zakresie
leczenia uzdrowiskowego, bazy hotelowej jak i infrastruktury posiadamy standardy, które niejednokrotnie
nawet przewyższają znane osławione
europejskie kurorty.
- Mówi Pan to przez kurtuazję, ze względu na swoje związki z Krynicą? Czy też porównywał Pan nasze uzdrowisko z Badan-Baden, Karlowymi Warami?
- Miałem okazję i przyjemność zwiedzić ponad sto uzdrowisk europejskich. W samych Niemczech jest ich 350,

u nas w Polsce - 44. Byłem i w Badan Baden i w Karlowych Warach,
i w Wiesbaden…
- Co oni mają, czego nie mamy my?
- U nas panuje przekonanie, że
Baden-Baden przerasta nas o głowę. Przerasta nas jedną rzeczą – ma kasyno i może wyższe standardy bazy
hotelowej, bo tam tych obiektów
jest więcej. Jeśli zaś chodzi o infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną, to tym na pewno nas nie
przewyższa. Nie przerasta nas też
standardem leczenia i wiedzą medyczną - mamy je na bardzo wysokim poziomie. Co prawda są
wyjątki - uzdrowiska tematyczne prowadzące leczenie, którego
w Polsce się nie prowadzi, np. leczenie poszpitalne w zakresie onkologii czy profilaktyki onkologicznej.
W tej dziedzinie nie mamy jeszcze
wielkich doświadczeń.
- Co jeszcze można u nas zmienić, uatrakcyjnić? Kiedyś się mówiło, że do Krynicy
przyjeżdżało się do sanatorium, na korzystanie z wód mineralnych. Teraz dodatkową atrakcją od wielu lat są stoki narciarskie,

Jaworzyna Krynicka, wydarzenia kulturalne
mające miejsce w trakcie zimy…
- W ogóle polskie uzdrowiska są
teraz uzdrowiskami wielofunkcyjnymi. Kiedyś było tam tylko leczenie uzdrowiskowe, a jeśli chciało się
rozbudowywać część turystyczną,
to pojawiały się protesty. W latach
90. zetknęliśmy się z brutalną rzeczywistością, kiedy zakres leczenia
uzdrowiskowego zaczął się zmniejszać
i nagle trzeba było się przebranżowić.
Uczyniliśmy w tym zakresie olbrzymi
krok, zbudowaliśmy kapitalną infrastrukturę turystyczną i dzisiaj rzeczywiście ta wielofunkcyjność przebija
w polskich uzdrowiskach. Co jeszcze
trzeba by było zrobić? Na modę nikt
nie poradzi - jak mawiał Kornel Makuszyński, w tym przypadku jest tak
samo. Trzeba wykorzystywać nowinki, które są w świecie. Dzisiaj jest to
np. fitness na wolnym powietrzu i w
Muszynie funkcjonują już obszary rekreacyjne. Ogrody sensoryczne mieliśmy zresztą, jako jedna z trzech miejscowości w Europie. W innym miejscu
są to obszary rekreacji wodnej. Ale za
chwilę już trzeba będzie sprostać nowym wyzwaniom. U nas jeszcze brakuje rozwiniętej bazy zimowej, choć
jest jej coraz więcej.
- Swego czasu chciał Pan budować kryty
stok narciarski w Muszynie?

- Ja go wciąż chcę budować.
To dziś żadna nowość. W Europie
w wielu miejscowościach turystycznych, w których jest problem
z zimą, jest to już standardem. Jest
to olbrzymia atrakcja sama w sobie, przyjeżdża się tam, żeby napić się czegoś, popatrzeć jak inni
jeżdżą. Taki stok jest czynny cały
rok. Swego czasu wszyscy kpili
z kolejki gondolowej, a dziś jak wyglądałaby Krynica bez kolejki? Nie
byłoby hoteli, które zaraz po niej
powstały, nie byłoby gastronomi
i innych dodatkowych atrakcji.
Teraz turysta przyjeżdża po coś,
nie wystarczy łóżko i jedzenie.
Trzeba też przyjezdnemu czas
urozmaicić.
- Pojawiają się czasem egzotyczne pomysły, żeby zapraszać do naszych uzdrowisk
bogatych Arabów.
- Czesi, Węgrzy przyjmują Arabów,
ale do tego trzeba się przygotować.
To jest inny klient, inna kultura, inne
wymogi i oczekiwania. To nie jest też
klient, który jest przyszłościowy. Dla
nas takim jest wciąż Niemiec, Rosjanin, Ukrainiec, Białorusin.
- Swego czasu bardzo Pana zdenerwowały
wyniki badań pokazujące, że z powietrzem
w polskich uzdrowiskach, delikatnie mówiąc nie jest dobrze.

REKLAMA

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

- Z wynikami badań nie dyskutuję. Jak mówiłem, że mamy czyste powietrze przez większość roku,
to ktoś twierdził, że przez pięć dni
powietrze było zanieczyszczone.
Chciałbym, żeby powietrze było
monitorowane cały czas, ale Polski
jeszcze nie stać na system monitoringu w każdej miejscowości. Natomiast przepisy mówią o badaniu
powietrza nie w miejscowości, ale
w strefie. I na to się oburzam. Nie
chcę, żeby podawano wyniki ze
strefy w postaci modelowania matematycznego, gdzie wyniki z Nowego Sącza bierze się pod uwagę
podając wynik z Muszyny, podobna sytuacja dotyczy Krynicy. Nie
przeczę, będą okresowe zanieczyszczenia. Proces zmiany myślenia
i mentalności ludzi w tym zakresie
dopiero się zaczął, a to proces długotrwały. Natomiast my mamy spełnić warunki związane z przepisami
i je spełniamy.

ROZMAWIAŁ WOJCIECH MOLENDOWICZ
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STAWOWCZYK NA ZIMĘ

Jesteśmy pod Górą
Parkową
„Dobry Tygodnik Sądecki”
wspólnie z telewizją internetową
MTV24 nadają z Krynicy-Zdroju.
Oglądajcie nas na profilu DTS na
Facebooku, na naszym portalu codziennych wiadomości www.sacz.
in i u naszego partnera MTV24. Czekają na Was wywiady, fotogalerie
i bieżące informacje.
(MŁ)

KARTKA Z KALENDARZA

15 marca
(1911) - dzięki kilkuletnim staraniom dr. Henryka Ebersa, Krynica uzyskała połączenie kolejowe, które otworzyło uzdrowisko na świat i znacząco wpłynęło na wzrost liczby kuracjuszy. Linia krynicka stanowiła odgałęzienie kolei tarnowsko-leluchowskiej i – być może trudno to uwierzyć
– pociągi docierają tu do dziś, choć pewnie coraz mniej kuracjuszy i narciarzy wybiera taką drogę pod Górę Parkową.
(W)
FOT. ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ KRYNICY-ZDROJU.

Rozmaitości
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Kabaret Hrabi i Jurki – bilety do wygrania
Wydarzenia z cyklu „Krynica Źródłem Kultury” dobiegają końca. Jeszcze tylko przez dwa weekendy w Pijalni Głównej koncertować będą najpopularniejsi polscy wykonawcy. A w najbliższą
niedzielę 21 lutego pod Górą Parkową Kabaret Hrabi i Jurki gwarantuje uzdrowiskową terapię śmiechem.
Dla Czytelników „Dobrego Tygodnika Sądeckiego”
mamy dwa podwójne zaproszenia. Wystarczy na adres
mailowy: konkurs@dts24.pl przesłać swoje imię, nazwisko
i numer telefonu, w temacie wpisując KABARET. Czekamy
do piątku do godz. 12. Z wylosowanymi osobami skontaktujemy się telefonicznie.
REKLAMA

W piątek w Krynicy-Zdroju zagra zespół Afromental,
w sobotę - Kaliber 44. Aby zdobyć bilety, wystarczy śledzić profil „Dobrego Tygodnika Sądeckiego” na Facebooku i brać udział w konkursach.
(J)

Fota z DTS

PARTNERZY WYDANIA

ZNAJDZIESZ NAS NA

Byłeś w Pijalni Głównej? Zrobiłeś sobie fotę
przy makiecie „Dobrego Tygodnika Sądeckiego”? Stałeś się narciarzem z naszej okładki? Prześlij swoje zdjęcie na nasz adres: redakcja@dts24.
pl. Zdjęcia pokażemy na profilu DTS na Facebooku, a autorów tych najbardziej lajkowanych nagrodzimy. Czekamy do końca lutego.
(MŁ)
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GAZETA
BEZPŁATNA
Nr 2-8 (271-277),
14 stycznia - 25 lutego 2016

www.sacz.in
Najwyższy
nakład
w regionie
Najlepsi
autorzy piszą
dla Ciebie
Najwięcej
ramodawców
nam zaufało
Jedyna
gazeta, która
sama Cię
znajdzie

Wrzuć swoją fotę na Facebooka, podeślij link na nasz proﬁl na FB,
a my pokażemy Twoją twarz naszym Czytelnikom. Bawimy się razem!

ZNAJDZIESZ NAS NA

REKLAMA
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5

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

Wspomnienie

FOT. ARCH. „ROCZNIKA SĄDECKIEGO”

Zmarł pionier sądeckiego żeglarstwa
W poniedziałek 15 lutego zmarł jeden
z pionierów i kronikarzy sądeckiego żeglarstwa, Tadeusz Żygłowicz. Był jednym
z ostatnich członków legendarnej III Wodnej Drużyny Harcerzy im. gen. Mariusza
Zaruskiego, założonej w Nowym Sączu
w 1945 r. Do niedawna można go było
spotkać w znakomitej formie – mimo
sędziwego wieku – na Przehybie lub nad
ukochanym jeziorem w łódce Optymist.
Urodził się 28 października 1932 r. w Wieliczce. Z zawodu
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był technikiem mechanikiem, kolejarzem (absolwentem Technikum Kolejowego w Nowym Sączu)
z 45-letnim stażem pracy, starszym inspektorem kolejowego dozoru technicznego. W latach l982–
1997 prowadził odbiory techniczne
wyciągów narciarskich w Beskidzie
Sądeckim i okolicach Gorlic oraz
kursy obsługi i konserwacji wyciągów narciarskich.
W 1949 r. zbudował wspólnie
z Władysławem Migaczem kajak żaglowy „Albatros”, na którym pływali przez trzy lata na Jeziorze Rożnowskim. W 1955 r. ukończył kurs
bojerowy w Giżycku, a w następnym roku wraz z Kazimierzem Stypułą zbudował pierwszy bojer klasy
Monotyp XV na Jeziorze Rożnowskim. Bojerem tym „latali” na zamarzniętym akwenie przez kilka
zim.
Od 1956 r. był kierownikiem
szkolenia żeglarskiego w klubach:
Jacht Klub Ziemi Sądeckiej LOK,
SKS Start, Yacht Club PTTK „Beskid”. W 1962 r. razem z Józefem
Waśką uzyskali pierwsze w klubach sądeckich patenty instruktorów żeglarstwa.
Współorganizował wiele imprez
i regat żeglarskich. Był komandorem (1997–2003 i 2005), a wcześniej wicekomandorem Yacht Klubu

PTTK „Beskid”, wiceprezesem Nowosądeckiego Okręgowego Związku Żeglarskiego.
Był też historykiem żeglarstwa
sądeckiego, publicystą na łamach
„Rocznika Sądeckiego”. Z benedyktyńską pracowitością i cierpliwością udokumentował początki ruchu żeglarskiego na Sądecczyźnie,
sporządził rejestr pierwszych łódek,
jachtów i statków, a także przystani i ośrodków szkoleniowych
od Zbyszyc (najpierw w stodole
u księdza proboszcza!), Tęgoborzy
i Znamirowic, po Gródek, Bartkową i Rożnów. Ocalił od zapomnienia sylwetki dawnych bosmanów
i domorosłych konstruktorów łódek
żaglowych i motorowych.
W 2012 r. Tadeusz Żygłowicz
przekazał uroczyście prezydentowi miasta przechowany u innego
miłośnika żeglarstwa Andrzeja Butschera grot proporca Oddziału Ligi
Morskiej i Kolonialnej w Nowym
Sączu z 1935 roku. W latach II wojny światowej proporzec ukrywał
Julian Wężyk – działacz Ligi Morskiej i Kolonialnej.
Tadeusz Żygłowicz został uhonorowany najwyższym odznaczeniem
żeglarskim - medalem „Za szczególne zasługi dla żeglarstwa polskiego” (2006). Wychował dziesiątki młodych żeglarzy. Praktycznie

każdy, kto pływał na Jeziorze Rożnowskim, musiał mieć z nim do
czynienia. Od 1965 r. żadne regaty
nie odbyły się bez jego organizacyjnego wsparcia.
Do żeglarstwa zaraził również
syna Tomasza, inżyniera po AGH,
obecnie prezesa firmy Ciepłownik.
Tomasz był czołowym zawodnikiem w klasach Cadet, OK. Dinghy,
Omega, mistrzem okręgu krakowskiego, tarnowskiego i nowosądeckiego w latach 1977–1979, trenerem i działaczem żeglarskim
w Nowym Sączu. Sukcesy sportowe
odnotowywały też wnuki: Małgorzata (członkini kadry narodowej)
i Maciej (dwukrotny mistrz Polski).
Śp. Tadeusz Żygłowicz całe życie pozostawał wierny swej ulubionej pieśni:
Nam nie potrzeba baśni
o morzu,
Ani przybrzeżnych min i baszt,
Ni klechd o wielkim wodnym
przestworzu,
Nam jest potrzebny żagiel i maszt.
Żegluj teraz, Żeglarzu, po Niebiańskich Wodach. Spokojnej
wachty, tam na drugim świecie,
ahoj!
JERZY LEŚNIAK

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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Ludzie

Chciałem bez strachu odprowadzać dzieci do szkoły
Decyzję o ucieczce z Doniecka podjęli z dnia na dzień. Tam na Ukrainie zostawili rodzinę, znajomych,
mieszkanie, zabawki dzieci. W jednym momencie stracili wszystko. Tu
w Nowym Sączu budują życie od nowa.

- Poukładałeś sobie ten świat tutaj?
- Tak, u mnie wszystko jest już
w porządku. Jednak przeżyłem
traumę. Czułem się podobnie jak
wtedy, gdy zmarł mój ojciec. Najtrudniej pogodzić się ze stratą. Idę
do kogoś i myślę sobie, że ja mam
takie same wyposażenie mieszkania jak kolega, ale moje jest daleko, zostało w Doniecku.

- Szczęśliwie dotarłeś do Polski, zostawiając Donieck…
- Byłem jednym z szczęśliwców, którzy skorzystali z programu rządowego pomocy, w ramach którego ewakuowano około
200 osób. Uciekli oni z terenów
Ukrainy objętych wojną, można
powiedzieć wojną wewnętrzną.
Prawda jest taka, że toczy się tam
wojna, trwa okupacja. Tam nie
ma żadnego życia. 95 proc. ludności zgodnie z rozsądkiem opuściła ten teren. Nie ma tam nawet
namiastki normalnego, cywilizowanego życia. Zostały tam osoby starsze, ograniczone fizycznie, niemające innego wyjścia lub
mające silne prorosyjskie przekonania polityczne. Miasto jest
bardzo ładne, uprzemysłowione, Donieck można porównać
do Śląska. Mieszkają tam przedstawiciele wielu narodowości.
Jednak obecnie panuje tam ultra fanatyzm, choć nietolerancja
i nienawiść do ludzi niesympatyzujących z Rosją jest tam stosunkowo od niedawna. Niestety, nie wróży to nic dobrego dla
tego regionu.
- Mówisz o fanatyzmie, o nienawiści,
czym to się konkretnie przejawia?
- Jeżeli ktoś będąc tam, zaczyna rozmawiać w języku innym niż rosyjski, a już na pewno
w ukraińskim, to ściąga na siebie wyrok. Zostaje się wtrąconym do więzienia w piwnicach
byłych budynków administracyjnych. Tam są trzymani więźniowie, nad którymi się znęcają.
Wielu z nich zniknęło, nikt nie
wie co się z nimi stało.
- Ty albo Twoja rodzina, przyjaciele, doświadczyliście prześladowania
w tym najgorszym wymiarze?
- Bezpośrednio tego nie doświadczyłem, nikt nie zabił nikogo z mojej rodziny, nikt nie
ukradł mi samochodu, do mojego mieszkania nie wleciał pocisk.
Jednak moi koledzy, partnerzy
stracili tak naprawdę bardzo często dorobek całego życia oraz firmy. Pozabierali im samochody
służbowe, osobowe, ktoś zniknął, ktoś zginął, ktoś doświadczył zrujnowania domu, bombardowania, stał się bezdomny.
Jedną stratą jest utrata materialnego majątku, a drugą, jeszcze
bardziej bolesną, jest utrata relacji międzyludzkich. Na Ukrainie ludzie z różnych regionów

FOT. JOANNA NIEĆ

Rozmowa
z ANDRZEJEM
MŁODNICKIM

przestali ze sobą rozmawiać, ponieważ rozmowy mają bardzo
często polityczny charakter. To
niczemu nie służy. W myśleniu
ludzi istnieje przepaść. My żyjemy w innej świadomości, tam
jest taka namiastka Korei Północnej. Jeżeli sytuacja się nie zmieni, to mogę powiedzieć, że we
Wschodniej Europie będziemy
mieć rzeczywistość z Orwella.
- Jak i dlaczego trafiłeś do Polski?
- Pochodzę spod Lwowa,
z polskiej rodziny. Mój dziadek
był organistą w polskim kościele
rzymskokatolickim. Babcia pochodzi z polskiej szlachty, spod
Halicza. Ja sam byłem stypendystą Ministerstwa Edukacji Narodowej, skończyłem filologię
polską o specjalizacji redaktorsko-medialnej, chociaż tak się
potoczyły moje losy, że nigdy
z tym nie byłem związany. Pracowałem dla dużych polskich
firm handlowych. Następnie dostałem ofertę pracy w holenderskim koncernie, w którym pracowałem przez 9 lat na terenie
zachodniej i wschodniej Ukrainy.
Mam troje dzieci. Najstarszy syn
urodził się we Lwowie, pozostała dwójka - w Doniecku. Mieszkaliśmy tam przez ostatnie 6 lat.
- Twoje losy splotły się z Fundacją
Anny Dymnej „Mimo wszystko”, chyba dużo im zawdzięczasz…
- W chwili obecnej Fundacja wynajmuje mi na warunkach
„opłaty symbolicznej” mieszkanie w Nowym Sączu. Jej pracownicy i wolontariusze otoczyli mnie i moją rodzinę wprost
matczyną opieką. Nie mówię

o rzeczach materialnych. Podpowiadają mi, gdzie się zwrócić, żeby uzyskać pomoc, jakich
formalności dopełnić, jakie dokumenty podpisać, ale przede
wszystkim udzielają wsparcia.
Najważniejsze, że nie czuję się
samotnie, są dla mnie rodziną.
- O czym myślałeś, kiedy odbierałeś klucze do sądeckiego mieszkania?
- Mam nadzieję, że w przyszłości wykupię to mieszkanie,
bo takie było założenie. Jak się
czułem? To było straszne, wewnętrzne zmęczenie. Przyleciałem do Polski w tym, co miałem
na sobie. Mieliśmy ze sobą podstawowe rzeczy dziecięce, lekarstwa, dokumenty, to wszystko. Przez pół roku mieszkaliśmy
w specjalnym ośrodku adaptacyjnym pod Olsztynem. Przez
ten czas towarzyszyła mi straszna niepewność i strach. Nie chodzi o mnie, mam silną osobowość, ale o żonę i dzieci. Bałem
się tego, co pójdzie źle. Rzeczywistość jest bardzo szara. Kiedy tutaj przyjechałem, ogarnęło
mnie totalne zmęczenie, chciałem, żeby to wszystko jak najszybciej się skończyło. Dla mnie
było najważniejsze, żeby wszystko wreszcie się ustabilizowało praca, mieszkanie. Chciałem być
w jednym miejscu, móc robić sobie śniadanie w normalnych warunkach, odprowadzać bez strachu dzieci do szkoły. Czułem jak
cały czas odchodzę od życia społecznego, jak żyję z wewnętrznym stresie. Korzystałem z pomocy psychologa. To jest bardzo
trudne, kiedy człowiek w jednym
momencie wszystko traci.

- Jak Was przyjęli sąsiedzi? Byli otwarci, pomocni, zdystansowani?
- Pierwszy tydzień był specyficzny, mieliśmy wrażenie, że
wszyscy się na nas patrzą, ale to
było nasze wrażenie. Generalnie ludzie przychodzą sami i chcą
się poznać. Jesteśmy w Sączu od
czerwca ubiegłego roku i poznaliśmy naprawdę sporo fajnych ludzi. Zależy mi na tych relacjach.
Bardzo bym chciał, żeby przekształciły się w przyjaźń. W Nowym Sączu wcześniej nie byłem.
To była dla mnie daleka abstrakcja miedzy górami. Przed przyjazdem do Nowego Sącza słyszałem
o nim dużo dobrego, ale przyznam,
że na początku bardzo się bałem.
- Żałujesz?
- Nie. Chciałbym, żeby Nowy
Sącz był moją małą ojczyzną.
Czuję się tutaj bardzo dobrze.
Plusem tego miasta jest to, że nie
jest ono duże. Po drugie nie lubię blokowisk, owszem, mieszkam w bloku, ale to nie jest taki
„karton”. W Nowym Sączu jest
bardzo dużo zieleni, a ludzie są
spokojni. Mam takie wrażenie,
że tutaj codziennie jest niedziela.
Nie ma ruchu. W tym momencie
bardzo mi to opowiada. Ludzie
tutaj są bardzo tradycyjni, pracowici i uczciwi. Nie ma zbędnego
blichtru. Tutaj stawia się na relacje międzyludzkie. Rozmawiamy jak człowiek z człowiekiem,
nieważne jaką mamy otoczkę socjalną czy kulturową. Dla mnie
to jest bardzo ważne. Mam troje dzieci, Nowy Sącz widzę jako
miasto bezpieczne. Moja żona
też dobrze się tu czuje. Poza tym
miasto położone jest w górach.
REKLAMA

Góry to analogia wyzwania, które podejmuję.
- Skończyłeś polonistykę, zajmowałeś się handlem, w FAKRO wspierasz
działania marketingowe. W jakiej roli
czujesz się najlepiej?
- Firmę FAKRO znam od bardzo dawna z tego też względu,
że w przeszłości sprzedawałem
rynny, stąd bliskość branż. Dla
mnie w pracy najważniejsze jest
to, żeby zawsze dbać o interesy
firmy. Ważne jest wygenerowanie obrotów, osiągnięcie wysokiego wskaźnika sprzedaży, ale
to nie jest najważniejsze. Bardzo
ważne jest budowanie zdrowych,
partnerskich relacji oraz wzajemna współpraca. Może się okazać,
że dzisiaj z danego kontaktu nie
wyjdzie biznes, ale jeśli dbało się
o relacje z kontrahentem, to on za
jakiś czas do nas wróci.
- Mówiłeś o relacjach zawodowych,
o atmosferze w pracy. Co cenisz u innych najbardziej?
- Dla mnie bardzo ważne jest
odejście od stereotypowego rozumienia relacji pracodawca - pracownik. Firma, w której pracuję,
jest poniekąd jak rodzina. Ważne jest zrozumienie, że ja pracuję nie dla kogoś tylko dla siebie.
Jasne, moja praca ma przynosić
wymierne efekty dla firmy, ale
i mnie ma rozwijać i dawać satysfakcję. To trochę tak jak w życiu
rodzinnym. Może to zbyt śmiałe
porównanie, ale pozwala mi lepiej pracować i lepiej czuć się w
pracy. Mój sukces jest sukcesem
firmy i odwrotnie. To są relacje
wzajemne. Podoba mi się, kiedy w pracy każdy dodaje coś od
siebie i nie mam na myśli tylko
wiedzy i doświadczenia, ale też
osobowość, zaangażowanie, podejście do życia.
- Układasz sobie polską rzeczywistość
zawodową, a jak zawodowo radzi sobie w Polsce Twoja żona?
- Moja żona jest doktorem politologii. Tak wysokie kwalifikacje
paradoksalnie wcale nie ułatwiają
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- A dzieci… jak czują się w nowym
otoczeniu, w nowej szkole? Tęsknią
za Ukrainą?
- One są w takim wieku, że
bardzo szybko się aklimatyzują.
Tym bardziej, że w Polsce czują
się jak w domu. Problem, szczególnie na początku przyjazdu do
Polski, był inny - dzieci wielokrotnie pytały mnie, czemu do
Polski nie mogły zabrać swoich zabawek, dlaczego nie ma możliwości przewiezienia ich tutaj. Kiedyś
mój syn zapytał: „Tato, wszystkie
dzieci jeżdżą na rowerze, a ja nie
mogę, bo mój został daleko i nie
mogę go tu przywieść . Dlaczego?”. Niestety nie potrafię odpowiedzieć na takie pytania. Z rodziną, która została na Ukrainie,
mamy częsty kontakt telefoniczny, ale zobaczenie się z nimi jak na
REKLAMA

razie nie jest możliwe. Dzieciom
ciężko to zrozumieć.
- A jak Ty odreagowujesz tęsknotę. Co
lubisz robić po godzinach?
- Uwielbiam dyskutować ze
znajomymi, przyjaciółmi. Na
szczęście mam szerokie grono
takich osób i w wolnym czasie, dzwonię do nich na skype.
Kiedy jest ładna pogoda, zabieram dzieciaki na spacer. Z przyjemnością chodzimy na sądeckie
planty. Poza tym muszę w pewnym sensie nauczyć się korzystać z wolnego czasu, ponieważ
na Ukrainie pracowałem od 9.
do 19., ale bywało tak, że wracałem do domu nawet o północy.
Na Ukrainie jest inny tryb pracy. Oprócz tego cały czas musiałem być pod telefonem. Telefon służbowy to taka druga żona
(śmiech). Dużo czasu spędziłem
w podróżach służbowych, dlatego też dużą odmianą i frajdą jest
dla mnie - do pracy i po godzinach - jazda na rowerze.
- O czym marzysz?
- Nie jestem naiwnym człowiekiem. Chciałbym, żeby nie
było wojen, a granice państwowe i międzyludzkie były otwarte, ale to jest nierealne. Marzę
o tym, żeby można było cofnąć
czas i zmienić to, co jest złe i niszczy ludzi.

ROZMAWIAŁA JOANNA NIEĆ

Wirtuoz organów od 45 lat w Sączu
Wolak sam wymienił stare zużyte
piszczałki, a potem dodał kolejne 16 głosów. - Dziś organy mają
30 głosów, 2 manuały obsługują 2250 piszczałek - dodaje organista, którego w pracy zastępuje często jego syn Tomasz, znany
w Nowym Sączu muzyk, fan muzyki Skaldów.
W 2007 roku organista obchodził okrągły jubileusz 50-lecia
pracy artystycznej. Wtedy także papież Benedykt XVI przyznał
mu order Pro Ecclesia et Pontifice - najwyższe odznaczenie, jakie
może otrzymać osoba świecka.

Śpiewa i gra na chwałę Bożą od blisko
60 lat, a od 45 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym
Sączu. Organista Stanisław Wolak
obchodzi właśnie jubileusz pracy
w nowosądeckiej parafii.

Organista nie ma wolnego
Codzienną służbę, jaką pełni
Stanisław Wolak, trudno nazwać
tak po prostu pracą. To połączenie
pasji, miłości do muzyki, do Boga
i do ludzi. - To wręcz wariactwo
- mówi z uśmiechem organista.
-Trzeba ćwiczyć bez przerwy,
w pracy organisty nie ma wolnego – podkreśla. Do parafii kolejowej w Nowym Sączu prowadzonej
przez oo. Jezuitów, muzyk przybył w lutym 1971 r. Zapis z kroniki parafialnej głosi.: „Przyjechał
nowy organista, Stanisław Wolak i objął u nas posadę – pochodzi z Tropia – pracował dotychczas w Żaganiu – gra dobrze, ma
miły głos – ogromne zainteresowanie swą pracą, chórem, organami – cieszy się dobrą opinią
ks. proboszcza z Tropia”.

Sam rozbudował organy
Muzyk ukończył salezjańską
szkołą średnią muzyczną w Przemyślu a następnie przez trzy lata
pod okiem profesora Romualda

FOT. KOLEJOWA.PL

znalezienia pracy. Poza tym od 6
lat przebywała na urlopie macierzyńskim. W takim przypadku
ponowne wejście na rynek pracy jest trudne. Kiedy przyjechaliśmy do Nowego Sącza, podjęła
staż finansowany z Urzędu Pracy
w jednej z sądeckich organizacji
pozarządowych. Czuje się tutaj
bardzo dobrze. Dla niej Polska jest
również drugim domem. Płynnie
włada językiem polskim. W ogóle decyzja o przyjeździe do Polski
była bardziej jej niż moja. Podjęliśmy ją w ciągu doby, jechaliśmy
totalnie w ciemno.

Sroczyńskiego kształcił się
w Studium Organistowskim przy
katedrze we Wrocławiu. Z życzliwym uśmiechem siada na ławeczce naprzeciwko podwieszonych u sufitu organów. Z pasją
opowiada o instrumencie, który sam własnoręcznie rozbudował i zmodernizował. - Te organy
to moje dziecko - mówi. Kiedy przyjechał do Nowego Sącza,
miały 14 głosów - 850 piszczałek.

O to proszę pytać pana Bacha
– Pewnego razu, po skończonym nabożeństwie podeszła do
mnie starsza pani i zapytała,
dlaczego ja na tych organach
tak strasznie „huczę”, tak się
wówczas wyraziła - opowiada
z uśmiechem pan Stanisław.
- A ja odparłem, że należałoby
raczej zapytać o to pana Bacha
- dodaje. Co wówczas grał? Na to
pytanie organista nie odpowiada,
lecz siada do instrumentu i energicznie zaczyna grać najsłynniejszy chyba utwór Jana Sebastiana
Bacha „Toccata i fuga d-moll”.

AGNIESZKA MAŁECKA

www.sacz.in – Twój tygodnik codziennie | DOBRY TYGODNIK SĄDECKI 18 lutego 2016

8

Opinie

Dziwna historia Józefa J.
Jerzy Wideł
Z kapelusza

C

iepła jesień 1980 r. Połowa września. Dwa tygodnie
po podpisaniu Porozumień
Sierpniowych w Szczecinie i Gdańsku. W Domu Robotniczym w Nowym Sączu w wypełnionej po brzegi sali kinowej „Kolejarza” odbywa
się zebranie informacyjne na temat
tworzenia struktur nowego niezależnego związku zawodowego.
Jeszcze nie pada jego nazwa „Solidarność”. Są przedstawiciele różnych sądeckich firm. Zebranie prowadzą na zmianę Andrzej Oramus
z MERA-KFAP w Limanowej, Jerzy
Gwiżdż - radca prawny, Mieczysław
Gil z Nowej Huty, Henryk Pawłowski z PKP. Na sali zainteresowaniem
słucha z tych wystąpień Józef Jarecki, młody inżynier z działu technologicznego w ZNTK.
Kilka tygodni później w ZNTK
odbywają się zebrania związkowców istniejącego jeszcze Związku

Zawodowego Kolejarzy. Na zebraniu Wydziału W-19 atmosfera jest
tak gorąca, kolejarze domagają się
przyjazdu ministra komunikacji.
Jak nie przyjedzie natychmiast, to
będzie okupacja tzw. sali ludowej,
gdzie ma miejsce zebranie. Wtedy na mównicy pojawia się skromny, brodaty Józef Jarecki i ściszonym głosem mówi, że okupacja nic
nie da, więc lepiej spisać postulaty i przedstawić je dyrektorowi
Stenderze.
Kiedy już oficjalnie zaistnieje
NSZZ „Solidarność”, załoga wybierze Jareckiego na przewodniczącego Tymczasowego Komitetu Założycielskiego „S” w ZNTK.
W styczniu 1981 r. w trakcie okupacji sądeckiego magistratu zostanie
on rzecznikiem prasowym i szybko zyska sympatię innych działaczy „S” w mieście. Nie jest pistoletem wiecowym. Mówi łagodnym
głosem. Wchodzi w skład struktur
miejskich NSZZ „S”. Ale nadal pracuje w ZNTK. Ludzie wybierają go
w głosowaniu do nowo powstałej
Rady Pracowniczej.
Wybucha stan wojenny. Jareckiemu udaje się uciec z domu i nie
zostaje internowany. Włącza się
w wydawanie i kolportaż podziemnych „Wiadomości Sądeckich”.

Drukowane są w wieży bazyliki
św. Małgorzaty. Na trop trafia Służba Bezpieczeństwa i aresztuje osoby zaangażowane w wydawanie
biuletynu. W maju 1982 r. w Krakowie Sąd Warszawskiego Okręgu
Wojskowego wydaje bardzo surowe wyroki. Na 4 lata skazani zostają Józef Jarecki, Krzysztof Węglowski-Król (ZNTK), Tadeusz Piasecki
(NKB). Na 3,5 roku - Zbigniew Leśniak (ZNTK), na 3 lata Krzysztof

Po latach chwile grozy mają
wrócić. Sąd Apelacyjny w Krakowie przed kilkoma dniami uznał
Józefa Jareckiego za kłamcę lustracyjnego. Bo wywąchał w aktach
Instytutu Pamięci Narodowej, że
jednak był on w latach 1978-1980
tajnym współpracownikiem i miał
informować funkcjonariuszy SB o
nastrojach społecznych w ZNTK. Co
prawda sąd nie udowodnił, że Jarecki podpisał dokumenty o współ-

Po latach chwile grozy mają
wrócić. Sąd Apelacyjny w Krakowie
przed kilkoma dniami uznał Józefa
Jareckiego za kłamcę lustracyjnego.
Witowski (NKB), Mieczysław Górski (ZNTK), na 2 lata Tadeusz Nitka
(ZNTK) na rok w zawieszeniu Tadeusz Zengel (ZNTK).
Jarecki wychodzi z kryminału
po półtora roku i zostaje absolutnie bez pracy. Podejmie ją dopiero po kilku latach. Przechodzi kilka
operacji na sercu. Stara się o rentę.
W 2008 r. władze AWS desygnują go
na prezesa PKS. Składa oświadczenie lustracyjne: „nie byłem tajnym
współpracownikiem SB”.

pracy z SB, ale uznał, że zataił on, iż
opowiadał esbekom o nastrojach.
Mój Boże! Donosił, czy nie donosił? Sąd się tym nie zajął. ZNTK to
był zakład zamknięty, szczególnie
penetrowany przez SB i jego agentów-pracowników tej firmy. Zresztą „opiekunowie” SB byli powszechnie znani. Wielu z nich nadal chodzi
sądeckimi ulicami. Ba, przeszli niektórzy z nich pozytywną weryfikację i pracowali w UOP. Józek jest
ofiarą tego systemu policyjnego, bo

przecież cóż mógł on mówić o nastrojach społecznych, skoro esbecy co tydzień a nawet częściej spotykali się w ZNTK z dyrektorami
i kierownikami wydziałów i innymi
co ważniejszymi osobami, włącznie
z I Sekretarzem Komitetu Zakładowego PZPR. Takie były czasy! Od inteligencji czy też trzeźwej nieskażonej wódką głowy esbeka zależało,
co napisał on w swoich notatkach
służbowych.
Podczas rozprawy sądowej Jarecki spotkał się z funkcjonariuszami
SB, którym miał rzekomo donosić
o nastrojach. Ci rozbrajająco wyjaśniali sądowi, że te informacje nie
miały żadnego większego znaczenia.
Sprawy nie ma? Sprawa jest.
Po tylu latach ciąga się po sądach
65-letniego Józka, człowieka schorowanego. Jego koledzy związkowi
mówią, że oskarżenie jest funta kłaków warte. On dla nich zawsze pozostanie człowiekiem rzetelnym, solidnym i uczciwym.
Czy IPN kiedykolwiek zwróci mu
naruszoną cześć i godność? Kogo
jeszcze wybierze na ofiarę spośród
tych pierwszych, odważnych „solidarnościowców”? Owszem byli
wśród nich ludzie słabych charakterów, ale na miły Bóg, przecież nie
Józek Jarecki.

REKLAMA

Zostaw 1% swojego podatku w Krynicy-Zdroju!
Trwa okres składania rocznych zeznań podatkowych (PIT).
Do 2 maja 2016 r., wypełniając PIT, mają Państwo możliwość
przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz wybranej
organizacji pożytku publicznego.
Możliwość przekazania 1% odpisu podatku dochodowego
organizacjom pożytku publicznego to niepowtarzalna szansa wsparcia organizacji działających na rzecz innych.
1% to kwota potrącana z podatku, który zostanie przekazany do Urzędu Skarbowego – nie jest zabierany podatnikom.
Zachęcamy do wsparcia jednej z Organizacji Pożytku Publicznego działającej w Krynicy-Zdroju!
Fundacja Rozwoju Szpitala Miejskiego im. dr Józefa Dietla celem organizacji jest promocja i rozwój, wyposażenie
w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną, podnoszenie
kwalifikacji personelu medycznego. Numer KRS Organizacji 0000076480
Krynickie Towarzystwo Kulturalne im. Jana Kiepury, którego celem stało się upowszechnianie muzyki, propagowanie
sztuki śpiewaczej Jana Kiepury, podejmowanie i realizowanie zadań związanych z historią, kulturą i życiem artystycznym Krynicy-Zdroju. Numer KRS Organizacji 0000052706
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Przystań” celem jest zbiórka środków na dzieci z zaburzonym
rozwojem psychoruchowym oraz wyposażenie ośrodka integracji sensorycznej. Numer KRS Organizacji 0000154439

Czym jest Organizacja Pożytku Publicznego[OPP]? – to
stowarzyszenia i fundacje, zakładane przez aktywnych obywateli, w celu rozwiązywania konkretnych problemów społecznych, spełniające określone ustawowo wymogi. Są to
podmioty cieszące się zaufaniem społecznym, spełniające
konkretne kryteria, tj. muszą prowadzić działalność społecznie użyteczną na rzecz ogółu społeczności, a także wyróżniać się transparentnością zarówno w momencie rejestracji, jak i w całym okresie działania.
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Ważny temat
Mieszkańcy Popowic nadal nie
mogą się otrząsnąć po tragedii, jaka rozegrała się tam 9
lutego. Sołtys wsi znalazł na
podwórku martwego noworodka. Dziecko było zawinięte w worek. Czesław
Kurzeja wyznał dziennikarzom, że jego zawartość tak
śmierdziała, że trudno było
przejść obok worka obojętnie.
Ze wstępnych badań wynika, że noworodek był dziewczynką. Jego matka
jest ciągle poszukiwana przez policję.
- Mogło tu dojść do prawdziwej życiowej tragedii, nie tylko dotyczącej samego dziecka ale i jego mamy – wyjaśnia psycholog Teresa Wojsta–Kielian.
- Czy matka, która decyduje się na taki
krok, myśli racjonalnie?
- Sposób, w jaki kobieta pozostawiła swoje dziecko, wskazuje
na to, że jej świadomość na pewno
była mocno ograniczona. Sytuacja
jest wyjątkowa, bo posiadamy niewiele informacji dotyczących sprawy i czynników, które mogły wpłynąć na podjęcie takiej decyzji, o ile
była to decyzja tej kobiety. Mogło tu
dojść do prawdziwej życiowej tragedii, nie tylko dotyczącej samego
dziecka ale i jego mamy.
- Jak to możliwe, że matka, która przez
tyle miesięcy nosi pod sercem dziecko,

decyduje się na taki
krok?
Mówi
się, że bycie
mamą to najlepsza rzecz,
jaka może
spotkać każdą
kobietę
w życiu. Wystarczy popatrzeć
na reklamy w telewizji, gdzie widzimy uśmiechnięte
i zadowolone mamy, ale rzeczywistość często odbiega od obrazów
prezentowanych w mediach. Zdarzają się sytuacje, gdy kobiety zachodzą w ciążę w nieodpowiednim
momencie swojego życia i zostają
same. Często związane jest to z sytuacją gorszego statusu materialnego. Nierzadko są to kobiety słabo wykształcone i w momencie,
kiedy dowiadują się, że są w ciąży,
mają wrażenie, że ich życie zostało przekreślone. Zdarza się, że i bliscy nie pomagają im w tej sytuacji
mówiąc, że jeśli urodzą, ich życie
nie będzie miało sensu. Macierzyństwo jest więc wtedy postrzegane
jako coś niewygodnego, co przyszło nie w porę. W takiej sytuacji
kobiety mogą działać pod wpływem szoku czy też niestabilności emocjonalnej podejmując takie,

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:
 Podziemną ekspozycję multimedialną
 140 metrową zjeżdżalnię
 Podziemną przeprawę łodzią
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Okno życia mogło ocalić porzuconego w worku noworodka

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

a nie inne decyzje. Kiedy odbiera się
życie swojemu dziecku czy zostawia
się je w worku, te wspomnienia zostają na zawsze w pamięci i nie ma
możliwości, by je zatrzeć.
- Motorem do podjęcia takiej decyzji
może być też partner?
- Na pewno. Mówi się wtedy
o tzw. podżegaczach do podjęcia decyzji o uśmierceniu dziecka. Niestety
w opinii społecznej winę zazwyczaj
składa się na kobietę, a przecież inne
osoby też mogły uczestniczyć w tej
sytuacji. To prawdziwy dramat, jeśli partner mówi swojej kobiecie, że
z dzieckiem będzie im niewygodnie,
a jeśli urodzi, to ją zostawi. Jeśli jeszcze
w domu rodzinnym takiej kobiety
nie było mocnych wzorców, był alkohol, przemoc i brak jakiegokolwiek wsparcia ze strony bliskich,
nie ma się czemu dziwić. W sytuacji, kiedy taka kobieta poznaje partnera, który chce z nią spędzić życie,
ale stawia warunki, często dokonuje ona bardzo trudnych wyborów,
które my możemy oceniać jako złe.
- Co w takim razie z oknami życia? Są
domy samotnej matki, dziecko można też po porodzie zostawić w szpitalu, czemu matki nie korzystają z takiego rozwiązania?
- Myślę, że często presja jest tak
wielka, że te osoby nawet nie biorą
pod uwagę, że są inne możliwości.

Ponadto istnieje przekonanie, że zostawianie dzieci w szpitalach czy
oknach życia sprawi, że te matki
będą źle oceniane. Bywa, że nieraz
po prostu brakuje też wiedzy. Jeśli młoda kobieta dowiaduje się, że
jest w ciąży, opuszcza ją partner,
w dodatku jest presja ze strony rodziny, to posiada ona informacje tylko z jednej strony. Nie zastanawia się
nawet nad tym, czy są inne rozwiązania, które mogłyby ocalić dziecko w innej rodzinie. Dlatego warto
mówić, że są takie miejsca. Jeśli nie
do końca jest się pewnym, czy chce
się dziecko urodzić, to trzeba mieć
świadomość, że wiele rodzin bardzo
chętnie się nim zaopiekuje czy je zaadoptuje. Są ośrodki adopcyjne czy
choćby Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Można się udać do zaufanego
psychologa, aby z nim porozmawiać
i zastanowić się, co będzie dla mnie
najlepsze w takiej sytuacji.
- Ciężkie chwile czekają teraz matkę
dziewczynki. Sprawa została mocno nagłośniona w mediach…
- To dla niej mało komfortowa
sytuacja i na pewno budzi refleksje, czy można było postąpić inaczej. Ta kobieta powinna sobie zdać
sprawę, że w zaistniałej sytuacji też
ma prawo do pomocy. Na pewno
jej potrzebuje i raczej nie powinniśmy oceniać jej postępowania,

bo na problem trzeba popatrzeć
całościowo.
- Mówi się, że czas goi rany, ale czy matka jest w stanie pogodzić się ze śmiercią dziecka – niezależnie od tego, w jaki
sposób ta śmierć nastąpiła?
- To zależy indywidualnie od
każdej osoby. Z własnego doświadczenia jako psychoterapeuty wiem,
że tego typu traumatyczne zdarzenia potrafią się ciągnąć latami. Pomoc psychologa jest wręcz konieczna. Trzeba bardzo o siebie walczyć,
żeby przejść do kolejnego etapu życia z jak najmniejszymi konsekwencjami tej sytuacji.
- Czy zgłoszenie się na policję pomogłoby tej kobiecie?
- Ta kobieta na pewno doświadcza wielu trudnych emocji. Ludzie,
którzy są „poszukiwani”, w momencie kiedy sytuacja się wyjaśnia, odczuwają dużą ulgę. Trzeba
sobie jednak zdać sprawę, że często
stan psychiczny takich osób może
wykluczać ich odpowiedzialność
z tytułu podjętych działań. W takim
przypadku sprawą matki, o której
rozmawiamy, zajmą się na pewno
biegli psychiatrzy, którzy ocenią jej
stan. Działania prowadzi też prokuratura, która zaopiniuje, czy w zdarzeniu brały udział inne osoby.

ROZMAWIAŁA MARTA TYKA

KRYN
IC
NE
A
AL

TOLICA!
AS
W
W

10

OWA ZIM
O
–N

WYDAN
SPECJ IE
ALNE

www.sacz.in – Twój tygodnik codziennie | DOBRY TYGODNIK SĄDECKI 18 lutego 2016

Wiadomości
Futurystyczny dworzec w miejsce starego
ANIE SPEC
J
YD

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, spółka Małopolskie Dworce
Autobusowe ruszy z budową nowego dworca jeszcze przed wakacjami. Obecny dworzec przy Placu
Dąbrowskiego zostanie zburzony,
a autobusy będą odjeżdżać ze stanowisk tymczasowych.
Wygląd i otoczenie obecnego
dworca autobusowego pozostawiają wiele do życzenia. Obiekt
jest przestarzały, podróżujący
wsiadają do pojazdów pod gołym
niebem. Nowy dworzec miałby
być nowoczesnym, futurystycznym budynkiem.
- Projekt nowego budynku poprzedziliśmy licznymi analizami
zachowań pasażerów, a szczególny nacisk położyliśmy właśnie na
ich wygodę - mówią projektanci
z krakowskiego Biura Architektury Stosowanej. - Zależało nam na
tym, aby budynek połączyć z otoczeniem, a oczekujących na środek transportu ludzi zachęcić do
przebywania na zewnątrz, w otoczeniu placu dworcowego, a nie
szczelnie zamykać ich w środku. Między innymi z tego powodu
budynek posiada duże zadaszenie oraz łagodną zieloną rampę,
prowadzącą do dworcowej restauracji, z której można podglądać dokujące autobusy. Budynek

wydaje się lekko wyrastać w ziemi – to nasz ukłon w stronę zabytkowych obiektów zlokalizowanych po drugiej stronie Alei
Wolności. Liczymy na to, że dzięki naszym zabiegom architektonicznym okolica odżyje, miejsce
przyciągnie nie tylko pasażerów,
ale i mieszkańców, a całość stanie się kolejnym mikro-centrum
Nowego Sącza.
Budowa nowego dworca została zapowiedziana jeszcze w 2014
r., ale ze względu na przedłużające się formalności dopiero teraz spółka otrzymała pozwolenie na budowę. Jeśli nie uda się
rozpocząć prac przed czerwcem,

inwestycja będzie realizowana dopiero na wiosnę przyszłego roku. Koszt budowy nowego
dworca szacowany jest na kwotę
ponad 10 mln zł. W planach jest
nowa płyta z postojami dla autobusów a także punkty gastronomiczne. Na pokrytym zielenią dachu ma powstać kawiarnia.
Spółka Małopolskie Dworce
Autobusowe kupiła nowosądecki dworzec w 2012 roku za kwotę
ponad 7 mln zł od likwidowanego w Nowym Sączu PKS-u. Służy
podróżnym od końca lat 50., codziennie z dworca korzysta około 12 tys. pasażerów.
(AM)

- Od kilku dni do Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu zgłaszają się mieszkańcy otrzymujący
telefonicznie oferty zakupu czujek tlenku węgla od osób, które powołują się na
straż pożarną. W trakcie rozmowy podawana jest informacja, że w straży pożarnej
powstała komórka, która sprzedaje czujki węgla, jak również, że straż pożarna

W wyższych partiach Beskidu Sądeckiego występuje jeszcze pokrywa śnieżna. Utrzymujące się wysokie, jak na miesiąc luty, temperatury
oraz pojawiające się okresowo opady deszczu i śniegu, powodują dużą
zmienność warunków turystycznych. Na szlakach miejscami jest ślisko, zalecamy dużą ostrożność. Pamiętajmy, aby na bieżąco uzyskiwać
informacje o aktualnym stanie szlaków w schroniskach górskich oraz
u ratowników GOPR.

Kronika zdarzeń
W okresie ferii zimowych od 8 do
14 lutego w stacjach narciarskich zabezpieczanych przez GK GOPR, ratownicy interweniowali 70 razy.
• W sobotę 13 lutego o godz. 11.05
dyżurny Stacji Centralnej GOPR
w Krynicy-Zdroju otrzymał zgłoszenie od 24-letniej turystki znajdującej się na drodze dojazdowej do Kolejki Gondolowej, że

w wyniku upadku doznała urazu
przedramienia. Po udzieleniu pomocy, ratownicy przetransportowali poszkodowaną do szpitala
w Krynicy-Zdroju.
• W sobotę 13 lutego o godz. 12.45
dyżurny Stacji Centralnej GOPR
w Krynicy-Zdroju otrzymał zgłoszenie od opiekuna grupy młodzieży wędrującej ze schroniska Bacówka nad Wierchomlą do
schroniska na Jaworzynie Krynickiej, że w wyniku odnowienia się
kontuzji kolana 15-letnia uczestniczka wycieczki skarży się na
silny ból utrudniający dalszą wędrówkę. Na miejsce dotarł na skuterze śnieżnym ratownik GOPR,
przetransportował nastolatkę do
górnej stacji Kolei Gondolowej.
Następnie ze stacji dolnej kolejki została ona zabrana przez pogotowie ratunkowe do szpitala
w Krynicy-Zdroju.

GRUPA KRYNICKA GOPR

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

Bądź czujny na czujki
Komenda Miejska Straży Pożarnej informuje, że
nie prowadzi jakiejkolwiek działalności handlowej
w zakresie sprzedaży czujek tlenku węgla. Jeśli
ktokolwiek z mieszkańców Sądecczyzny otrzymał telefon w tej sprawie, to najprawdopodobniej zadzwonił do niego oszust.

Kontuzja kolana
i uraz przedramienia

Miłosierdzie jako styl życia

będzie prowadzić kontrole w mieszkaniach
sprawdzające obowiązek posiadania takich czujek – mówi zastępca komendanta
miejskiego Państwowej Straży Pożarnej st.
bryg. Paweł Motyka.
Strażacy ostrzegają, że takie oferty to próby oszustwa i nie są w jakikolwiek sposób
związane z działalnością strażaków. Obowiązujące przepisy prawa nie nakładają na
właścicieli lokali mieszkalnych obowiązku
montażu czujek tlenku węgla. Strażacy mogę
jedynie zachęcać do montowania takich czujek – decyzję zostawiając mieszkańcom.
Straż pożarna apeluje, aby wszystkie próby wyłudzenia zgłaszać na policję.
(AM)

Sadecką firma RTCK, patron medialny Światowych Dni
Młodzieży, zaprasza 27 lutego na konferencję na temat praktycznego aspektu miłosierdzia i przebaczenia. Wykład „Niemiłosierny człowiek, miłosierny Bóg”
wygłosi dr psychologii, doświadczony duszpasterz –
ks. Marek Dziewiecki.
- W roku Jubileuszu Miłosierdzia Bożego organizujemy tę szalenie ważną i potrzebną konferencję z księdzem Markiem Dziewieckim, ponieważ
on, jak nikt inny potrafi w przystępny i praktyczny sposób przedstawić najważniejsze tematy
z tym związane – mówi Renata Bobrowska z RTCK.
Autor zapowiada, że nie zabraknie kontrowersyjnych treści, a także dużego zaskoczenia dla tych
wszystkich, którzy mają poczucie, że znają temat.

Aby zrozumieć fenomen miłosierdzia, potrzeba poznać także, czym miłosierdzie nie jest
i z czym jest mylone.
- Modnym wręcz obecnie przejawem niemiłosierdzia jest stawanie po stronie krzywdzicieli
zamiast po stronie ich ofiar, czy też wymaganie
od krzywdzonych, by przebaczali swoim krzywdzicielom zanim ci się nawrócą, zanim przeproszą i wynagrodzą za zło, którego się dopuścili –
mówi z przejęciem ks. Marek Dziewiecki.
Jednym z najważniejszych tematów konferencji będzie także proces przebaczania – samemu sobie i innym.
Konferencja odbędzie się w audytorium MMC
Brainville.
(RED)

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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Informacje

8700 dzieci w programie 500 plus FOG może uratować
W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Sączu trwają
przygotowania do wypłaty świadczeń w ramach programu „Rodzina 500 plus”. Jego realizacja
rusza od 1 kwietnia. Szacuje się,
że na świadczenia może liczyć
w mieście około 8700 dzieci.
- To będzie dla nas bardzo
duże wsparcie, bardzo się cieszymy, że nareszcie będziemy
mogli kupić dzieciom to co im
się podoba, a nie to co nam się
podoba cenowo - mówi mama
pięciorga dzieci Beata Kotlarz
z Nowego Sącza.
W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w planach
jest utworzenie 10 stanowisk,
aby od kwietnia być przygotowanym na przyjęcie tak dużej liczby świadczeniobiorców.
- Świadczeniobiorców podzieliliśmy na dwie grupy.
Tych, którzy będą starać się
o pieniądze na drugie i kolejne dziecko, będziemy przyjmować na parterze. Z kolei
dla tych, którzy mają jedno
dziecko, będą utworzone stanowiska na drugim piętrze,
bo z tym łączą się dodatkowe
oświadczenia o wysokości dochodów - informuje dyrektor

MOPS w Nowym Sączu Józef
Markiewicz.
Wnioski będzie można składać nie tylko osobiście, ale też
drogą elektroniczną. Dokumenty będą dostępne na parterze w budynku MOPS lub
będą na stronie internetowej
ośrodka.
- Będziemy chcieli wykorzystać naszą kadrę, ale też
będziemy angażować pracowników z innych działów, planujemy również zatrudnienie
kilka nowych osób do pomocy - dodaje Józef Markiewicz.
Jak zakłada program, świadczenie w wysokości 500 zł na
drugie i kolejne dziecko otrzyma każda rodzina bez względu na dochody. W przypadku posiadania tylko jednego
dziecka, trzeba będzie spełnić kryterium dochodowe 800 zł na osobę w rodzinie lub
1200 zł w przypadku dzieci
z niepełnosprawnością.
Z programu „Rodzina 500
plus” skorzysta m.in. Beata Kotlarz z mężem. Ich najstarsza
córka ma 16 lat, kolejna 14 lat,
syn - 12, najmłodsi w rodzinie
to 9-letni bliźniacy.
- To będzie dla nas bardzo
duże wsparcie. Oboje z mężem

zarabiamy najniższą krajową
i dlatego musimy rozsądnie
wydawać pieniądze, bo wydatków jest sporo. W pierwszej kolejności trzeba zapłacić rachunki i kupić jedzenie,
dopiero później zastanawiamy
się, ile możemy dać dzieciom.
A wiadomo, że sama szkoła
bardzo dużo kosztuje. W przypadku całej piątki robi się spora kwota – mówi. - Pieniądze
pójdą m.in. na książki, wyjścia do kina, basen czy sprzęt
komputerowy dla dzieci, w
domu jest tylko jeden i trzeba
ustawiać się kolejce. Nie będę
też musiała się zastanawiać,
gdzie kupić najtańszą odzież.
Ponadto chcielibyśmy zabrać
całą piątkę gdzieś na weekend. Do tej pory nie było nas
stać na taki wyjazd, bo trzeba
by było na to wydać naszą całą
pensję. Umówiliśmy się też, że
pieniądze dla najstarszej córki
będziemy odkładać na jej studia – zapowiada.
W całej Polsce z programu
ma skorzystać w sumie 2,7 miliona polskich rodzin. Na ten
cel w tym roku przeznaczono
17 miliardów złotych.
MONIKA CHROBAK

drewniane zabytki
Trwają starania, aby w kolejnych drewnianych cerkwiach w regionie sądeckim i gorlickim wpisanych na światową listę UNESCO zamontować system
gaśniczy FOG. W sytuacji zagrożenia
natychmiast rozpyla on parę wodną,
która powoduje ugaszenie lub stłumienie pożaru. Taki system już funkcjonuje w zabytkowych obiektach w Binarowej i Sękowej.
Sądecka delegatura Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
stara się, aby system FOG pojawił się
w czterech pozostałych cerkwiach
wpisanych w ubiegłym roku na
światową listę dziedzictwa kulturowego UNESCO. Chodzi o drewniane
świątynie w Kwiatoniu, Owczarach,
Brunarach i Powroźniku.
- System FOG daje największą
gwarancję na uratowanie takiego zabytku w sytuacji pojawienia się ognia, szczególnie w nocy,
kiedy może być on późno zauważony - informuje Krystyna Menio, kierownik sądeckiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony
Zabytków.
Większość zabytkowych budynków w regionie sądeckim ma już
zamontowany system sygnalizacji

pożarowej, który alarmuje, jeśli pojawi się ogień.
- Im więcej takich zabezpieczeń,
tym większe szanse na uratowanie
obiektu - przyznaje starszy brygadier Paweł Motyka z Sądeckiej Straży Pożarnej. - System FOG jest jedną z bardziej skutecznych form, bo
w takiej sytuacji każda minuta jest
bezcenna.
Kiedy system FOG będzie zamontowany, na razie nie wiadomo.
Inwestycja na pewno będzie kosztowna. Dlatego po przygotowaniu
projektów, kolejnym krokiem będzie poszukiwanie środków finansowych. Będą na pewno składane
wnioski o dofinansowanie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
Pożarów drewnianych zabytków nie brakowało w regionie.
W ostatnich latach palił się kościółek w Świniarsku czy Ptaszkowej.
Na początku lutego tego roku ogień
zajął XVI-wieczny kościółek w Libuszy koło Gorlic. Świątyni nie udało się uratować, prawie doszczętnie
spłonęła. Śledczy badają, czy doszło
do zwarcia instalacji elektrycznej,
czy było to podpalenie.
(MCH)

REKLAMA

Zapraszamy do skorzystania
Z NOWEGO ZABIEGU

KRIOKOMORY
ogólnoustrojowej
Działanie krioterapii obejmuje m. in.:
- działanie przeciwbólowe,
- zmniejszenie obrzęków,
- zwiększenie zakresu ruchomości stawów,
- przyspieszenie procesu gojenia się ran.

Stare Łazienki Mineralne
Krynica-Zdrój - Deptak
Rezerwacja tel.: 18 471 62 28
www.uzdrowisko.krynica.com.pl
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Informacje
TYDZIEŃ W SKRÓCIE
Zmarł Jan Rosiek
W piątek 12 lutego w nowosądeckim szpitalu w wieku 68
lat zmarł Jan Rosiek, znany nauczyciel i społecznik. Był nauczycielem matematyki, a od 1985 r.
dyrektorem Technikum i Zasadniczej Szkoły Gastronomicznej
w Nowym Sączu. W 1992 r. powołano V LO a szkoła przejęła nazwę Zespołu Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej. W 2008 r.
przeszedł na emeryturę. Współtworzył Stowarzyszenie Nowosądecka Wspólnota.
POD PATRONATEM
M

Najpopularniejsi sportowcy Sądecczyzny
Łukasz Pławecki - zawodnik sportów walki został laureatem XIII edycji plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca
Sądecczyzny. Drugie miejsce zdobył kajakarz Dariusz Popiela – olimpijczyk z Pekinu. Trzecie - Ewa Bulanda, kickboxerka,
która w 2015 r. została wicemistrzynią świata w Dublinie. To na nich mieszkańcy Sądecczyzny oddali najwięcej głosów.
Kapituła plebiscytu przyznała także tytuły: Prezesa Roku - Arkadiuszowi Dylowiczowi, prezesowi Sądeckiego Klubu Piłki
Siatkowej Dunajec, Trenera Roku - Ewie Bulandzie, trenerce kickboxingu. Miano Talentu Roku zdobył pływak Tomasz
Michałowski. Gala odbyła się w hotelu Beskid w Nowym Sączu. Organizatorem plebiscytu było Stowarzyszenie „Dla
Miasta”.
(R)

Będziemy jeździć szklanymi pociągami?
Województwo małopolskie do 2020 roku
planuje zakup 16 nowych pociągów, które
miałyby obsługiwać regionalne połączenia
na najatrakcyjniejszych trasach naszego
regionu, m.in. na linii 104, czyli Nowy Sącz
- Chabówka.
Fundusze na zakup trakcji województwo chce zdobyć dzięki pomocy
Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Urząd Marszałkowski rozważa różne warianty dotyczące tzw. szklanych pociągów. - Pod uwagę brana
jest koncepcja zakupu pojazdów panoramicznych dla realizacji przejazdów turystycznych przez atrakcyjne widokowo tereny Małopolski
- informuje biuro prasowe Urzędu
Marszałkowskiego. Województwo jest
zdania, że tego typu pociągi byłyby
w naszym regionie wyjątkową atrakcją turystyczną.
„Szklane pociągi” to nazewnictwo
jedynie symboliczne - tak naprawdę takie wagony powinno się nazywać panoramicznymi. Są to pociągi
z dużo większymi oknami niż w innych składach, obejmującymi także
część dachu. Jazda takim pociągiem
umożliwia podziwianie malowniczych

widoków. Od lat ma to zastosowanie
np. w Szwajcarii. - Podróż tamtejszymi Glacier Express na trasie Zermatt
do St. Moritz musi być prawdziwą
przyjemnością. Jednak tamtejsze widoki są naprawdę imponujące. Nie
sądzę, aby zakup takich wagonów
w przypadku Małopolski był koniecznością, tym bardziej, że sporo połączeń kolejowych zostało w ostatnim czasie zlikwidowanych - mówi
Łukasz Wideł, wiceprezes Nowosądeckiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei. - Linie takie jak Chabówka-Nowy Sącz, Tarnów-Nowy
Sącz, Muszyna-Krynica owszem
są malownicze, mają dużo walorów turystycznych i widokowych,
ale czy moglibyśmy je przyrównywać do alpejskich linii austriackich czy szwajcarskich? Użytkowanie takich składów wymagałoby
to poza tym powycinania mnóstwa
zarośli, które porastają nasze trasy
kolejowe, a już zwłaszcza linię 104,
czyli Chabówka-Nowy Sącz. Rolę
pociągów panoramicznych z powodzeniem mogłyby zastąpić pociągi
z otwieranymi oknami, a okna w
pociągach szklanych nie otwierają
się - dodaje Łukasz Wideł.

Inwestycyjny boom na stawach
Starosądeckie stawy czeka w tym roku podwójna rewolucja. Za wejście na kąpielisko
będą opłaty, ale wokół parku wodnego powstaną nowe inwestycje.
Wejście na starosądeckie stawy było
bezpłatne przez dwa sezony. Teraz to
się zmieni. Ostateczne kwoty ustalą starosądeccy radni. Wstępna propozycja to 3 zł od osoby dorosłej i 2 zł
od osoby poniżej 18. roku życia. W obu
przypadkach chodzi o całodzienny

pobyt. Dochód zostanie przeznaczony
na bieżące potrzeby kąpieliska. Dotąd
pieniądze na wynagrodzenia dla ratowników czy utrzymanie czystości
na terenie stawów wykładało miasto.
Starosądeckie stawy zakończyły ubiegły sezon z rekordową liczbą plażowiczów. Latem wypoczywało tam ponad 80 tys. osób. Na terenie
kąpieliska szukali ochłody w gorące
dni mieszkańcy całego regionu i turyści. Te statystyki działają jak magnes

Wątpliwości ma także poseł Arkadiusz Mularczyk. - Widać tutaj pewne
absurdy. Pomysł szklanych pociągów
jest bardzo ciekawy i atrakcyjny dla
naszego regionu, tylko komu te pociągi miałyby służyć, skoro poprzedni
marszałek województwa zlikwidował połączenia na naszych lokalnych trasach? - zastanawia się poseł,
sam zaangażowany w sprawy kolejowe. W trakcie kampanii wyborczej
wraz z sądeckimi kolejarzami walczył o przywrócenie połączeń na trasie
Nowy Sącz-Krynica. Temat powrócił
w trakcie poniedziałkowej konferencji
prasowej, na której poinformowano,
że 5600 mieszkańców Sądecczyzny
z inicjatywy podjętej przez Obywatelski Komitet Obrony Połączeń Kolejowych podpisało się pod petycją
do Urzędu Marszałkowskiego w sprawie przywrócenia zlikwidowanych
połączeń.
Los szklanych pociągów w Małopolsce nie jest oczywiście przesądzony. Podjęcie decyzji będzie
wymagało, co podkreśla Urząd Marszałkowski, „szczegółowego doprecyzowania założeń technicznych
i organizacyjnych oraz analizy zasadności takiego przedsięwzięcia”. Koszt
jednego szklanego pociągu to wydatek od 15 do 20 mln zł.
AGNIESZKA MAŁECKA

na inwestorów. Wraz z letnim sezonem na terenie starosądeckich stawów
i w ich okolicach powstaną dodatkowe atrakcje.
Po zeszłorocznym falstarcie wróciły plany uruchomienia wakeboardingu czyli jazdy na desce po tafli jeziora.
Żeby wprowadzić ten plan w życie,
niezbędny jest jednak wyciąg, który
ma zostać zamontowany jeszcze tego
lata. Natomiast pobliski park linowy
czeka rozbudowa. Ale to nie koniec, bo
w pobliżu stawów prywatny inwestor
postawił na kemping i zaplecze gastronomiczne.
(K)

FOT. MARIA OLSZOWSKA
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Suchy rok strażaków
3398 interwencji ratowniczych,
z czego 995 to pożary - tak przedstawiają się ubiegłoroczne statystyki sądeckich strażaków. Niestety dużą liczbę tych zdarzeń,
bo 319, stanowią fałszywe alarmy.
W porównaniu do roku 2014 zdarzeń było o 6 proc. mniej, za wyjątkiem pożarów, których przybyło. Ze statystyk funkcjonariuszy
wynika, że wyjeżdżali do akcji
średnio co 2 godziny i 34 minuty.
Zdarzenia niezwiązane z pożarami
jak pomoc na drogach przy wypadkach, stanowiły ok. 70 proc.
wszystkich wyjazdów.

Kręcą film o o. Papczyńskim
W weekend sądeczanie mogli
zobaczyć jak wygląda plan filmowy. Zgromadzenie Księży Marianów zleciło przygotowanie filmu
o swoim założycielu o. Stanisławie
Papczyńskim. Obraz ma być gotowy jeszcze przed kanonizacją błogosławionego. Twórcy dokumentu
wybrali na miejsce zdjęć m.in Plac
Kolegiacki w Nowym Sączu, okolice Dunajca i górskie krajobrazy
na Sądecczyźnie. Ze względu na
nowoczesną zabudowę, w filmie
nie znajdzie się za to Podegrodzie.
O filmie o o. Papczyńskimi zrobi
się znów głośno w marcu. Ujęcia
będą wtedy kręcone w Sądeckim
Parku Etnograficznym.

Władze Nowoczesnej w rejonie
13 lutego w nowosądeckiej siedzibie Nowoczesnej Ryszarda Petru odbyły się wybory zarządów
kół w Nowym Sączu i Limanowej.
W kole nowosądeckim przewodniczącym został Jacek Gwóźdź,
informatyk – programista, były
wykładowca PWSZ, obecnie administrator sieci informatycznych. Do zarządu koła weszli: Lidia Śmigowska, dr Jerzy Jasielec
i Mateusz Klimontowski. W kole
limanowskich przewodniczącym
został Marcin Rewerenda. Utworzenie koła Nowoczesnej w gminach Krynica-Zdrój, Muszyna,
Piwniczna-Zdrój przygotowuje Maria Nowakowska, adwokat
z Muszyny-Zdroju.
(RED)

WIĘCEJ NA
SACZ.IN
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OKNA DRZWI BRAMY
PROMOCJA ZIMOWA DO 30.04.16 LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW
OPAL PLUS

LOYD

1499zł

VERTE C

Rabat 30%

VAT 8%
z montażem

DOSTĘPNE OD RĘKI

DOSTĘPNE OD RĘKI

DOORSY

OKNA DACHOWE
SKYLIGHT PREMIUM

PASSIVE
P R OPORTA
MOCJA

OKNA 7 KOMOROWE
Rabat 20%
W CENIE
5 KOMOROWYCH
TYLKO U NAS
DOSTĘPNE OD RĘKI
RABAT 20%
OKNA DACHOWE
SKYLIGHT

78x98 735zł

78x98 706zł

78x118 780zł

78x118 748zł

78x140 854zł

78x140 820zł

MIKEA

JEDYNE DRZWI NA RYNKU
DREWNIANO-STALOWE
WYPEŁNIONE PIANĄ
POLIURETANOWĄ
O WSPÓŁCZYNNIKU
UD=0,9 [W/m2 *K]1)

2998zł brutto VAT 8% z montażem
DOSTĘPNE OD RĘKI

RABAT 15%

CREO
KOLOR ZŁOTY DĄB WYSOKIE PRZETŁOCZENIE

BRAMY UCHYLNE

OGRODZENIE POSESYJNE

2500x2100

2190zł
2500x2250

2290zł
VAT 8%
Z MONTAŻEM

DOSTĘPNE OD RĘKI

6 KOMOROWE OVLO
• 6-komorowy profil o szerokości zabudowy 80 mm
• mocny profil o podwyższonej
sztywności
• nieskazitelną biel oraz brylantowy
połysk profili zapewnia wysokogatunkowy PVC;
• delikatne zaokrąglenia nadające profilowi nowoczesny i elegancki wygląd;
• odporny na zabrudzenie i czynniki atmosferyczne, łatwy w utrzymaniu czystości;
• szkło neutralne – nie daje efektu tzw.
"brudnych firan";
• przy zastosowaniu pakietu 3-szybowego o współczynniku U=0.7 Wm2K
możesz zaoszczędzić nawet do 20%
wydatków na ogrzewanie;
• odpowiednią szczelność gwarantują
uszczelki z EPDM;

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

SUPER PROMOCJE

OKNA 7 KOMOROWE
W CENIE 5 KOMOROWYCH
• głębokość zabudowy 93 mm, to najszerszy system z dostępnych na rynku o współczynniku izolacyjności
Uf=0,76 W/m2K
• 7 komorowy profil klasy A z wysokogatunkowego, bezołowiowego PVC,
zapewnia najlepszą izolacją termiczną i akustyczną oraz bezpieczeństwo
użytkowania
• potrójny system uszczelnienia
z uszczelką środkową idealnie chroni przed wilgocią i chłodem
• barwiona w masie ścianka profilu w
okleinach zewnętrznych to estetyka
i trwałość na długie lata
• doskonałe parametry termiczne
o charakterystyce odpowiadającej
wymogom budownictwa pasywnego

SUPER PROMOCJE

SUPER PROMOCJE

blu Evolution 82

blu Evolution 82 ArtLine

• Szerokość profili 82mm,
• 6 komór w ramie, oraz skrzydle zapewniający doskonałą izolację termiczną oraz
dźwiękową
• Zgrzewalne, wykonane z TPE środkowe
i wewnętrzne uszczelki przylgowe, oraz
zewnętrzne uszczelki przyszybowe
• Elegancki i klasyczny prosty kształt zaprojektowany oraz wykonany w Niemczech
• Masywne wzmocnienia wewnętrzne
o grubości 2mm
• Wysoka stabilność termiczna i optymalny
system odwodnienia
• Bezpieczne przenoszenie obciążenia
nawet przy wysokiej masie pakietów
szybowych
• Głębokie osadzenie pakietów szybowych
optymalizujące izolacyjność termiczną

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
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Warto wziąć udział
18 lutego, godz. 17., Sądecka Biblioteka Publiczna – Cuda
z ula czyli apiterapia XXI wieku – spotkanie z cyklu „Żyj zdrowo”
18 lutego, godz. 18., Nowy Sącz sala widowiskowa MOK - koncert Maciek Balcar akustycznie
18 lutego, godz. 19., Nowy Sącz MCK SOKÓŁ – Trans-Opera
„Kawaler srebrnej róży”
19 lutego, godz. 17., Limanowa Miejska Biblioteka Publiczna
– wernisaż wystawy zdjęć autorstwa śp. Henryka Skopowskiego
i Marka Kolawy „Tatry naszymi oczami widziane”
19 lutego, godz. 19., Krynica-Zdrój Pijalnia Główna – koncert
zespołu Afromental
19 lutego, godz. 19., Muszyna Dwór Starostów – Piosenki kabaretu „Starszych Panów”
20 lutego, od godz. 9., Nowy Sącz hala II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej - Ogólnopolski Turniej
Tańca Towarzyskiego i Nowoczesnego organizowany przez Szkołę Tańca WirDance
20 lutego, od godz. 10., Muszyna Muzeum Regionalne Państwa
Muszyńskiego - Gwiezdna sobota z LEGO
20 lutego, godz. 19., Krynica-Zdrój Pijalnia Główna – koncert
zespołu Kaliber 44
21 lutego, od godz. 8.30., Muszyna Muzeum Regionalne Państwa Muszyńskiego – akcja krwiodawstwa
21 lutego, godz. 14., Krynica-Zdrój Pijalnia Główna – koncert
Zespołu Tańca Artystycznego „Miniatury”
21 lutego, godz. 18., Nowy Sącz sala widowiskowa MOK Spektakl komediowy „Wszystko o kobietach” w wykonaniu aktorek Teatru Ludowego
21 lutego, godz. 19., Krynica-Zdrój Pijalnia Główna – kabaret
Hrabi i Jurki
22 lutego, godz. 13.30, Krynica-Zdrój Pijalnia Główna – spektakl „Księga Lasu” Opery Krakowskiej
22 lutego, godz. 17., Sądecka Biblioteka Publiczna – spotkanie
z Januszem Hetmańczykiem - autorem książki „Koloniści józefińscy w Zagorzynie koło Łącka”
22 lutego, godz. 19., Krynica-Zdrój Sala Balowa Starego Domu
Zdrojowego – Gala Strauss
23 lutego, godz. 15.30, Krynica-Zdrój Pijalnia Główna - Popołudnie z tańcem i piosenką - Funky Dolls
24 lutego, godz. 16., Krynica-Zdrój Sala Balowa Starego Domu
Zdrojowego - „Muzyczna zima” - koncert uczniów szkół muzycznych z ukraińskiej Winnicy i Krynicy-Zdroju
25 lutego, godz. 19., Krynica-Zdrój Pijalnia Główna – koncert
zespołu Organek
(JB)
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Pomóż dzieciom – zarejestruj
się albo przyjdź na koncert
O 6-letnim Marcinku Roli
i 10-letniej Nikoli Trzajnie
pisaliśmy na naszych łamach przed dwoma tygodniami. Dzieci chorują na białaczkę. Jedynym
ratunkiem jest przeszczep szpiku kostnego.
W najbliższą niedzielę w Miejskim
Ośrodku Kultury w Nowym Sączu odbędzie się akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego. To
szansa dla naszych małych bohaterów.
Może wśród potencjalnych dawców
znajdą się ich genetyczne bliźniaki?
Organizatorem akcji jest Fundacja DKMS Polska z Warszawy przy
wsparciu Urzędu Miasta Nowego Sącza i Miejskiego Ośrodka Kultury. Rejestracja połączona z akcją informacyjną będzie miała miejsce w godz.
od 10. do 16.
Tego samego dnia o godz. 16. w La
Rocca przy ul. Szwedzkiej 3 w Nowym Sączu odbędzie się koncert charytatywny dla Nikoli i Marcinka. Wystąpią m.in.: Maniek x Bartez, zespół
Kruca Banda, Highlanders, 33 trzysta.
Gwiazdą wieczoru będzie zespół Baciary. Od godz. 22. Afterparty poprowadzą: DJ Switch, DJ Sados, DJ Bigos
i DJ Misiek. Bilety-cegiełki w cenie

10 zł można kupić w La Rocca, Kawiarni Prowincjonalnej oraz Stowarzyszeniu Sursum Corda. W trakcie
koncertu odbędzie się zbiórka do puszek i licytacje. Organizatorami koncertu są: Stowarzyszenie Sursum Corda, Ewelina Stec i Anna Ślęzak.
- Potrzebujemy waszej pomocy, aby żyć, wrócić do zdrowia
i nigdy więcej nie walczyć ze skutkami chemioterapii – apelują Nikola i Marcin.
(RED)
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Poszukuję domu lub
mieszkania do wynajęcia,
min. 3 pokoje. Kwiecień
2016 - wrzesień 2017.
Preferowane okolice
Starego Sącza/Barcic.
Nowy Sącz - nie.
Tel: 609 378 517
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OGŁOSZENIA DROBNE
OCIEPLANIE budynków, tel. 881 507 760
NOWY SĄCZ - mieszkanie 38 m kw.sprzedam.Tel.694 550 502
STARY MOTOCYKL , stan obojętny - kupię.
504 220 492
SPRZEDAM 4 stoliki na wkręcanych,
metalowych nóżkach, kolor dąb szary,
tel. 721 066 993.
SPRZEDAM 4 szafeczki biurowe
na kółkach z szufladami, kolor
dąb szary, tel. 721 066 993.

SPRZEDAM stolik kawowy,kolor dąb szary,
tel.721 066 993.
SPRZEDAM biurko w kolorze olchy,
tel. 721 066 993.
SPRZEDAM szafę biurową, kolor olcha,
tel.721 066 993.
TANIO sprzedam słoneczną działkę
w Nowym Sączu ul. Juranda. Woda,
kanalizacja, 14 arów. Tel. 512983676,
515776811

Nowy Sącz
ul. Lwowska 53A

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

TU KUPISZ NAJPIĘKNIEJSZE
D I A M E N T Y W POLSCE
tel. 512 188 264

Poniedziałek - Piątek 9-18, Sobota 9-14
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