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W Chełmcu otwarto krytą pływalnię. Wójt największej polskiej gminy Bernard Stawiarski - stanął na wysokości zadania i wskoczył w garniturze
do wody, przepływając całą długość toru.
Czytaj – str. 15

FOT. MARIA OLSZOWSKA

Wszystko o Święcie
Kwitnącej Jabłoni
L str. 7-12
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TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA
12 i 13 maja, od godz. 12., Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu - 34. Konkurs
Muzyków, Instrumentalistów, Śpiewaków Ludowych i Drużbów Weselnych – DRUZBACKA
12 maja, godz. 16. Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej - spotkanie autorskie
z pisarzem Sławomirem Koprem
12 maja, godz. 18., MCK Sokół w Nowym Sączu - wernisaż wystawy prac Mihuta
Boscu Kafchina - „Kroniki mojej fantastycznej banalności”
12 maja, godz. 18., MCK Sokół w Nowym Sączu - wernisaż wystawy prac Kamila
Kukli - „Bunt na Bounty”
13 i 14 maja, od godz. 11., Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University
w Nowym Sączu - III Międzynarodowe Forum Gospodarcze „Unia – Polska – Wschód”
13 maja, godz. 19., MCK Sokół w Nowym Sączu – Trans-opera „Zemsta nietoperza”
retransmisja opery z Wiener Staatsoper Austria
14 maja, godz. 16., Deptak w Krynicy-Zdroju - Zlot Harley-Davidson
14 maja, godz. 18., Teatr Nowy w Nowym Sączu - spektakl „Ciotka na wydaniu”
15 maja, godz. 15., Ośrodek Kultury w Podegrodziu - DRUZBACKA - koncert laureatów
15 maja, godz. 15., Teatr Nowy w Nowym Sączu - spektakl „Świnki Trzy”
15 maja, godz. 17., Skansen w Szymbarku – otwarcie wystawy „Pogórzanie i sąsiedzi
- tradycyjny strój ludowy”
15 maja, godz. 19., Amfiteatr hotelu Czarny Potok w Krynicy-Zdroju – koncert
z okazji 114. urodzin Jana Kiepury
16 maja, godz. 12., sala widowiskowa MOK w Nowym Sączu - Koncert Galowy III
Sądeckich Konfrontacji Artystycznych Talentów - SKAT w wykonaniu laureatów przeglądu

A TO CIEKAWE

17 maja, godz. 9. i 11. - sala widowiskowa MOK w Nowym Sączu – „Jaś i Małgosia”
spektakl dla dzieci

KARTKA Z KALENDARZA

Rozśpiewała Maltę

16 maja (1981) Na Rynku nowosądeckim w obecności licznie

Martyna Kaleta – uczennica Gimnazjum nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Nowym Sączu wyśpiewała
wyróżnienie na Międzynarodowym
Festiwalu Piosenki na Malcie. W festiwalu uczestniczyło ponad stu wokalistów z całego świata. Był to już piąty
tego rodzaju konkurs na Malcie. Martyna zdobyła wyróżnienie i jak sama
twierdzi, nie liczyła na tak duże osiągnięcie, ponieważ poziom występujących był bardzo wysoki.
(R)

zgromadzonych mieszkańców ks. bp Jerzy Ablewicz odprawił mszę św.
o zdrowie dla papieża Jana Pawła II, rannego w zamachu trzy dni wcześniej.

18 maja, godz. 10:15, MCK Sokół w Nowym Sączu - Akademia Przedszkolaka FILMINEK „Rycerz Blaszka. Pogromca smoków”
19 maja, godz. 18., Sala Reprezentacyjna Ratusza w Nowym Sączu - 241. Koncert
u Prezydenta w ramach XXIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Odnalezionej
(BJ)

FOT. ARCH. M. KALETY

FOT. ARCHIWUM MUZEUM OKRĘGOWEGO
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Polityka

Nie lubię manifestować!
FOT. ARCHIWUM ELŻBIETY BOROWSKIEJ

że rozpoczęliśmy dyskusję o problemach
ustrojowych, zmianie systemu i odważnych zmianach przede wszystkim w życiu
gospodarczym.

Rozmowa z ELŻBIETĄ
BOROWSKĄ, posłanką Kukiz'15
- Czy pół roku po wyborach zostało coś z młodej, zbuntowanej Elżbiety Borowskiej, która szła
do Sejmu, żeby zmienić polską politykę i rozwalać beton od środka?
- Cele, które sobie założyliśmy, cały czas
mamy przed sobą. Natomiast z perspektywy półrocza widzę, że nie jest to takie
proste. Mamy zabetonowaną scenę polityczną, chociaż trochę udało się ją naruszyć. Blisko połowa posłów jest nowa, po
raz pierwszy zasiadają w Sejmie, a to ewenement w naszej historii po 1989 r. Natomiast scena polityczna bardzo szybko „betonuje się” na nowo. Jestem zadowolona,
REKLAMA

- Kto kogo pokona? Borowska system, czy raczej nabije sobie guza o ten beton?
- Niejednego guza jeszcze sobie nabiję,
to twarde zdarzenie z polityczną rzeczywistością. Ale jeśli się cofam, to tylko po
to, żeby wziąć rozbieg.
- Najświeższa depesza PAP mówi, że klub parlamentarny Kukiz’15 przestał dziś istnieć, a jego
członkowie przechodzą do innych ugrupowań.
Elżbieta Borowska przechodzi do PO, PiS, PSL…?
- To dzisiejsza wiadomość? Nie wydaje mi się…

- Gdyby sądeccy przedsiębiorcy zaprosili Elżbietę Borowską na spotkanie, żeby podyskutować, co można zrobić lepiej, przyszłaby Pani?
- Bardzo chętnie, bo oni są praktykami i wiedzą najlepiej, co jest im potrzebne. Zresztą kilka takich rozmów w Gorlicach i Nowym Sączu odbyłam. To bezcenne
doświadczenie.
- Chodzi Pani na demonstracje KOD czy na rocznice smoleńskie?
- Ani na jedne, ani na drugie. Nie lubię
manifestować! Wolę ten czas przeznaczyć
na coś innego.

- Oczywiście żartowałem, chciałem sprawdzić,
do którego klubu jest Pani najbliżej.
- Zostałam wybrana z klubu Kukiz’15
i w nim zostanę. A gdyby przestał funkcjonować, zostanę posłem niezależnym.

- W okręgu 14. rozpoczęło pracę Stowarzyszenie Na Rzecz Nowej Konstytucji Kukiz’15. U Pani
w biurze odbyło się pierwsze spotkanie. Kukiz
buduje mocne struktury w terenie? Takie ma
Pani zadanie?
- Tak, mam takie zadanie, obiecaliśmy
to działaczom, obiecaliśmy Polakom, więc
musimy intensywnie brać się za budowanie struktur.

- A do Kornela Morawieckiego nie jest Pani
blisko?
- Mam zupełnie inny światopogląd, jeśli chodzi o gospodarkę. Kornel Morawiecki idzie w kierunku bardzo socjalnym, a ja
uważam, że powinniśmy dążyć do większej wolności gospodarczej i ułatwienia życia przedsiębiorcom. Tu się ze sobą z Morawieckim zderzamy.

- Celem stowarzyszenia jest zmiana konstytucji i stworzenie 460 jednomandatowych okręgów wyborczych, tak żebyśmy wybierali posła,
którego dobrze znamy. Myśli Pani, że to realne?
- W tej kadencji nie, bo ta zmiana nie jest
pożądana przez żadne inne ugrupowanie.
Ale trzeba dążyć do tej zmiany ustrojowej.
Obowiązująca konstytucja ma bardzo wiele
wad, a jeśli chodzi o ordynację wyborczą, to

zobaczymy, co zaproponuje opcja rządząca.
Ostatnio doszły nas głosy, że zamierza się zastanowić nad systemem mieszanym. Oczywiście taki system nie jest tym, do czego dążymy, ale jesteśmy otwarci na propozycje. Sam
system mieszany ma sporo pułapek.
- Na swoim profilu na Facebooku apeluje Pani,
by przyłączyć się do zbiórki na film Wojciecha
Smarzowskiego, który opowiada o ludobójstwie
na Wołyniu. Dlaczego zaangażowała się Pani w
kampanię na rzecz tego filmu?
- Polska historia i tożsamość opiera się na
Kresach, a ludobójstwo na Wołyniu jest tematem zepchniętym, o którym się nie mówi,
bo zgodnie z „pedagogiką wstydu” nie możemy o tym mówić, żeby nie urazić Ukraińców.
A parzcież tam Polacy byli w okrutny sposób
mordowani tylko dlatego, że posługiwali się językiem polskim, że byli Polakami. Noworodki
wrzucane do studni, przybijane do drzew, rozpruwane kobiety w ciąży, którym wyjmowano
dzieci i zaszywano dzikie zwierzęta… Obrzydliwe zbrodnie. Należy o tym mówić, ale także
o tym, że byli Ukraińcy, którzy pomagali Polakom, nie chcieli się przyłączyć do UPA, za co
tracili życie. Tak jak Ormianie dążą do prawdy o ludobójstwie ormiańskim z początku XX
wieku, tak my powinniśmy mówić o ludobójstwie na Wołyniu.

ROZMAWIAŁ WOJCIECH MOLENDOWICZ
WYKORZYSTANO FRAGMENTY WYWIADU DLA
REGIONALNEJ TELEWIZJI KABLOWEJ
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Informacje

Sukces w czarnych barwach Za taką Polskę

szliśmy do więzień

Monika Florek, mimo że nie
jest góralką nadpopradzką, zafascynowała się kulturą tej grupy etnograficznej. Nieodłączną
częścią życia mieszkańców dzisiejszych gmin Piwniczna i Rytro był kiedyś wypas owiec. Tym,
co wyróżniało tamtejsze stada,
był… kolor. Zamiast bieli, na halach przeważała czerń, bo czarne
owce stanowiły dwie trzecie hodowli. Przywrócenie takiej proporcji to cel Czarnych Górali.
Wszystko zaczęło się trzy lata
temu. Pojawił się pomysł, by hodowlę czarnych stad wykorzystać
w celach promocyjnych i dzięki
niej się wyróżniać. To wtedy nawiązała się współpraca z Instytutem Zootechniki. – Wcześniej,
wbrew logice historycznej, hodowle zachowawcze były do tej
pory na Podhalu - zaznacza Monika Florek. W końcu program
ochrony zasobów genetycznych
wprowadzono w trzech gospodarstwach: w Piwnicznej, Łomnicy i Wierchomli. Kolejne małe
stado tworzy się na Obidzy. Bacowie zaryzykowali udział w programie i dzięki temu na łąkach
w Dolinie Popradu pasie się już
150 sztuk czarnych owiec. – Zależy nam na tym, żeby hodowla była na tyle dominująca, żeby
wszystkim turystom Pasmo Jaworzyny kojarzyło się właśnie
z wypasem czarnej owcy - podkreśla Monika Florek.

FOT. ARCH. GÓRALI NADPOPRADZKICH

- Nikt w to nie wierzył. Wszyscy się
z nas śmiali, a jednak się udało nie kryje zadowolenia Monika Florek z Łomnicy. Dzięki jej zabiegom
i współpracy z Instytutem Zootechniki w Krakowie do Doliny Popradu
wróciły stada czarnych owiec.

Czarnym owcom można się
przyjrzeć wybierając się na górskie szlaki w Paśmie Jaworzyny.
Sezon pasterski rozpoczął się wyjątkowo wcześnie. Owce wracają na hale zwykle po św. Wojciecha - 23 kwietnia. Wypas owiec
w tym roku prowadzony jest jednak od pierwszej połowy kwietnia ze względu na pogodę. Są już
także pierwsze produkty owczarskie. Można spróbować oscypków
i zamówić bryndzę u baców. Bryndza majowa jest najlepszej
jakości, ze względu na właściwości mleka. Jeśli ktoś chce ją
mieć przez cały rok, powinien
ją zamówić właśnie teraz – wyjaśnia Monika Florek.
Kolejnym krokiem w kierunku promowania pasterstwa będzie impreza zaplanowana na 25
czerwca. Rozpocznie się na Obidzy przy charakterystycznej starej chałupie, bez adresu. Odbędzie się tam konkurs gry na
instrumentach pasterskich „Wołosi, ojce nasi”. Jego uczestnicy
powalczą o trombitę wykonaną

przez artystę i muzyka Edwarda
Grucelę. – W ramach tej imprezy
odbędą się warsztaty gry na instrumentach pasterskich prowadzone przez muzykantów z Polski
i Słowacji. Będą też warsztaty wyrobu tych instrumentów.
Każdy będzie mógł samodzielnie
zrobić fujarkę sześciootworową.
Pasterze na halach wykonywali
ją przy użyciu kozika i kawałka
gwoździa, bo to jest cały warsztat potrzebny do produkcji takich prostych instrumentów tłumaczy Florek. Jedną z atrakcji
przygotowanych przez organizatorów będzie też nawiązujące do
dawnych wierzeń i tradycji zbieranie ziół. W noc świętojańską
miały mieć one największą moc.
Uczestnikom pomoże w rozróżnianiu roślin zielarka. Zapłonie
też świętojańska watra, przy której zaplanowano całonocne muzykowanie. Ci, którzy chcą zabawić dłużej na Obidzy, powinni
mieć ze sobą namioty.

- Demokracja w naszym kraju nie jest
zagrożona – twierdzą byli działacze „Solidarności”, którzy wydali specjalne
oświadczenie. Pod pismem rozesłanym
do mediów i odczytanym 6 maja podpisało się trzynastu byłych więźniów politycznych z Sądecczyzny. Inicjatorem oświadczenia wspierającego obecny rząd jest
Andrzej Szkaradek.
- Jako byli więźniowie polityczni
w stanie wojennym i w następnych
latach komunistycznego reżimu, wywodzący się z „Solidarności”, protestujemy przeciwko porównywaniu
obecnej sytuacji Polski do tamtych,
ponurych czasów. Demokracja w naszej Ojczyźnie nie jest zagrożona, nikt
nie jest represjonowany za poglądy
i postawy, opozycja działa w sposób
nieskrępowany – piszą we wstępie.
- Nasze głębokie oburzenie wywołuje deklaracja trzech byłych prezydentów Polski otwarcie wzywających do społeczeństwo do buntu
przeciwko legalnie wybranym władzom RP. To jest zamach na demokrację, szykowany przez rzekomych
obrońców demokracji, pozbawionych poczucia odpowiedzialności
za państwo i naród – twierdzą dawni działacze „Solidarności”.
Ich zdaniem nieuzasadnione jest
porównanie obecnej sytuacji w kraju
do totalitaryzmu komunistycznego.

- Tylko absoluty ignorant lub człowiek o wyjątkowo złej woli może dopatrywać się podobieństw pomiędzy totalitaryzmem komunistycznym
a obecną rzeczywistością. To jest
kłamliwe, nie poparte żadnymi faktami historycznymi porównanie. Demokracja w Polsce ma się dobrze!
Jak podkreślają w swoim oświadczeniu: - Trwa odbudowa zniszczonego polskiego przemysłu, media
publiczne stały się pluralistyczne,
zaś tzw. polityka historyczna, w tym
działania IPN - przywraca godność
i honor Polaków (Żołnierze Wyklęci). Na arenie międzynarodowej,
w Europie i świecie, prowadzona
jest wreszcie polityka suwerennego państwa polskiego, z czego jesteśmy dumni.
- Za taką Polskę, jaka na naszych
oczach powstaje z kolan, szliśmy do
więzień komunistycznych w stanie wojennym i późniejszych latach.
Dla takiej Polski warto żyć, pracować
i cierpieć – kończą.
Pod oświadczeniem podpisali się:
Andrzej Szkaradek, Krzysztof Michalik, Eugeniusz Baran , Jacek Rogowski, Zbigniew Bocheński, Ryszard
Pawłowski, Tadeusz Jung, Ryszard Zagórski, Tadeusz Nitka, Stanisław Szabla, Leszek Stawiarski, Henryk Najduch i Henryk Szewczyk.
(R)

REKLAMA

(KP)

Nie jedź na pamięć
Od kilku dni obowiązuje zakaz skrętu w lewo z ul.
Długosza w ul. Młyńską. Wprowadzono też zmianę kierunku jazdy na ul. Matejki na odcinku od Młyńskiej do
ul. Długosza (przy Zgromadzeniu Sióstr Felicjanek),
tym samym obowiązuje zakaz skrętu w prawo i w lewo
z ul. Długosza w ul. Matejki (przy Zgromadzeniu Sióstr
Felicjanek). Za to dopuszczony został lewoskręt z ul.
Śniadeckich w ul. Młyńską. Została także zlikwidowana zatoka postojowa w ul. Młyńskiej (koło KRUS).
Jak informuje rzecznik prasowy Prezydenta Miasta
Nowego Sącza Krzysztof Witowski, celem zmian jest
m.in. ograniczenie ruchu samochodowego na ulicy

FOT. UM NOWEGO SĄCZA

Kierowcy muszą zwrócić uwagę na nowe oznakowanie. Na
ulicach Długosza, Młyńskiej i Matejki wprowadzone zostały
zmiany w organizacji ruchu.

Młyńskiej, poprawa przejezdności ulicy w związku
z funkcjonowaniem Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego, a także poprawa bezpieczeństwa
ruchu drogowego, w tym widoczności na skrzyżowaniu ulic Matejki i Młyńskiej.
(RED)

POZNAJ MOC SERWISU OPLA.
SKORZYSTAJ Z NASZEJ PROMOCJI

REKLAMA

OGŁOSZENIA DROBNE
Nowy Sącz ul. Kasprowicza 8 - dom ,
pow.126 m kw., działka 4,
60 a - sprzedam. Tel.602 669 413

w Nowym Sączu ul. Juranda. Woda,
kanalizacja, 14 arów. Tel. 512983676,

myopel.pl

OPEL SERWIS

515776811
Firma Aspen zatrudni osoby do sprząta-

Dealer name

OCIEPLANIE budynków, tel. 881 507 760

nia w obiektach handlowych w Nowym

NOWY SĄCZ - mieszkanie 38 m kw.sprzedam.Tel.694 550 502

Sączu. Tel. 661 991 285.

STARY MOTOCYKL , stan obojętny kupię. 504 220 492

SPRZEDAM domek letniskowy z wyposa-

Auto-Complex Spółka z o.o.
Autoryzowany Serwis Opel
Nowy Sącz - Wielogłowy 188
tel. 18 444 23 40, www.opel.auto-complex.pl

TANIO sprzedam słoneczną działkę

Tel. 663 342 237, 661 973 573.

żeniem nad jeziorem w Znamirowicach.

Examplestreet 123, 12345 Example City
phone (01234) 56 78 90, fax (01234) 56 78 99
www.dealer.com, mail@dealer.com
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Rozmowa tygodnia

Dobra wiadomość, to żadna wiadomość
Rozmowa z MAŁGORZATĄ
SZOSTKIEWICZ prezesem
spółki Miasteczko
Multimedialne oraz
LESZKIEM SKOCKIM,
dyrektorem IT.
- Śpi Pani spokojnie?
Małgorzata Szostkiewicz: - Nie
widzę powodów, bym miała nie
spać spokojnie. Nie zrobiłam niczego złego. Zrealizowałam ambitny i trudny projekt, o którym na lokalnym rynku mówi się
głównie złe rzeczy. To zdumiewa
i boli, że cała uwaga skoncentrowana jest na domniemanych nieprawidłowościach. Tymczasem
dokończyliśmy i rozliczyliśmy
projekt dziesiątki razy skazywany na porażkę. Odczuwam dumę
i satysfakcję, a czytam głównie,
że powinnam odczuwać wstyd.
- Kilku przedsiębiorców budowlanych ma na ten temat mocno odmienne zdanie.
MSz: - Każdy ma prawo do
własnej oceny sytuacji. Jeśli ma
pan na myśli firmę pana Andrzeja Pietrasa, to nie byliśmy zadowoleni z poziomu świadczonych
przez nią usług. Sprawa płatności opisana w mediach dotyczy
serwisowania, a nie budowy, jak
twierdzą. Zawiedziony brakiem
dalszej współpracy przedsiębiorca
idzie do gazety i opowiada o nas
złe rzeczy. Co powinnam w tej sytuacji zrobić? Myśli pan, że my nie
mamy nic innego do roboty, tylko polemizować w mediach z byłym kontrahentem?
- Ale Andrzej Pietras uważa, że Miasteczko Multimedialne nie zapłaciło
mu za wykonaną usługę.
MSz: - Wszystkim, którzy rzetelnie wykonali swoje prace zapłaciliśmy i pan Pietras również
za wykonane roboty budowlane otrzymał wynagrodzenie. Czy
zerwanie umowy na serwisowanie to jest news?

- Newsem jest wszystko, co dotyczy
spraw publicznych.
MSz: - Zgoda, ale my jesteśmy
spółką prawa handlowego i żyjemy z usług świadczonych dla
naszych klientów. Czy wszystkie sądeckie spółki muszą się publicznie tłumaczyć z perypetii,
jakie przytrafiają im się z kontrahentami? Nie znam drugiego
takiego przypadku. Oczywiście,
projekt korzystał z dofinansowania unijnego, ale ta część – jak
wspomniałam – jest rozliczona
i zamknięta. Dziwnym trafem nikogo nie interesuje, czym my się
tu tak naprawdę zajmujemy?
- A czym się zajmujecie?
Leszek Skocki: - Na przykład,
jako jedyni w Polsce posiadamy
system pozwalający na nagrywanie mimiki twarzy. W Inter-

z grupą akrobatyczną w technologii 360 stopni. Jednak to, co rozpala wyobraźnię wszystkich ludzi
w branży, kompletnie nie interesuje sądeckich mediów. To zdumiewające, że informacja, iż coś
się udało, nie interesuje nikogo,
ale ewentualna porażka byłaby
przyjęta z entuzjazmem. Prowadzimy prace badawcze, testujemy
nowe urządzenia, rozmawiamy
z kontrahentami, poszukujemy
młodych ludzi do pracy, a na zewnątrz dociera przekaz dokładnie
odwrotny. Ręce opadają.

- Co to daje Miasteczku Multimedialnemu?
MSz: - Bardzo mocną pozycją
w branży, nie tylko w skali kraju. Pamiętamy, że trwałość tego
projektu to dwadzieścia lat i naszym obowiązkiem jest – w pierwszej kolejności - wspierać naszą
infrastrukturą polskie przedsiębiorstwa, startujące na rynku, a
nie własne pomysły. I właśnie to,
z coraz lepszym skutkiem, robimy.

- No, ale co by Pan chciał powiedzieć
na takiej konferencji prasowej, a co
teraz nie może się przebić do opinii
publicznej?
LS: - Na przykład to, że jakaś gra komputerowa podbijająca
właśnie świat powstała w Nowym

- Jak wiele jest firm korzystających
z waszej lokalizacji i infrastruktury?
MSz: - Coraz więcej. Czysto
statystycznie ujmując zawieramy 1-2 nowe umowy tygodniowo. Często słyszę pytanie, co Miasteczko Multimedialne może dać

To jedna z naszych obecnych
możliwości.

Zdumiewające, że informacja, iż coś
się udało, nie interesuje nikogo, ale
ewentualna porażka byłaby przyjęta
z entuzjazmem
necie prezentowaliśmy sprzęt IT
o wartości 22 mln zł, jaki został
zakupiony do Miasteczka Multimedialnego i możliwości jakie
on nam daje. Publicznie jednak
eksponowany był w tym czasie wyłącznie konflikt właścicielski. W żaden sposób natomiast nie może się przebić do
opinii publicznej nasza informacja, że są i będą nam potrzebni
młodzi ludzie tworzący animacje
komputerowe, że szukamy młodych przedsiębiorców, działających w branży IT i multimediów,
którzy mogliby korzystać z naszej infrastruktury. Właśnie na
to Unia Europejska skierowała
do Nowego Sącza pieniądze. Być
może, jako pierwsi w Polsce jesteśmy w trakcie nagrywania filmu

Sączu. Nie w Krakowie, nie w Łodzi, ani nie w Warszawie posiadają jedyny w branży system do nagrywania mimiki twarzy, tylko
w Nowym Sączu.
- To takie ważne?
LS: - Z naszego punktu widzenia fundamentalne. Trudno
sobie wyobrazić powstanie filmu animowanego albo grę komputerową bez użycia systemu
zamieniającego grę aktora na
animację. Mówiąc najkrócej posiadamy najnowocześniejszy na
świecie system pozwalający przy
użyciu dowolnej ilości markerów
odtworzyć mimikę twarzy. Podobnego używano do produkcji „Awatara”, czy najnowszego
odcinka „Gwiezdnych Wojen”.

REKLAMA

Bike Atelie

sądeczanom? Może dać bardzo
wiele, ale pod warunkiem, że
sądeczanie będą chcieli z tego
czerpać, a młodzi ludzie będą się
uczyć informatyki.
LS: - Nie jest tajemnicą, że dobry programista jest wart tyle,
ile waży. Oferty pracy dla specjalistów z branży IT wiszą tygodniami i miesiącami, również
w Nowym Sączu. Szukamy specjalistów nawet przez urząd pracy, co zresztą zostało gdzieś
wyśmiane. Ale my próbujemy namawiać np. bezrobotnych matematyków, by się przebranżowili,
zamiast czekać na zasiłek.
MSz: - Firmy zlokalizowane
w Miasteczku Multimedialnym
nieustająco poszukują inżynierów oprogramowania i grafików

komputerowych. Niedawno rozmawiałam z prezesem rzeszowskiej firmy, który obserwuje sądecki rynek i chętnie otworzyłby
tu filię. Jest tylko jeden problem –
brak programistów na tutejszym
rynku. Od lat słyszę, że młodzi
ludzie wyjeżdżają z Nowego Sącza, ale nigdzie nie przeczytałam,
że w Miasteczku pojawia się coraz więcej osób, które pracują w
Nowym Sączu przez cały tydzień,
a na weekendy wracają do domów. Dlaczego młodzi sądeczanie wyjeżdżają za pracą, skoro w branży IT mogą znaleźć ją
na miejscu na godziwych warunkach? Przecież łatwiej kupić
mieszkanie albo wybudować dom
w Nowym Sączu niż w Warszawie.
Trzeba zrobić jeszcze więcej, żeby
ich tutaj zatrzymać.
LS: - No chyba, że media nadal będą kreowały katastroficzny obraz Miasteczka Multimedialnego. Komu wówczas będzie
się ono wydawało atrakcyjnym
miejscem pracy?
MSz: - Udało nam się przejść
przez trudne momenty, cieszymy
się coraz liczniejszymi sukcesami, a rano przychodzimy do pracy i gazetowe nagłówki sprowadzają nas do parteru. Proza życia:
nasz pracownik jest rozgoryczony, bo po publikacjach medialnych nie może dostać kredytu.
W banku dowiedział się, że trudno zweryfikować firmę, a podstawą są prasowe doniesienia. To
bardzo przykre dla nas wszystkich. Można odnieść wrażenie,
że im gorsze wiadomości docierają z Miasteczka Multimedialnego, tym lepsze samopoczucie
innych. Na szczęście nie wszyscy
ulegają histerii złych opinii. Pojawił się nowy udziałowiec, który
swoją opinię o nas budował wyłącznie na wymowie liczb i drzemiącym tu potencjale, a nie plotkach, dlatego zainwestował w to
przedsięwzięcie. No, ale przecież dobra wiadomość, to żadna
wiadomość.
ROZMAWIAŁ
WOJCIECH MOLENDOWICZ
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Temat do dyskusji

Symbol górskiej Krynicy, która otwiera serce
- Jak się tworzy zwycięskie logo? To
kwestia natchnienia czy wielodniowej pracy?
- Koncepcja ogólna powstawała stopniowo. Zresztą proces projektowy tak właśnie wygląda, to
nie działa tak, że projektant siada
do projektu, nad głową zapala się
magiczna lampka i powstaje idea.
Zdobyta baza informacji musi zostać przez wewnętrzną emocjonalność trochę „przetrawiona”.
Ja dość długo zbierałam materiały i informacje na temat Krynicy,
zapoznałam się ze strategią rozwoju miasta, z jego założeniami
na dalsze lata. Do tego dodałam
swoje doświadczenia i odczucia zbierane podczas odwiedzin
Krynicy. Ta baza była źródłem,
wokół którego krążyłam. Zastanawiałam się, jak te wszystkie informacje połączyć.
- I w którym momencie narodził się
pomysł?
- Gdy spisywałam swoje przemyślenia, dostrzegłam, że oferta
Krynicy skupiona jest na człowieku, na dbaniu o zdrowie i jakość
życia. Krynica ma dobre, otwarte, ciepłe serce i oferuje to co najlepsze. Także w zakresie rozrywki
i kultury. Ta myśl stała się inspiracją. Od tego momentu właśnie
w kształcie serca szukałam odpowiedniego wyrazu. Doszła do tego
koncepcja podzielenia formy na
płaszczyzny. To miało oddać wielopłaszczyznowość miasta, choć
nie jest to priorytetem projektu.
Przy pierwszym spojrzeniu na logo

FOT. Z ARCH. A. WAŃCZYK

Rozmowa z ALICJĄ
WAŃCZYK, laureatką
konkursu na logo
Krynicy-Zdroju

rzuca się w oczy górzystość i serce. I o to chodzi! Chciałabym, aby
logo było odbierane jako symbol
górskiej Krynicy, która otwiera
serce dla wszystkich.

Jestem ciekawa, która wersja
będzie częściej używana, która
będzie się cieszyła większą popularnością, z którą Krynica będzie się bardziej identyfikować.

- Kolorystyka też ma znaczenie?
- Krynica kojarzyła mi się
z jednej strony z zimą, z szarościami, bielą, błękitami, ale też
kolorowym latem, kwiecistymi
klombami oraz z wielobarwnym
folklorem, ponieważ bywam
w Krynicy jako pilot i tłumacz
zespołów podczas festiwalu
„Święto Dzieci Gór” i mam okazję obserwować fantastyczną,
energiczną publiczność i niesamowite występy. Dlatego zaproponowałam dwa kierunki, odrębne warianty kolorystyczne.

- A na razie jaki jest odbiór Pani loga?
- Od osób niezwiązanych z projektowaniem – mieszkańców, turystów padają bardzo ciepłe, przychylne oceny. Ale nie ukrywajmy,
spotkałam się także z negatywnymi komentarzami. Logo dla miasta
to poważne wyzwanie i nie ma się
co łudzić, że wszystkim będzie się
podobać. Na szczęście w środowisku projektantów w Łodzi, gdzie
na co dzień studiuję i pracuję, oddźwięk jest pozytywny. W momencie, gdy kończę jakiś projekt,
zawsze pojawiają się wątpliwości,
jeszcze coś miałabym ochotę poprawiać, ale trzeba podejmować
decyzję, że to finalne dzieło.

Gdy pojadę tam w wakacje i zobaczę ten znak,
pewnie będę czuła dumę, ale też trochę…
dziecięcą nieśmiałość. Zapewne będę się też
zastanawiać, co można było zrobić lepiej.
REKLAMA

- Jakie to uczucie, gdy widzi Pani swój
projekt na materiałach promujących
Krynicę?

- W Krynicy nie byłam od momentu konferencji prasowej, ale
pomyślałam, że gdy pojadę tam
w wakacje i zobaczę ten znak,
pewnie będę czuła dumę, ale też
trochę… dziecięcą nieśmiałość.
Zapewne będę się też zastanawiać, co można było zrobić lepiej.
W ogóle oglądanie swoich projektów, które są w użytku, daje
niesamowitą energię do działania, udowadnia, że ta praca ma
sens, jest potrzebna i doceniana.
Gdy zaczynałam studia na ASP
w Łodzi, spotykałam się z komentarzami, że studia artystyczne to nie jest dobry pomysł. Teraz, gdy pojawiają się sukcesy
i możliwość pokazania swojej
pracy w praktycznym zastosowaniu, mam poczucie, że to co
robię jest potrzebne.
- To była pierwsza poważniejsza realizacja w Pani dorobku?
- Skończyłam pierwszy stopień studiów, licencjat obroniłam w czerwcu, teraz jestem na

studiach magisterskich. Studiuję
wzornictwo i równocześnie pracuję w branży 2D i 3D, choć nie
ukrywam, że znacznie bliżej jest
mi do projektowania graficznego. Ostatnio w kilku konkursach,
we współpracy z ASP, udawało się
odnieść sukcesy, projekty były
doceniane przez firmy zewnętrzne. Ale takie duże przedsięwzięcie
to pierwszy samodzielny sukces.
- Często bywa Pani w Krynicy?
- Pochodzę z Nowego Sącza,
więc Krynica jest mi bliska. Bywałam tam najczęściej w okresie
zimowym ze względu na atrakcje sezonowe – narty, lodowisko.
Z atrakcji letnich największy sentyment mam do Góry Parkowej
i szalonych zjeżdżalni. Teraz doceniam coraz bardziej spacerowanie i czerpanie z atrakcyjności
krynickiego klimatu. Krynica-Zdrój po prostu zawsze miło mi
się kojarzy.

ROZMAWIAŁA JOLANTA BUGAJSKA

ŚWIĘTO KWITNĄCEJ JABŁONI
Gościnne Łącko serdecznie zaprasza
Rozmowa z JANEM
DZIEDZINĄ,
wójtem Łącka
- Minął rok od poprzedniej edycji Święta Kwitnącej Jabłoni. Z ręką na
sercu trzeba uczciwie powiedzieć, że wiele się w
krajobrazie gminy zmieniło.
Na lepsze. Widać nowe domy
mieszkalne, firmy handlowe, budowlane. Jednym słowem gmina się rozwija, co cieszy.
- Nasi mieszkańcy są pracowici, zaradni.
To, że tak wygląda nasza okolica, czyli zadbane domy, obejścia itd. to jest ich zasługa.
Zawsze musieli sobie jakoś radzić. Z rolnictwa trudno tu wyżyć, więc imają się różnych
innych zajęć. Łącko słynie z budowlańców,
którzy pracują w kraju i za granicą. Przywożą
pieniądze ciężko zarobione i budują domy,
zakładają małe rodzinne firmy. Pocieszające jest, że gmina rozwija się też ludnościowo. Na przestrzeni ostatnich lat liczba mieszkańców wzrosła do ponad 16,3 tysiąca osób
i ta tendencja wzrostowa się utrzymuje. To
efekt zarówno powstających nowych rodzin i domów, jak też widocznego w ostatnich latach napływu i osiedlania się ludzi, którzy kiedyś wyjechali za pracą i teraz wracają
w rodzinne strony, by spędzić tu lata życia
na emeryturze. Nie znaczy to, że wszystko
jest takie kolorowe. Nas też dotyka niż demograficzny, chociaż nie na taką skalę jak
inne regiony. Sporo młodzieży wyjeżdża z
naszej gminy na studia, za pracą i niestety
REKLAMA

wielu – zbyt wielu- w rodzinne
strony nie wraca, bo po prostu nie ma tutaj dla nich pracy. W sadownictwie pracę są w stanie znaleźć
nieliczni. To jest ta nasza, zarówno łącka jak
i narodowa współczesna
tragedia.

jest brak ziemi pod nowe nasadzenia. Właściciele wolą swoją ziemię dzierżawić aniżeli sprzedać. Mimo wszystko sadownicy sobie jakoś radzą i potrafią się dostosowywać
do wahań koniunkturalnych na rynku owoców. Myślę że jeszcze długo w Łącku obchodzić będziemy Święto Kwitnącej Jabłoni a sadownictwo będzie stanowić bardzo
ważny obszar gospodarczy Gminy Łącko.

- No właśnie, pomówmy o
sadownictwie, bo przecież
Łącko w Polsce słynie sadami
i śliwowicą!
- Nasze sławne święto sadownicze
odbywa się regularnie od 1947 roku. Stąd
nie dziwi, że kształtująca się przez tyle lat
pozytywna opinia o tym wydarzeniu z czasem przybrała rozmiary nie tylko regionalne,
ale wręcz ogólnopolskie a impreza ta stała się wizytówką naszej Gminy. Rolnictwo
w naszej gminie w ostatnich latach mocno
ewoluowało. Dziś typowego rolnictwa jest
mało. Powodów tego jest wiele; poczynając od jakości gleb, struktury gospodarstw,
poprzez różne inne czynniki a na zmianach
cywilizacyjnych kończąc. Najistotniejszą gałęzią jest sadownictwo. Do silnie ,,sadowniczych” od lat miejscowości: Łącko, Czarny
Potok, Czerniec, Kicznia czy Szczereż dołączają kolejne jak: Maszkowice, Zabrzeż,
Zagorzyn czy Wola Kosnowa. Są tu głównie sady jabłoniowe i śliwowe, ale i również
gruszkowe, wiśniowe czy nasadzenia porzeczek. Ogółem sady zajmują kilkanaście
procent powierzchni gminy. Sadownictwem
jako dominującym źródłem utrzymania zajmuje się około 400 gospodarstw. Dużym
problemem gospodarstw sadowniczych

- Tak to już jest, że o kondycji gospodarczej
danej gminy świadczy nie tylko bogactwo poszczególnych gospodarstw domowych, ale
możliwości inwestycyjne gminy. Zwykle władze samorządowe ocenia się przede wszystkim pod tym względem. W Łącku wielu skorzystało też z funduszy unijnych, podobnie jak
skorzystała gmina i zamierza korzystać.
- Od momentu wejścia do Unii Europejskiej nasi sadownicy bardzo wiele skorzystali z unijnych pieniędzy. Odnowili swoje sady, otrzymali dofinansowanie
na zakup specjalistycznego sprzętu, ciągników, czy rozbudowę niezbędnej infrastruktury. Trzeba oczywiście dodać,
że samo im to nie spadło z nieba. Trzeba było wiele sił, środków a może zwłaszcza samozaparcia, by ,,pozałatwiać papirologię”. Chwała im za to, że nie obrażali
się na system, nie zrażali się procedurami
i biurokracją, ale dopinali swego. Inwestycje gminne też otrzymały wsparcie unijne.
Przygotowujemy obecnie wiele projektów
i dokumentacji niezbędnych w staraniach
o pozyskanie środków unijnych w skali, na jaką pozwolą nam możliwości finansowe niezbędne na własny wkład. Do
najważniejszych inwestycji należy budowa oczyszczalni ścieków w Łącku. W

miarę możliwości odbudowujemy i remontujemy drogi gminne. Dla przykładu
podam choćby dobiegające końca prace za kwotę ponad 1,6 mln zł związane
z przebudową drogi w Zarzeczu w ramach
programu tzw. ,,schetynówek”. Przebudujemy tam ponad 2,5 km drogi wraz
z budową kanalizacji deszczowej i chodników. Sztandarową inwestycją rozpisaną na lata jest budowa Centrum Kultury
i Edukacji Muzycznej. Na początku marca podpisaliśmy umowę z pracownią projektową z Krakowa, która zajmie się wykonaniem dokumentacji projektowej. To
będzie wspaniałe centrum życia społecznego i kulturalnego gminy, dla dorosłych
i dzieci. W budynku Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej będą się mieścić – sala kinowo – koncertowa, która spełniać będzie
rolę sali konferencyjnej i wykładowej, szkoła muzyczna, biblioteka, świetlica środowiskowa, izba regionalna, sale warsztatowe
(sale prób orkiestry, zespołów regionalnych) oraz część administracyjna Gminnego Ośrodka Kultury. To będzie prawdziwy
ośrodek kultury i sztuki, który zamierzamy
wybudować z pomocą unijnych pieniędzy.
To instytucja przyszłości dla pokoleń zdolnej muzycznie łąckiej młodzieży.
- A tymczasem mamy w najbliższych dniach
doroczne Święto Kwitnącej Jabłoni.
- Tak. I mnóstwo atrakcji dla mieszkańców gminy i naszych gości. Każdy znajdzie
coś dla siebie. Dlatego w imieniu mieszkańców i własnym wszystkich serdecznie zapraszam w gościnę do Łącka w weekend
14-15 maja.
ROZMAWIAŁ JERZY WIDEŁ
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My to cujemy w nasych sercach
Jadwiga Dybiec, członek Zarządu
Związku Podhalan Oddział w Łącku: - Wiemy, że wiele jest pięknych
miejsc na świecie, ale my tu mamy
pewność, że Łącko z nich wszystkich
jest najpiękniejsze. Ludzie rozejrzyjcie się wokół! Szczególnie w maju! Ale
co tam, przecież wystarczy popatrzeć
na nasze stroje! Ludzie przyjeżdżają do Łącka, patrzą na nas i mówią –
jakby to młodzież określiła – kosmos!
Przecież już nikt nigdzie nie chodzi
tak ubrany!
Tomasz Ćwikowski, prezes Związku Podhalan Oddział w Łącku: - To
było zawsze moje wielkie marzenie
i zadanie, jak sprawić, żeby ludzie
ubierali łącki strój przy takich okazjach jak wesela, chrzciny, Boże Ciało, albo nawet znaczniejsze spotkania towarzyskie. I to nam się udało.
Może nie chodzi się tak ubranym na
co dzień, ale moje marzenie się spełniło. Kiedy mam imieniny, to nikt
ze związku nie przychodzi do mnie

Jan Paweł II powiedział
w UNESCO, że pochodzi
z narodu, którego przez
wiele lat nie było na
mapach, ale przetrwał
dzięki kulturze i wierności
swojemu dziedzictwu

w gości po cywilnemu, ale każdy jest
odziany najlepiej jak można, czyli po
góralsku. A przecież jeszcze całkiem
niedawno poza zespołem regionalnym nikt tak nie chodził ubrany. Zespół schodził ze sceny i oddawał strój
do magazynu w GOK-u. Teraz setki osób mają takie stroje w domach.
Przed laty pradziadek prezydenta Andrzeja Dudy przechodził co niedzielę w łąckim stroju koło mojego domu
w drodze z Zarzecza do kościoła. Ale
kiedy zmarł, to już nikt się tak nie
ubierał nawet na niedzielę. Bardzo mi
tego brakowało.
Jadwiga Dybiec: - W każdą trzecią
niedzielę miesiąca spotykamy się na
mszach góralskich. Kto nie przyjdzie
do kościoła z choćby maleńkim akcentem ludowego stroju, ten się czuje tam nieswojo. Dlatego kto nie ma
kompletnego stroju ubiera choćby
spinkę albo kapelusz. Kiedy prowadziłam w szkole lekcję o regionalizmie,
ubrałam strój ludowy i mówiłam do
dzieci gwarą. Były zaskoczone, bo dziś
gwarę na co dzień trudno usłyszeć.
Moja 92-letnia mama mówi gwarą, dlatego miałam się od kogo uczyć.
Ks. dr Stanisław Kowalik, kapelan
Związku Podhalan Oddział w Łącku: Święty Jan Paweł II kiedyś tak pięknie
powiedział: „Nie ma narodu bez wiary i tradycji ojców”. Z jednej strony
jesteśmy Europejczykami – i chwała
Bogu! – to dla nas duże wyróżnienie,

Ks. dr Stanisław Kowalik
ale z drugiej strony każde państwo,
każdy region musi pamiętać o swoich korzeniach, o wierze i tradycji. Bez
tego naród ginie. To właśnie Jan Paweł
II powiedział w UNESCO, że pochodzi
z narodu, którego przez wiele lat nie
było na mapach, ale przetrwał dzięki
kulturze i wierności swojemu dziedzictwu. I my w Łącku chcemy właśnie kultywować wiarę i tradycję ojców. Były czasy, które nie sprzyjały

Jadwiga Dybiec
kultywowaniu regionalizmu, ale mam
poczucie, że odnawia się to, co przetrwało w ludzkich sercach. I nie musimy tu nic robić na siłę, bo my to cujemy w nasych sercach. Mówi o tym
moja ulubiona przyśpiewka: „Góry
nase góry, ckliwo mi za womi, bo jo od
malućka naucony z womi”. I tak wyglądało moje życie, kiedy jako dziecko mówiłem gwarą podczas zabaw
z rówieśnikami, albo kiedy tańczyłem

w zespole. Dzięki temu wszystko, co
związane z regionalizmem przychodzi mi dziś łatwo i naturalnie.
Jacek Kucharski, członek Związku
Podhalan: - A w łąckim oddziale naszego związku obserwujemy duży napływ dzieci i młodzieży. To cieszy, to
krzepiące, że młode pokolenie garnie
się do kultywowania tradycji.
Ks. Stanisław Kowalik: W Ochotnicy Górnej, gdzie pracuję
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- Ciasta i Ciasteczka
- Torty
- Lody tradycyjne

ZAKŁAD CUKIERNICZO-LODZIARSKI
„U GROMALI”
ADAM GROMALA
33-390 ŁĄCKO 196 - RYNEK
Tel. 18 444 60 15

Nasze wyroby to prawdziwa uczta świeżości i smaku. Tradycyjna receptura od trzech pokoleń.
Przyjmujemy zamówienia na wesela, komunie, przyjęcia okolicznościowe !
Oferujemy atrakcyjne ceny !
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pokaz, żeby się ubrać po góralsku i zadawać szyku. My chcemy dać ludziom
odczuć, że na co dzień jesteśmy z nimi,
w dobrych i złych sytuacjach, idziemy
z nimi ich codziennością nie od święta.
Codziennością chcemy uświęcać nasz
regionalizm.
Jacek Kucharski: - Bo ten regionalizm jest dla nas bardzo naturalny. Ludziom się chce. To nie jest tak,
że ktoś się ubrał – jak ja teraz – żeby
wyglądać jak kukła, tylko dlatego, że
on tak czuje. W ubiegłym roku w sądeckim „Sokole” podczas kongresu
regionów Andrzej Wajda powiedział,
że do odpowiedzenia sobie na pytanie dokąd idziemy, potrzebna jest
świadomość skąd idziemy.
Tomasz Ćwikowski: - No właśnie! I my czujemy, że jesteśmy winni przekazania młodemu pokoleniu
tego, cośmy od naszych ojców dostali. A to jest świętość!

Jacek Kucharski: - Muszę to powiedzieć – jak usłyszę nasze skrzypce, jak ludzie zaczynają śpiewać, to
coś mnie łapie za gardło.
Jadwiga Dybiec: - A ja chcę jeszcze koniecznie dodać, bo tak często
narzeka się na młodzież. Nasza łącka młodzież jest wspaniała, chętna
do pomocy, aktywna i zawsze można na nią liczyć. Cudownie nam się
ta młodzież udała.
Tomasz Ćwikowski: - W pierwszym roku działania ZP w Łącku,
wymyśliliśmy z Wojtkiem Boguckim, ówczesnym prezesem łąckiego oddziału ZP, a moim kuzynem,
byśmy poszli na Boże Ciało w strojach ludowych. Niektórzy dziwili
się „Ty prezes Erbetu pójdziesz po
góralsku?”. Poszło nas sześciu, dzisiaj tak ubrany idzie cały związek.
Idziemy tak między ludzi…
SPISAŁ WOJCIECH MOLENDOWICZ

REKLAMA

LABORATORIUM ANALITYCZNE ŁĄCKO
Tomasz Ćwikowski

Jacek Kucharski
Podhale na wybory najśwarniejszej
i rozmawiały między sobą. Wtedy
tamte, które biegle mówiły podhalańską gwarą zapytały zdziwione: „To wy
nie umiycie tak normalnie godać?”.
Jadwiga Dybiec: - Moja mam mówi
wyłącznie gwarą, ja gwarę znam
i moja córka, dzięki temu, że tak często w domu mówimy, też posługuje się gwarą. Dla niej i dla dużej części
młodego pokolenia, to nie jest obciach.
Tomasz Ćwikowski: - Ktoś policzył, że na 90 oddziałów Związku Podhalan jesteśmy najmłodszy oddziałem

jako proboszcz, wprowadzono w gimnazjum godzinę obowiązkowego regionalizmu, a raz w miesiącu wszyscy
nauczyciele mają obowiązek przychodzić w stroju regionalnym. Na ludowo przychodzą też ubrani wszyscy
uczniowie, mówią wyłącznie gwarą,
nawet lekcję matematyki da się poprowadzić gwarą. Kiedy mówiłem do
nich swoją łącka gwarą, czułem ich
szacunek, że się nie wstydzę swoich
korzeni i mowy.
Tomasz Ćwikowski: - Pamiętam,
jak nasze dziewczyny pojechały na

w kraju! Mamy 221 członków i najniższą średnią wiekową. Kiedy miałem
zostać prezesem postawiłem nawet
taki warunek: zgoda, ale przynajmniej
połowa 10-osobowego zarządu to muszą być ludzie młodzi. I są!
Ks. Stanisław Kowalik: - Jako kapelan związku muszę dodać, że było
dziesięć wesel w oprawie góralskiej,
gdzie np. młodzi byli ubrani w stroje regionalne, góralska kapela przygrywała. Zdarzają się również góralskie chrzty i pogrzeby. Jak powiedział
gdzieś nasz prezes, związek nie jest na

pobieranie czynne codziennie w godz.
7.30-11.00
w soboty: drugą i czwartą w miesiącu w godz.
7.00-10.00
WSZYSTKIE BADANIA:
- serologiczne
- biochemiczne
- hormonalne

tel. 18 444 59 18
Łącko 662
33-390 Łącko
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Jak ratowano łąckie sady
Historia łąckiego sadownictwa obrosła już legendami, mitami. Kroniki historyczne, jak chcą
tego legendy, odnotowały, że ponoć już w XII
wieku z Łącka Dunajcem i dalej Wisłą płynęły
do Gdańska łodzie wypełnione suszonymi jabłkami i śliwkami. Jednakże prawdziwe sadownictwo miało się narodzić już na początku XIX
wieku, kiedy to we Lwowie w 1809 roku wydano cyrkularz (rozporządzenie) pod nazwą „O
sadzeniu drzew owocowych żeniących się”.
Ten akt prawny odnotował Karol Estreicher
w „Bibliografii Polski XIX stulecia”. Czy to rozporządzenie poznali później legendarny ks. Jan
Piaskowy proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela w latach 1844-1868, czy Stanisław Wilkowicz (1859-1942) założyciel i nauczyciel szkoły powszechnej? Zapewne jest coś na rzeczy.
Ten pierwszy wg legendy nie znosił pijaków
i za pokutę nakazywał sadzenie drzewek
owocowych. Zalecał też: „od wstępujących
w stan małżeński synów i córek gazdowskich wymaga się koniecznie oprócz znajomości katechizmu w pierwszym rzędzie…
także umiejętnej uprawy roli – szczepienia
i sadzenia drzewek. Z kolei Stanisław Wilkowicz, który jest od 1958 r. patronem Szkoły
Podstawowej w Łącku, nie bez trudu propagował nowoczesne sadownictwo, jako źródło dodatkowych dochodów biednych na
ogół rolników. Widać praca pozytywistyczna
obu światłych obywateli Łącka nie poszła na
marne skoro na przełomie XIX i XX w. Łącko
zasłynęło w Cesarsko-Królewskich Austro Węgrach, jako miejscowość, gdzie Samuel
Grossbard produkował wyśmienitą okowitę dostarczaną, jak głosi kolejna legenda, na
cesarski dwór w Wiedniu. Do przemysłowej
produkcji śliwowicy owoców nie mogło zabraknąć, a przy okazji swój kunszt produkcji
– tej co daje krzepę i krasi lica udoskonalili inni
włościanie w Łącku i okolicy. W samym sercu rynku w Łącku stoi drewniana studnia. To
właśnie z niej płynęła świetna woda do gorzelni Grossbarda. Dawna wytwórnia stała tam,
gdzie dzisiaj jest Dom Towarowy. Widoma pamiątka po „śliwkowych czasach” legalnej produkcji. Aż się prosi umieścić tam pamiątkową tabliczkę. Wszak to jest też historia Łącka,
okowity wpisanej do dóbr kultury narodowej.
W okresie międzywojennym schedę po
Grossbardzie przejął Pinkas Ferber i wytwarzał śliwowicę do września 1939 r. Co
ciekawe do pomysłu produkcji przemysłowej śliwowicy powrócono w 1961 r. w czasach PRL ale Ministerstwo Finansów projekt
skutecznie utrąciło. Zresztą podobne próby
czyniono już w nieodległych czasach kiedy
w Trzeciej Rzeczpospolitej w Łącku włodarzył Franciszek Młynarczyk. Próby spaliły na
panewce. Śliwowicę uczciwi fachowcy pędzą nadal wg starych wzorów zaś nieuczciwi używają spirytusu i zapachowego badziewia. Wróćmy jednak do genezy Święta
Kwitnącej Jabłoni, czyli jak ratowano łąckie
sady 68 lat temu. Próby ujarzmienia Dunajca
podjęto w latach 1910-1911. Gabriel Narutowicz inżynier hydrotechnik, prof. Politechniki
w Zurychu, później prezydent II RP opracował koncepcję budowy zapory wodnej. Jako
miejsce jej lokalizacji wskazano okolice Pienin. Powrócono do tej koncepcji w 1920 r.
Ale państwo było zbyt ubogie na taką inwestycję. Po II wojnie światowej już na poważnie zaczęto rozważać budowę zapory
w Jazowsku. Pod koniec 1946 r. na mieszkańców Ziemi Łąckiej padł blady strach, kiedy w terenie pojawiły się ekipy geologów
i geodetów. Wytyczono teren zalewowy
i tym sposobem pod wodą miały się znaleźć –
część Jazowska, Maszkowice, Łącko, Czerniec, Zabrzeż, Zarzecze, dolna Kamienica,

część Kiczni i Zagorzyna. Jak pisze w monografii „Łącko i gmina łącka” Maria Kurzeja –
Świątek na jednym z zebrań w gminie padła
myśl, że największym atutem obrony przed
zaporą może być łąckie sadownictwo. Trzeba pokazać decydentom w Warszawie, od
których zależy budowa zbiornika wodnego, piękno regionu w okresie kwitnienia sadów i uświadomić wielkość strat gospodarczych. W marcu 1947 r. powołano komitet
organizacyjny. Zaproszono ważnych gości.
18 maja 1947 r. w łąckim kościele św. Jana
Chrzciciela w uroczystej mszy św. zebrało
się tysiące osób. Dodajmy, kolejna msza św.

inaugurująca obchody Święta Kwitnącej
Jabłoni miała miejsce dopiero w 1990 r.
a przecież w międzyczasie odbyły się
z przerwami doroczne święta(!). A więc
18 maja Anno Domini 1947 z kościoła
pochód ruszył na rynek i przy dźwiękach orkiestr skierował się do Czerńca
do sadu Stanisława Sopaty. To wydarzenie zostało potraktowane, jako pierwsze
Święto Kwitnącej Jabłoni. Kolejne miało się odbyć dopiero w 1958 r. ale w tym
czasie liczne delegacje Komitetu Obrony Łącka nawiedzały Warszawę w towarzystwie zespołu regionalnego, kapeli

Franciszka Kurzei. Władze lokalne i powiatowe użyły wszelkich sposobów (łącznie
z hektolitrami śliwowicy nota bene nielegalnie pędzonej), by ratować kotliny Dunajca. Zorganizowały ogólnopolskie prasowe
protesty. W efekcie w 1959 r. powoli wycofano się z budowy zapory w Jazowsku rozważając koncepcję zapory w Niedzicy. Oddano ją do użytku w 1997 r. Tak uratowano
łąckie sady i wynikłe stąd święto. Odbywało
się ono w różnych miejscach, by na dobre
usadowić się w 1968 r. pod górą Jeżową.
W pięknym dzisiaj amfiteatrze.
JERZY WIDEŁ
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Górale łąccy śpiewają i muzykują
Niejedna gmina w Małopolsce
i kraju mogłaby pozazdrościć Łącku ludzi tak usposobionych do muzykowania, kultywowania tradycji
śpiewaczych, chęci uczestniczenia
w działalności zespołu regionalnego.
Te tradycje są przekazywane
z ojca na syna, z matki na córkę. Dodać należy, że przecież są
to amatorzy i w dzisiejszych czasach w pogoni za nauką i chlebem mimo wszystko poświęcają swój prywatny czas, by szkolić
swoje umiejętności. Dlaczego to
robią? Bo to kochają. Mają świetnych nauczycieli, a ich niemal domowym ogniskiem jest Gminny
Ośrodek Kultury, którym kieruje od
lat Barbara Moryto. Trzeba dużego serca i siły hartu, by w trudnych
warunkach lokalowych GOK rozwijać tę piękną działalność. Przy
Gminnym Ośrodku Kultury działa Ognisko Muzyczne. Umożliwia
ono wszystkim chętnym naukę
gry na takich instrumentach jak:
gitara – nauczyciel Piotr Matusiewicz, pianino – Mariusz Gorczowski, akordeon, klarnet, teoria muzyki – Leszek Moryto (do czerwca
2015), skrzypce – śp. Władysław
Michalik (do czerwca 2015), od
września 2015 – Agata Pańszczyk,
trąbka i instrumenty dęte, teorie
muzyki – Marek Lipień. Obecnie na
zajęcia uczęszcza blisko 80 dzieci.
Popularność Ogniska Muzycznego w społeczności ciągle rośnie,
o czym świadczą młodzi ludzie,
zasilający po edukacji ogniskowej
szeregi zespołów wokalno-instrumentalnych, czy też orkiestry.
25 stycznia 1959 r. odbyło
się uroczyste otwarcie pierwszego w powiecie nowosądeckim Państwowego Ogniska Muzycznego, a Tadeusz
Moryto został społecznym kierownikiem tego ogniska oraz
dyrygentem orkiestry i chóru
mieszanego. Spośród grona
nauczycielskiego Szkoły Podstawowej w Łącku Tadeusz Moryto dobrał zespół instruktorów
do nauki na następujących instrumentach: fortepian, akordeon, skrzypce, instrumenty
dęte, oraz instrumenty typowe dla miejscowego folkloru tj.
fujarka i listek. Klasę fortepianu
prowadził osobiście. Po długich
staraniach Tadeusza Moryto 27
maja 1962 r. został oddany dla
potrzeb ogniska lokal (obecnie
GOK), w którym odbywały się

zajęcia chóru i orkiestry oraz gry
na instrumentach.
W Ognisku Muzycznym w zajęciach uczestniczy około 80 słuchaczy. Dzieci uczą się gry na takich instrumentach jak: pianino,
akordeon, klarnet, trąbka i instrumenty dęte, skrzypce, gitara. Obowiązkowo uczestniczą w zajęciach
z teorii muzyki.
W okresie działalności Ogniska
zostało wyłonionych wiele talentów, które tu zdobyły podstawy
muzyki.
Orkiestra Dęta Ogniska Muzycznego powstała w 1946 r.
w pobliskim Czerńcu. Jej działalność została jednak przerwana w 1948 r. ze względu
na chorobę dyrygenta. Po powrocie do zdrowia, z ponownej inicjatywy Tadeusza Moryto, orkiestra zawiązuje się
w Łącku w lipcu 1957 r. Do orkiestry przyjmuje Tadeusz Moryto członków z byłej orkiestry
w Czerncu oraz nowych z Łącka i okolic po przeprowadzonym egzaminie. Od tego czasu obecna wszędzie tam,
gdzie odbywały się uroczystości regionalne na terenie
gminy i powiatu oraz świeta
i rocznice państwowe.
Tadeusz Moryto legendarny
muzyk zmarł w 1969 r. Za jego
zsługi orkiestrze nadano jego imię.
Od 1988 r. dyrygentem jest Stanisław Strączek absolwent Akademii
Muzycznej w Warszawie.
Właśnie w tych ostatnich latach
Orkiestra Dęta im. Tadeusza Moryto przeżywa swój „renesans”. Już
od 1990 r. uczestniczy rok rocznie
w Rejonowych Przeglądach Orkiestr Dętych, następnie zostaje
zakwalifikowana do Wojedwódzkich Przeglądów Orkiestr Dętych
„Echo Trombity” i tam zdobywa zaszczytne pierwsze miejsce. Należy

do najlepszych orkiestr w kategorii
orkiestr amatorskich w województwie małopolskim.
Jej repertuar jest zróżnicowany: począwszy od muzyki powaznej, poprzez ludową, do muzyki
rozrywkowej. Uczestniczy w wielu
koncertach w Polsce i za granicą,
uświetnia wszystkie uroczystości
regionalne, państwowe i kościelne, dając przeciętnie 12 koncertów w ciągu roku.
Przy Gminnym Ośrodku Kultury
w Łącku działa grupa teatralna „Berecik” (opiekun Bernadetta Wąchała-Gawełek). W zajęciach uczestniczą dzieci i młodzież z gminy Łącko.
Młode aktorki na XX Powiatowym
Przeglądzie Teatrów Dziecięcych
i Młodzieżowych wywalczyły II miejsce za spektakl „Najdłuższa podróż”, którego scenariusz oparty jest na dwóch książkach „Mały
Książe” Antoine de Saint-Exupery i „Alchemik” Paula Coelho. Sztuka mówi o sile miłości i przyjaźni
oraz o poszukiwaniu własnej drogi
w życiu. Na okres bożonarodzeniowy młodzi artyści przygotowali
Jasełka oparte na scenariuszu Lucjana Rydla.
Pod patronatem GOK działa
również góralska kapela młodzieżowa „Fiyrloki” (opiekun Leszek
Moryto). Ma ona na swoim koncie
spore osiągnięcia. Są to pierwsze
miejsca na V Powiatowym Konkursie Zespołów Wokalnych i Wokalno
– Instrumentalnych i na Powiatowym Przeglądzie Twórczości Muzycznej Jana Joachima Czecha.
Kapela ma też w dorobku dwie
nagrane płyty w ramach Powiatowej Fonetyki.
Przy Gminnym Ośrodku Kultury działają również warsztaty
plastyczne, w których w trzech
grupach prowadzone są zajęcia
z zakresu malarstwa i różnych technik plastycznych. Zajęcia prowadzi

Magdalena Leszko, a aktualnie
uczestniczy w nich ok. 40 dzieci.
Działa również kółko haftu ludowego prowadzone przez Marię Janiczak, gdzie uczestniczki (głównie
panie) uczą się wyszywać gorsety.
Gminny Ośrodek Kultury w Łącku ma również pieczę nad Izbą Regionalną w Łącku, w której zgromadzone są zbiory związane
z łącką ziemią – dokumenty, sprzęty codziennego użytku, stroje,
zdjęcia, publikacje. Izbę w roku
2015 odwiedzili m.in.: przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola w Łącku, Jazowsku, uczniowie
ZSG w Łącku, a także turyści odwiedzający Gminę Łącko.
Przy gminnym Ośrodku Kultury w Łącku działa również Zespół
Regionalny Pieśni i Tańca „Górale Łąccy” (kierownik Piotr Gromala
do czerwca 2015 r., Monika Bulińska od lipca 2016 r.), który podobnie jak orkiestra uświetnia wszystkie regionalne, i nie tylko, imprezy.
W latach 1931/32 istniała grupa
ludowych grajków, działających pod
opieką Michała Piksy, propagująca
region poprzez muzykę. Na repertuar tej grupy folklorystycznej składały się gawędy o regionie podhalańskim, przyśpiewki z okolic Łącka.
Jednak zespół, jako grupę ludzi
z programem artystycznym,
składającym się z piesni, muzyki i tańców ludowych założyła Maria Chwalibóg, nauczycielka
Szkoły Podstawowej w Zarzeczu
i w Łącku. Ona stworzyła pierwszy program zespołu, któremu towarzyszyła kapela ludowa Pyrdołów w 1933 r. Dzięki inicjatywie Marii
Chwalibóg i członków zespołu (Zofii Faron, Stanisława Baziaka, Stanisława Ćwikowskiego) zebrano od
najstarszych mieszkańców obrzędy weselne (pytacka, oracje drużbów i starostów, błogosławieństwo,
oczepiny). Przygotowano „Wesele

łąckie”, które po raz pierwszy jako
obrzęd odtworzono na „Święcie
Gór” w Nowym Sączu w 1938 r.
Było to widowisko regionalne
z udziałem Górali Łąckich i Lachów
z Podegrodzia.
W latach 1939-43 zespół zawiesił swoją działalność. Maria Chwalibóg po ciężkich doświadczeniach
życiowych wyjechała na stałe do
Anglii. Materiały dotyczące programu zespołu zaginęły w czasie wojny.
W 1946 r. z inicjatywy byłych
członków: Zofii Faron, Marii Dybiec,
Józefa Marka i Stanisława Baziaka zespół został zreorganizowany.
Starano się odtworzyć program,
zwłaszcza „Wesele łąckie”.
Gminny Ośrodek Kultury sprawuje pieczę nad zespołem od 1991
r. Przed czterema laty zespół obchodził jubileusz 80-lecia. Za całokształt pracy artystycznej „Górale
łąccy” otrzymali Medal Honorowy Polonia Minor za krzewienie
folkloru i kultywowanie obrzędów
i zwyczajów.
Trudno w tym miejscu wyliczyć,
gdzie koncertowali w swojej historii. Od Albanii przez Włochy po Estonię, nie licząc Polski. Jest niemal etatowym laureatem Festiwalu
„Góralski Karnawał” w Bukowinie
Tatrzańskiej, Tygodnia „Kultury Beskidzkiej” w Żywcu, czy na Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem.
Ponadto zespół uświetniał zawsze Święto Kwitnącej Jabłoni
oraz wiele innych uroczystości regionalnych i wojewódzkich. Skojarzył wiele par małżeńskich, których
wnukowie i dzieci przychodzą dzisiaj na próby. Zespół Regionalny to
nie tylko kultywowanie tradycji regionu, ale także sposób na czynne
spędzenie wolnego czasu, na rozwój życia towarzyskiego.
JERZY WIDEŁ
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ZAPRASZAMY:
DELIKATESY U JANUSZA
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ŁOMNICA-ZDRÓJ 525

JAZOWISKO 421
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ND 9:00 - 20:00

PN-PT 6:00 - 21:00
ND 8:00 - 20:00
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Pasje

On nie słyszy, ale o nim słyszy cały świat
Chłopiec urodził się w 1997 r.
w Nowym Sączu. – Diagnoza postawiona przez lekarzy była dla nas
przerażająca: obustronny głęboki
niedosłuch. Nadzieją dla syna było
wszczepienie kosztownego implantu. Aby na niego zarobić, wyjechaliśmy do pracy do Londynu. Grzesiek
w wieku 5 lat szczęśliwie przeszedł
operację. Dzięki implantowi zaczął
słyszeć. To był dla nas cud - opowiada mama Magdalena Kędzierska.
– Jednak po operacji okazało się, że
nasze państwo odebrało dofinansowanie baterii do procesora aparatu Grzegorza. Wydatki nie pozwoliły nam na mieszkanie w Polsce,
zamieszkaliśmy zatem w Londynie
– mówi pani Magdalena. Teraz rodzina dzieli dom między Nowym Sączem a Londynem.

Zmaga się z sobą i walczy na
macie
- Nigdy nie miałem taryfy ulgowej. Rodzice traktowali mnie jak
osobę słyszącą – mówi Grzegorz.
Jest nieśmiały, rozmowa trochę go
denerwuje, na początku przychodzi
mu z trudem. Jednak z każdą chwilą młody karateka jest coraz bardziej otwarty. To, czego niedosłyszy, tłumaczy mu tato, który nauczył
się języka migowego, by móc lepiej
porozumiewać się z synem. - Gdy
Grzesiek walczy na macie, jest zupełnie inny. Od dziecka uczyliśmy
go samodzielności. W wieku 7 bądź
8 lat jeździł sam do szkoły. Inni na to
nie pozwalali, rozkładali nad dziećmi ochronny klosz, nie mówiąc już
o uprawianiu sportów - opowiada
mama chłopca, która sama kiedyś
grała w Sandecji.
Ojciec - Mariusz Kędzierski trenował kiedyś sztuki walki odnosząc
duże sukcesy. Wspierał syna, kibicował mu i zachęcał do treningów. Tak
jest do dziś. Pod jego czujnym okiem
młody karateka trenuje codziennie
REKLAMA

po kilka godzin. - Nie wyobrażam
sobie, że mógłbym przestać walczyć. Kiedy przegram, jestem zły.
Ale gniew mija a niepowodzenia
motywują mnie do dalszej pracy
– zaznacza.

Nie chcieli go, bo był głuchy
Początki nie były łatwe. Ojciec
Grzegorza chciał, aby syn ćwiczył
z innymi. - Grześka nie chciano jednak widzieć na treningach - mówi.
Pewnego razu Kędzierski przyprowadził małego Grzesia do jednego
z sądeckich trenerów. Ten poprosił, aby chłopiec więcej nie przychodził. Obawiał się, że niesłyszące
dziecko sprawi, że mniej osób będzie chciało korzystać z jego treningów. - Było to w 2004 r. Grzesiek po
jednym z treningów powiedział do
mnie: Ja wiem, że ten pan mnie nie
chce, bo jestem głuchy. Co miałem
odpowiedzieć kilkuletniemu dziecku? – pyta ojciec.
Tymczasem dla Grzegorza sport
był odskocznią od tęsknoty za ojcem,
który od 1995 r. przebywał w Anglii,
reprezentując w karate Polskę, a potem Wielką Brytanię.
W tym czasie na drodze przyszłego karateki pojawił się przyjaciel jego taty, Mirosław Smętek,
który zaczął z chłopcem trenować.
- Nasz syn zaczął regularnie uczęszczać na treningi. Mirek, jako jeden
z nielicznych, zobaczył w Grześku potencjał i siłę do walki, także
w życiu – opowiada pan Mariusz.
Teraz Grzegorz trenuje również
w Zakopanem pod kierunkiem
Grzegorza Popiołka.

Nie słyszał oklasków, ale je czuł
Sportowa rodzina Kędzierskich
dzieli życie między Polskę a Wielką Brytanię. - Nie jest nam łatwo.
Każdy obóz, siłownia, trening, wiążą się z dużymi wydatkami. Karate nie jest popularnym sportem,
choć ma bogatą tradycję i filozofię.
Mimo tych atutów trudno o sponsorów, których zresztą szukamy, by
Grzegorz mógł ciągle rozwijać talent - mówi pan Mariusz. Dlatego też
Grzesiek wszystkie straty finansowe

FOT. Z ARCH. GRZEGORZA KĘDZIERSKIEGO

Od urodzenia nie słyszy, a dźwięki z otoczenia docierają do niego tylko dzięki
implantowi. Mimo to 19-letni sądeczanin Grzegorz Kędzierski odnosi zwycięstwa jako karateka.

pokrywa sam. - Karate nie pozwala na siebie zbytnio zarobić, więc
po treningach syn idzie do pracy
i sprząta biura – chwali syna mama.
- Lubię pływać, jeżdżę na rowerze, na motorze. W domu też mam
obowiązki. Staram się normalnie
żyć, a udaje mi się to, bo mam karate. Trenuję częściej niż inni, aby
ludzie nie skupiali się na tym, że jestem głuchy, tylko na tym, że walczę zawodowo. Chcę być jak najlepszy. Moim marzeniem było, aby
zakwalifikować się do Mistrzostw
Świata w Japonii i udało mi się to –
mówi Grzesiek, który w 2015 r. występował tam jako jedyny niesłyszący i zarazem najmłodszy w historii
zawodnik. - Gdy Grzegorz zdejmie
implant, nie słyszy zupełnie nic, ale
słyszy o nim świat. W Japonii oklaskiwało go na stojąco 15 tys. ludzi. Nie słyszał tych oklasków, ale
je czuł - mówi Mariusz Kędzierski.

Niepełnosprawność może być
atutem
Zdaniem rodziców chłopca,
edukacja dzieci z problemami słuchowymi pozostawia w naszym
kraju wiele do życzenia. - Takie
osoby stają się w pewnym stopniu

niezależne, nie wychodzą jednak
do ludzi. Większość dzieci z klasy Grzegorza żyje samotnie w domach, są to osoby bardzo nieszczęśliwe. Tymczasem trzeba
spojrzeć na nich z większą uwagą. Tego niestety nikt nie robi,
a rodzice często nie mają pieniędzy na baterie do zwykłych
aparatów słuchowych. Dzieci
niepełnosprawne co prawda się
edukuje, ale nie przygotowuje do
życia. Po skończonej szkole, umieją tabliczkę mnożenia, ale podania
i wnioski składają za nich rodzice - mówi pani Magdalena apelując, aby rodzicie chorych dzieci dawali im szansę na normalne życie.
- Możliwości na rozwój jest
wiele. Przeszkodą jesteśmy my
sami. Jeżeli rodzice lub ktoś z otoczenia dostrzegą w dziecku talent, niech pozwolą mu go rozwijać. Nie wolno chować dziecka
pod kloszem, nie można się bać.
Niepełnosprawność można przemienić w atut, tak jak zrobił to
nasz syn - przekonuje mama
chłopca.
Grzegorz dzięki karate zaprzyjaźnił się Hiszpanem Alejandro
Navarro, wielokrotnym mistrzem

świata w tej dyscyplinie. - Poznałem go na Mistrzostwach Europy
w 2014 r. Polubiliśmy się, mogłem
ćwiczyć z nim indywidualnie na
obozie. Nigdy nie przeszkadzało
mu, że nie słyszę. Bardzo go za to
podziwiam i szanuję. Bez karate nie wyobrażam sobie życia. To
moja największa pasja, tym żyję,
jestem wdzięczny rodzicom, że
zaszczepili mi miłość do sportu
– mówi Grzegorz. - Bo jesteśmy
ludźmi zawziętymi i nie odpuściliśmy – zaznacza ze śmiechem jego
tato. - Takiej zawziętości życzyłabym wszystkim rodzicom. Niepełnosprawność można przemienić w zaletę i Grzesiek jest tego
najlepszym przykładem – kończy
mama chłopca.
AGNIESZKA MAŁECKA
Grzegorz Kędzierski trenuje karate kyokushinkai. Zwyciężał
w Hiszpanii, Niemczech, Francji,
USA, Włoszech, siedmiokrotnie
w Wielkiej Brytanii. W kwietniu na Otwartych Mistrzostwach
Hiszpanii zajął 3. miejsce.
W maju pojedzie na Mistrzostwa
Europy.
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OKNA DRZWI BRAMY
PROMOCJA DO 30.06.2016 LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW
OPAL PLUS

LOYD

VERTE C

Drzwi antywłamaniowe OPAL posiadają izolację akustyczną 32 dB oraz
odporność na włamanie 2 klasy normy europejskiej.

1199zł

AKCESORIA W CENIE DRZWI
(OPAL PLUS)
• Zamek listwowy czteropunktowy,
• Dwie wkładki patentowe klasy „B”
• Klamka OPAL + szyld górny (II klasa europejska)
• Trzy zawiasy czopowe
• Trzy bolce antywyważeniowe
• Wizjer w kolorze srebrnym
• Próg ze stali nierdzewnej standardowy (120 mm)
• Ościeżnica metalowa kątowa, o szerokości profilu 105 mm.

VAT 8%

Rabat 30%

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*

brutto vat 23%

brutto vat 23%

78x118 780zł*

78x118 748zł*

brutto vat 23%

brutto vat 23%

78x140 854zł*

78x140 820zł*

brutto vat 23%

brutto vat 23%

*okna dachowe w komplecie z kołnierzem

*okna dachowe w komplecie z kołnierzem

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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Opinie

Historia kółkiem się toczy
Jerzy Wideł
Z kapelusza
Senat RP pochylił się nad projektem ustawy dotyczącej kolejnej dekomunizacji. Mają zniknąć symbole reżimu sławiące
PRL i terminologia związana
z tym okresem. Mamy wypłukać ze swojej pamięci czas, który nam zgotowano po II wojnie
światowej. Ale co zrobić z ludźmi, którzy w tym czasie się urodzili, bawili, kochali, studiowali,
czy zamknęli oczy? Ich też należy wymazać z pamięci historii.
Mniejsza z żywymi, w projekcie
ustawy chodzi o zmarłych.
W pięknym Nowym Sączu koło
historii, albo raczej kółko, zatoczy się po raz kolejny. W przeszłości odbyła się już dekomunizacja
patronów ulic i placów. Zniknęły Bieruty, Świerczewscy, Krasiccy itp. Na ich miejsce weszli inni,
bardziej godni. Ale warto przypomnieć, że nie wszystkie pomysły
dekomunizacyjne przeszły gładko
na początku lat 90-tych. Ówcześni rajcy miejscy ruszyli wartko,
by np. zdekomunizować opór nie
tylko co mądrzejszych lokalnych
polityków, ale przede wszystkim
ojców jezuitów na czele ze śp. ojcem Władysławem Augustynkiem.
Padły wtedy z jego ust znamienne
słowa: Którędy pójdzie z pochodem lider „Solidarności” Andrzej
Szkaradek, gdy zabraknie ulicy
o tej nazwie...

Łaskawie potraktowano Ludwika Waryńskiego, tego od
„ M a z u r a Ka j d a n i a r s k i e g o ” ,
działacza ruchu robotniczego
i socjalistycznego, więźnia twierdzy Szlisselburg. Czy był komunistą i podpada pod nową ustawę?
Kto o tym zadecyduje?
Kto podejmie decyzję o dekomunizacji ulicy Radzieckiej? Czy
ma ona jakiś związek z ZSRR?
Czy raczej dotyczy polskich… rad
miast, gmin?
Bądź pan tu mądry, panie
dziejku...
Co zrobić z Władysławem
Broniewskim, legionistą, więźniem Łubianki, poetą z nurtu romantycznego i socjalistycznego. Czy komunizował osobliwie
po nadmiernej ilości spożytego
alkoholu?
Może być też problem z Alejami Wolności, bo przecież zbudowano je w czasach PRL,
a wedle prawicowych historyków nie można mówić o żadnej wolności, ale o komunie
a jeszcze lepiej żydokomunie.
W u s t aw i e d e ko m u n i z a cyjnej nie ma mowy o dobrowolnej interpretacji. Tak więc
w sądeckim grajdole dekomunizatorzy nie będą mieli wielkiego

Pływalnia w Chełmcu otwarta

pola do popisu. Prawdopodobnie
zostanie „Mały Franek” Franciszek Zubrzycki - w międzywojniu działacz Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej,
dowódca partyzantów Gwardii Ludowej. Zginął od kul Gestapo. Czy oto będzie to ostatni
komunistyczny patron sądeckiej
ulicy? Historia kółkiem się toczy, bo przecież nie jest to wielkie koło.
I na koniec o dobrej zmianie
i kolejnym kole historii. W jednym z poprzednich felietonów
powątpiewałem, w sposób przyznam pogański, w powrót do
Nowego Sącza Straży Granicznej. Gwoli przypomnienia za PRL
przy ulicy Karola Świerczewskiego stały reżimowe Wojska Ochrony Pogranicza. WOP podobnie jak
Świerczewski został zdekomunizowany i oto przy ul. I Pułku
Strzelców Podhalańskich wraca,
głównie dzięki senatorowi Stanisławowi Kogutowi, Karpacki Oddział Straży Granicznej. Dwa lata
temu KOSG rząd PO-PSL zlikwidował przenosząc go do Raciborza. Zdeplatformiana formacja zacznie działać od 1 stycznia 2017 r.
Tak postanowił minister Błaszczak, szef MSWiA.

Kto podejmie decyzję
o dekomunizacji ulicy Radzieckiej?
Czy ma ona jakiś związek z ZSRR?
Czy raczej dotyczy polskich…
rad miast, gmin?

Oficjalnego otwarcia pływalni
i przecięcia wstęgi w obecności władz
powiatu oraz zaproszonych gości dokonano we wtorek 10 maja. W rekreacyjnym Aqua Centrum Chełmiec
pływać można na sześciu torach o głębokości od 1,2 m do 1,8.
- Na ten dzień czekaliśmy wszyscy. To nasz wspólny sukces. Basen
działa od 1 maja, więc zdołaliśmy
przyjąć pierwsze opinie. Jest nowocześnie urządzony, myślę, że będzie
spełniał oczekiwania nawet najbardziej wymagających osób. Ostatniej
niedzieli na basenie było 400 osób mówi Bogumiła Aszklar-Lelito, dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu.

FOT. JERZY LEŚNIAK

Wielki zjazd rodu Radzików i Witków

wychowali pięcioro dzieci. Spotkanie pokoleń zorganizował ich jedyny żyjący syn (najmłodszy), 81-letni Józef Radzik - nauczyciel, były dyrektor szkoły rolniczej w Hańczowej i wójt gminy Uście Gorlickie.
W przygotowanym specjalnie na tę okazję opracowaniu
pt. „Saga rodu Radzików i Witków” przypomina ważniejsze postacie, które od początku XX wieku wpisały
się w dzieje rodziny.
(LEŚ)

Po oficjalnym przecięciu wstęgi
w basenie odbyły się pierwsze zawody pływackie. Ratownicy zademonstrowali, w jaki sposób ratować osoby, które same nie mogą wydostać
się z wody.
Budynek kompleksu zajmuje powierzchnię 3 tys. m kw. Na terenie
pływalni, oprócz głównych torów,
znajduje się również basen szkoleniowy, 49-metrowa zjeżdżalnia, brodzik dla dzieci, jacuzzi, dwie sauny – sucha i parowa, a także łazienki
i szatnie. Klienci korzystający z basenu już w czerwcu będą mogli również
udać się na siłownię, fitness i antresolę widokową.
W sumie w kompleksie znajdzie
zatrudnienie 35 osób. Całościowy
koszt inwestycji to ponad 14 mln zł.
Na basenie wójt Stawiarski nie poprzestaje. Chce w przyszłości także zbudować amfiteatr i planetarium.
(AM)

Stary Sącz ma nowy herb

Św. Kinga w habicie sióstr klarysek
na błękitnym tle, trzymająca lilię oraz
miniaturę klasztoru. U jej stóp książęca mitra, którą patronka Starego
Sącza porzuciła na rzecz stanu zakonnego – tak będzie wyglądał nowy
herb miasta.

KRONIKA FOTOGRAFICZNA

Ponad sto dziesięć osób z kraju i zagranicy wzięło
udział w zjeździe rodziny Radzików i Witków w Gródku k. Grybowa. Noszą dziś różne nazwiska (Gryboś,
Kempa, Koszyk, Romanek, Wąs, Kempa, Guła, Liszka), ale połączeni są wspólnotą krwi i nawarstwionymi od lat koligacjami.
Protoplastami rodu byli Katarzyna (1891–1970)
z domu Witek i Józef (1885–1965) Radzikowie, którzy

Na Sądecczyźnie otwarto kolejną krytą
pływalnię. Wójt Chełmca Bernard Stawiarski stanął na wysokości zadania i wskoczył w garniturze do wody, przepływając
całą długość toru.

Dyskusja na temat herbu toczyła się od lat. Impulsem do ponownego zajęcia się sprawą był
dekret papieski z 6 stycznia. Dokument ten oficjalnie uznał św.
Kingę za patronkę Starego Sącza. Nowy projekt herbu zaakceptowała przed kilkoma dniami
Komisja Heraldyczna działająca
przy Ministerstwie Administracji
i Cyfryzacji.
Początkowo w nowym herbie
miała znaleźć się św. Elżbieta Węgierska i św. Kinga. Ostatecznie będzie w nim tylko Św. Kinga. - Była nieformalną patronką
miasta już od chwili śmierci pod
koniec XIII wieku. Ze Starym

Sączem jest nierozerwalnie związana – wyjaśnia burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek.
- W Starym Sączu kończą się
czasy zaboru austriackiego – żartuje Andrzej Długosz, prezes Towarzystwa Miłośników Starego
Sącza. Już na poważnie dodaje: Będziemy mieć polski herb. Nasze miasto wszystko zawdzięcza
świętej Kindze.
Obecny herb Starego Sącza,
wprowadzony w 1812 r., nie nawiązuje do historii Starego Sącza
ani polskiej tradycji heraldycznej. - Most symbolizuje Galicję,
a orzeł to, że polska strona zaakceptowała taki stan rzeczy wyjaśnia Jacek Lelek. Takie samo
zdanie ma mecenas Antoni Radecki, jeden z najstarszych mieszkańców miasta , działacz Towarzystwa
Miłośników Starego Sącza. Wielokrotnie podnosił temat zmiany herbu.
Ostateczną decyzję w sprawie
zmiany herbu musi podjąć starosądecka rada miasta. Głosowanie odbędzie się na najbliższej sesji 24 maja.
W niedzielę 19 czerwca podczas
uroczystej mszy św. przy Ołtarzu Papieskim zostanie odczytany dekret
papieski ustanawiający św. Kingę patronką Starego Sącza. Wtedy to na
sztandarach i herbie zagości św. Kinga
klaryska. Nowy herb pojawi się także
na fladze i pieczęci miasta.
(AM)
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