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Nowy Sącz miastem kolarzy!

REKLAMA
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TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

PIŁKI, BILETY, GADŻETY
Zakończył się nasz sms-owy konkurs Euro 2016. Poniżej publikujemy
listę osób, które wygrały nagrody.
Piłki z autografem Adama Nawałki
wygrywają:
• Jan Szeligiewicz
• Elżbieta Bogusz
• Grzegorz Dąbrowski
• Kinga Bajerska
• Agnieszka Woźniak
• Jerzy Kulpa
• Jacek Ryba
• Anna Krupa – Warbińska
• Sylwia Bogusz

• Mateusz Hebda
• Marzena Antosz
Bilety na mecz eliminacyjny do MŚ
2018 wygrywają:
• Magdalena Rola – Górecka
• Marta Kamińska
Zestawy kibica wygrywają:
• Agnieszka Gryś
• Grzegorz Mrzygłód
• Krzysztof Kasprzyk
• Patryk Pieniążek
• Krystyna Koszyk
• Beata Wiśniewska
• Janina Zapała

REKLAMA

Z GÓR WIDAĆ LEPIEJ

Represjonowani przez szambiarkę

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

W

relacjach z demonstracji na sądeckim rynku
towarzyszącej promocji książki o Józefie Oleksym, zaintrygował mnie motyw szambiarki gmerającej swym wężem
w czeluściach kanału. Pojawienie
się niemiłosiernie hałasującego
samochodu podczas demonstracji, zostało w pewnych kręgach
odczytane jako zamach na demokrację. Miała ona bowiem

zagłuszać wolne słowo demonstrantów, jak niegdyś komuna
zagłuszała Wolną Europę. Mnie
też szambiarka zagłusza, więc
chcę przyłączyć się do protestu.
Dzień przed demonstracją,
czyli w poniedziałek o godz. 8.
rano, ta sama podejrzana szambiarka pojawiła się dwa metry od
okna redakcji „Dobrego Tygodnika Sądeckiego” (róg Żywieckiej
i Kołłątaja) i przez kilka godzin
bez przerwy łomotała, aż echo
niosło po całej parafii. Kiedy
odjechała szambiarka, pojawiła się napryskarka napryskująca kamienny granulat na ulicę,
w miejscu gdzie wcześniej stała
szambiarka. Napryskarka asfaltu jest prawdopodobnie mobilną
wersją piekła: rzęzi, grzechocze,
dudni, łomocze, trzęsie, dymi jak
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komin Batorego i zionie płynną
smołą. Po kilku godzinach wsłuchiwania się w łoskot szambiarki i napryskarki jęły mnie nawiedzać myśli samobójcze i obsesje,
a wewnątrz czaszki obijało się
coś, jak bilardowa kulka. Zacząłem podejrzewać obcy wywiad,
że nasłał je tutaj, by skutecznie
zagłuszały nasze myśli i przyprawiały o rozstrój nerwowy, podobnie jak demonstrantów pod
ratuszem.
Kto nie wierzy, zapraszam na
seans kinowy. Pani Wiktoria Majerska dysponuje zapisem wideo
z kilku kamer w prywatnym kanale filmowy. Można zobaczyć
serial o upierdliwej szambiarce,
która przemierza Nowy Sącz, by
dławić w zarodku wolną myśl.
Ofiary szambiarki – łączmy się!
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McDonald's
w Nowym Sączu:
ul. Piłsudskiego 6
ul. Lwowska 80
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Sportowe wydarzenie roku

Sądeckie ulice i kolarska Golgota
Najpierw były obawy, czy kolarski wyścig to aż tak ważne wydarzenie, by wydawać na niego pół
miliona złotych z budżetu miasta. Kiedy jednak kolumna wyścigu zbliżała się do Nowego Sącza,
wszyscy oszaleli na punkcie kolarstwa! Dopingować peleton wyszli
młodzi, starzy, kobiety, mężczyźni
i nawet tacy, którzy nigdy wcześniej
nie interesowali się chudymi facetami, ścigającymi się na rowerach.
Kogo nie interesowała sama rywalizacja, podziwiał kolumnę towarzyszącą zawodnikom, albo przecierał
ze zdumienia oczy przed telewizorem, jak jego miasto pięknie wygląda z lotu ptaka albo kamery zainstalowanej na motocyklu. To było
wielkie święto i już nikt nie miał
wątpliwości, że były to świetnie
zainwestowane pieniądze. Życie w
mieście zatrzymało się na dwa dni,
zrobiło się cicho, bo większość najważniejszych ulic została wyłączona z ruchu. Jak później obliczono,
wydane 500 tys. zł dało reklamowy efekt wart pięć razy tyle. W tych
sprawach musimy wierzyć marketingowcom, ale chyba nawet przeciętny sądecki Kowalski miał poczucie, że jego miasto bierze udział
w czymś wyjątkowym.
Tak więc doczekaliśmy się powtórki Tour de Pologne w Nowym Sączu! Już 14 lipca narodowy wyścig
ponownie będzie finiszował na naszych ulicach. Wszystko wskazuje na
to, że tegoroczna edycja sądeckiego

etapu będzie jeszcze atrakcyjniejsza
niż ubiegłoroczna! Głównie za sprawą
konfiguracji trasy. Kolarze zanim będą
finiszować na ul. Prażmowskiego,
przejadą wyjątkowo atrakcyjną rundę
przez Mystków i Kunów, a punktem
kulminacyjnym rywalizacji będzie
mordercza wspinaczka pod kolarską
Golgotę, gdzie nachylenie podjazdu
dochodzi do 25 procent! Tym sposobem kibice staną przed wyjątkowym
dylematem – w którym miejscu trasy
ustawić się, by mieć najlepszy punkt
do oglądania wyścigu (trasa sądeckiej
pętli – str. 19)? Jak powszechnie wiadomo, najwolniej kolarze jechać będą
właśnie na wspomnianym podjeździe
i tam będzie ich można oglądać najdłużej, próbując wyczytać z ich twarzy cierpienie, jakie sprawia wspinanie się pod taką górkę.
Co jeszcze w naszym specjalnym wydaniu na Tour de Pologne:
- Michał Woźniak z miłości do
rowerów porzucił dotychczasową pracę i otworzył sklep rowerowy
str. 7.
- Ryszard Nowak prezydent Nowego Sącza opowiada m.in. o tym jak
Tour de Pologne obudził w nim pasję
do kolarstwa
str. 8.
- Arkadiusz Kogut – jedyny w Polsce trener kolarski z licencją UCI przekonuje, że kolarze, to szczęśliwi ludzie
str. 9.
- Piotr Gąsiorowski, dyrektor
marketingu firmy Koral opowiada o
cechach wspólnych kolarstwa i biznesu
str. 11.
- Rafał Majka, mistrz Polski w kolarstwie w TdP nie wystartuje, ale nam
zdradza, jak przyjemnie jest jeździć
pod górę
str. 20.

FOT. TOURDEPOLOGNE.PL/SZYMONGRUCHALSKI

Pamiętacie upalny sierpień 2015 i dwieście cieniutkich kolarskich kół mknących
z zawrotną prędkością po rozgrzanym asfalcie? Nowy Sącz z pewnością pamięta,
bo to było wydarzenie, które zapisze się w
najnowszej historii miasta.

SĄDECZANIE ZASŁUGUJĄ NA NAJLEPSZE

Dyrektor generalny Tour de Pologne, Czesław Lang:
– Widząc radość i zadowolenie mieszkańców Nowego Sącza, którzy kibicowali w ubiegłym
roku rywalizującym kolarzom, postanowiłem, że Nowy Sącz pojawi się na trasie Toru de Pologne po raz kolejny. Tour de Pologne należy bowiem do rankingu 13. najlepszych wyścigów
świata, a Sądeczanie zasługują na to co najlepsze. Sport ma ten dodatkowy element, dzięki któremu możesz ludziom dać coś za darmo, w tym roku przy okazji sportu pokazujemy to,
co działo się w Polsce, tegoroczna edycja przebiega pod hasłem „Szlak historii”. Chcemy pokazać po raz kolejny Nowy Sącz, ponieważ sport niesienie ze sobą pozytywne emocje. Trzeci dzień wyścigu to prawdziwy maraton – etap z Zawiercia do Nowego Sącza liczy aż 240 kilometrów. Nowy Sącz to jedyne miasto, które gości peleton 73. Tour de Pologne przez dwa
dni. Fantastyczną atmosferę jednego z najpiękniejszych miast Małopolski kolarze poznali już
w ubiegłym roku.

(ICZ)
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Uwaga akcja!
Koszulkowa misja zakończona 15 tys. złotych
To były piękne emocje, świetna gra Biało-Czerwonych,
a do tego ekscytująca aukcja, która pomnożyła dobro.
Podarowana przez trenera Adama Nawałkę koszulka
z podpisami reprezentantów Polski na Euro 2016 została
wylicytowana za 15 tys. zł! To wynik absolutnie niesamowity. Najmłodszych podopiecznych Stowarzyszenia Sursum Corda wylicytowaną kwotą wspomoże firma Newag.
Zasady tej rywalizacji od początku były proste
jak zasady piłkarskiego meczu – nasi reprezentanci
grali we Francji o jak najlepszy wynik, a w Nowym
Sączu w tym czasie licytowana była taka sama koszulka, w jakich oni biegali tam po boiskach. Stawki
były podbijane powoli, a emocje rosły z dnia na dzień
i to nie tylko na stadionach we Francji. Cena wywoławcza koszulki wynosiła 1 tys. zł. W przerwie meczu Polska-Niemcy padła kwota 1,8 tys. zł. Potem na
moment zapadła cisza, choć mocno skandowaliśmy

„Polska gola!”. Wreszcie cena skoczyła do 4 tys. zł,
a dzień później do 12 tys.! Emocje rosły proporcjonalnie do oczekiwania na ćwierćfinałowy mecz. 30
czerwca rano – czyli w dniu meczu z Portugalią i nie
czekając na jego wynik - firma Newag zadeklarowała kwotę 15 tys. zł! Tej stawki nikt już nie zdołał
przebić. Polska reprezentacja meczem z Portugalią
zakończyła swój występ na Euro, tym samym licytacja także została zakończona. Mamy 15 tys. zł, które wesprze podopiecznych Stowarzyszenia Sursum
Corda z programu leczenia i rehabilitacji chorych
i niepełnosprawnych „Na Ratunek”. Wkrótce nastąpi oficjalne przekazanie historycznej, wylicytowanej
koszulki z podpisami całej drużyny. Cieszymy się, że
„koszulkowa misja” połączyła naszych Czytelników
jako kibiców, ale też pomnożyła dobro zainicjowane
przez Biało-Czerwonych i ich trenera.
(J)
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SOLIDNA OFERTA
249,-

Komplet mebli BISTRO z drewna akacji

stół o wym. 62 x 62 x 74 cm i 2 krzesła składane

451198

Oferta ważna do 31.07.2016 r.
lub do wyczerpania zapasów.

1899
m2

Naturalny
kamień
dekoracyjny
FASANO
opak. 0,49 m2

478119

2299
m2

1999

Emalia
EMAKOL
STRONG 0,9 l

do drewna
i metalu,
wyd. do 18 m2/l,
różne kolory,
cena jedn.
22,21 zł/l

341637

Naturalny
kamień
dekoracyjny
CESARATA
opak. 0,5 m2

485211

WIEMY,
JAK
PODKRĘCIĆ
TEMPO...

NOWY SĄCZ
ul. Beliny – Prażmowskiego 7
telefon:
18 47 70 260, -261
godziny otwarcia:
pn.–pt. 7.00–20.00;
sb. 8.00–20.00; nd. 10.00–18.00

Dla zaradnych
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Hotel Ibis ugości peleton
Elegancki i nowoczesny Hotel Ibis STYLES zapewni pobyt wszystkim uczestnikom 73. Tour
de Pologne UCI World Tour w Nowym Sączu.
Podwójne polskie zwycięstwo, niesamowita atmosfera na całej rundzie miejskiej i najpiękniej udekorowane miasto
Tour de Pologne – tak było w Nowym Sączu przed rokiem. Nasz narodowy wyścig wzbudził entuzjazm wśród mieszkańców miasta, nic więc dziwnego, że
i w tym roku Tour zawita do Nowego Sącza. Co więcej podczas 73. Tour de Pologne będzie gościł zawodowy peleton przez
dwa dni. 14 lipca najlepsi kolarze powalczą tu o zwycięstwo na trzecim etapie wyścigu, a dzień później wystartują na trasę
czwartego etapu.
Wszystkim uczestnikom 73. Tour de
Pologne UCI World Tour pobyt zapewni Hotel Ibis STYLES, który właśnie przy
okazji naszego narodowego wyścigu inauguruje swoją działalność. Elegancki wystrój, nowoczesne zaplecze konferencyjno-bankietowe, profesjonalna obsługa,
wykwintna kuchnia i funkcjonalne, a zarazem komfortowe pokoje – tak w skrócie
można opisać nowo powstały Hotel Ibis
STYLES w Nowym Sączu – partnera nowosądeckiego etapu.
W hotelu będą więc mieszkać najlepsi kolarze świata, bo Tour de Pologne, należący do elitarnego cyklu UCI
World Tour, przyciąga gwiazdy światowego peletonu. Startują w nim wszystkie najlepsze zawodowe teamy świata,

a w tym roku, dzięki dzikim kartom,
w peletonie znajdzie się aż dwustu kolarzy. Współpraca z Tour de Pologne jest
doskonałą akcją marketingowo-promocyjną zarówno dla Nowego Sącza, jak
i dla Hotelu Ibis STYLES. Wyścig jest
przecież największą cyklicznie organizowaną imprezą sportową w Polsce. Cieszy się ogromną popularnością wśród
kibiców, czego dowodem jest ubiegłoroczna edycja, która zgromadziła na
trasie ponad trzy miliony ludzi. Równie ważny jest wymiar promocyjny, bo
dzięki transmisjom telewizyjnym na cały
świat Tour de Pologne stał się wizytówką Polski na arenie międzynarodowej.
Hotel Ibis STYLES usytuowany jest
w spokojnej i cichej dzielnicy, niedaleko
ścisłego centrum miasta, w odległości 10
minut od dworca kolejowego i autobusowego, przy głównej trasie Nowy Sącz
– Krynica. Został urządzony z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii, co czyni go pionierem w regionie.
Mimo niestandardowych rozwiązań,
wnętrza obiektu stylem nawiązują do
sądeckiej historii. Motywem przewodnim są losy alchemika Mistrza Sędziwoja, nierozerwalnie związanego z miastem
Nowy Sącz. Urok Hotelu sprawia, że staje
się on magicznym miejscem, do którego
chce się wracać i chłonąć jego niezwykłą
atmosferę.
ZRÓDŁO: HTTP://TOURDEPOLOGNE.PL

REKLAMA

8

MARKIZy solar

razy

wYtchnienie

skuteczniejsza ochrona
przed nagrzewaniem

www.fakro.pl

w upalne dni

Markizy Solar do okien pionowych i dachowych to naturalny, zdrowy i ekonomiczny sposób ochrony przed nagrzewaniem
wnętrza podczas upałów. Chronią pomieszczenia przed nagrzewaniem do 8 razy skuteczniej niż rolety wewnętrzne.
Markizy Solar to także:
Automatyczna obsługa

Widoczność na zewnątrz

Brak szkodliwych refleksów

Innowacyjne markizy z panelem solarnym reagują
na słońce i automatycznie zasłaniają okna w gorące
dni chroniąc przed nagrzewaniem pomieszczenia.

Struktura materiału zapewnia napływ odpowiedniej
ilości naturalnego światła do pomieszczenia oraz
gwarantuje dobrą widoczność na zewnątrz.

Markizy zapewniają równomierny rozkład światła, chronią
przed oddziaływaniem reﬂeksów tworząc komfortowe
warunki do oglądania telewizji i pracy przy komputerze.
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Pasja i biznes

Po buty pojechałem rowerem do Kielc

- Z miłości do roweru porzuciłeś pracę w dużej, stabilnej, dynamicznie
rozwijającej się firmie, rzucając się
na głęboką i niepewną wodę własnego biznesu.
- Potrąciłeś sentymentalną
strunę we mnie. Ostatnich dziewięć lat spędziłem w firmie Wiśniowski. Jako inżynier budownictwa ogólnego zaczynałem od
stanowiska konstruktora stolarki aluminiowej, przechodząc potem kolejne szczeble, aż po kierownika działu obsługi inwestycji.
To kawałek mojego życia i świetne
wspomnienia z tego miejsca.
- Budowlaną stolarkę aluminiową zamieniłeś w tym roku na aluminiowe
ramy rowerów.
- Nie tylko aluminiowe, bo
mamy również sporo ram z włókien węglowych. A zmiana nastąpiła po namowie kolegi – z dawnej
pracy zresztą – który zaproponował wspólne poprowadzenie sklepu rowerowego.
- Ale dlaczego rowerowy, a nie np. ze
sprzętem elektronicznym?
- Bo na to mieliśmy pomysł. Jeden z kolegów posiadał doświadczenie serwisowo-techniczne
w tej branży, drugi miał zgromadzony kapitał…
- Więc do czego Ty im byłeś potrzebny
w tym biznesie?
- Uznali, że przyda się moje doświadczenie w kontaktach z ludźmi i 25 lat spędzonych na rowerze.
Nie mam za sobą kolarskiej kariery, ale przez ćwierć wieku każdą
wolną chwilę spędzałem jeżdżąc.
I to w czasach, kiedy nie było na
rynku sprzętu, sklepów rowerowych, a żeby coś kupić trzeba się
REKLAMA

FOT. WOJCIECH MOLENDOWICZ

Rozmowa z MICHAŁEM
WOŹNIAKIEM,
współwłaścicielem
sklepu rowerowego
Bike-Atelier w Nowym
Sączu

było dobrze nagimnastykować.
Zdobycie kompletu SPD wymagało cudów: pedały zdobyłem jeszcze
stosunkowo łatwo, ale żeby dokupić do nich buty, jechałem rowerem z Jasła nad morze. Znalazłem je w Kielcach i dalej mogłem
już jechać dumnie wpięty butami w pedała. Czy dzisiaj ktoś jest
w stanie sobie wyobrazić, że za jakąś częścią jedzie do Kielc albo innego Radomia?
- I tak Cię te kłopoty z zaopatrzeniem
sprzed lat zmobilizowały, że postanowiłeś otworzyć własny sklep?
- Aż tak głęboko bym nie sięgał, ale myśl o sklepie i serwisie
od dawna chodziła mi po głowie.
W tym roku stała się faktem. Nieprzypadkowo teraz, bo w długoterminowych planach zawodowych chciałem w 40. urodziny
rozpocząć działalność na własny
rachunek. I zrobiłem to.
- Kryzys czterdziestolatka?
- Nic podobnego! Jakieś 10 lat
temu, kiedy spotkałem moją obecną żonę, rozmawialiśmy o tym, jak
chcemy, żeby wyglądało nasze życie. I ten krok tam był zaplanowany, choć odłożony na czas, kiedy nasz syn nie będzie wymagał

już tyle uwagi i zaangażowania.
Uznaliśmy, że okres pomiędzy 40
a 50 rokiem życia, to u faceta czas
najlepszej energii do rozkręcania
własnego przedsięwzięcia. I tak
się stało. Przez moment myślałem, że najlepszym rozwiązaniem
– po 16 latach doświadczenia zdobywanego w branży stolarki aluminiowej – będzie otwarcie punktu dealerskiego firmy Wiśniowski.
Młodzieńcze marzenia okazały się
jednak silniejsze niż ekonomiczna kalkulacja.
- Z realizacji młodzieńczych marzeń
czasami trudno utrzymać rodzinę…
- Ale pierwszy, najważniejszy krok został zrobiony. Od kilku miesięcy mamy już wymarzone
miejsce, gdzie z ludźmi kochającymi rowery chcemy się dzielić swoją pasją. Chcemy pokazać ludziom,
że rower ma różne oblicza i jest
dobry na każdą okazję, na każde
warunki i okoliczności. Rower to
według nas pomysł na życie, choć
dla innych np. tylko narzędzie dotarcia do pracy, a jeszcze dla kogoś innego sposób, by poczuć lepszy nastrój.
- Nie bałeś się tego przeskoku, tej zamiany pewnego na niepewne?

- Bardzo się bałem! Ale już się
nie boję. Owszem, trzeba było
przestawić nieco pory funkcjonowania i aktywności w ciągu dnia,
a nawet cyklu tygodniowego, ale
wcześniej również trudno było
powiedzieć, że pracowałem tylko osiem godzin dziennie. Poza
tym funkcjonowanie w sieci sklepów daje nam poczucie, że nie jesteśmy sami i – jeśli zajdzie potrzeba – możemy liczyć na zespół
bardzo doświadczonych ludzi. Po
pierwszym okresie możemy powiedzieć: jesteśmy na dobrej drodze, a serwis, obsługa i asortyment
zbierają dobre opinie wśród klientów. Jedyne, co musiałem szybko
skorygować, to czas obsługi jednego klienta. Każdemu chciałem
go poświęcić maksymalnie dużo,
ale półtorej godziny na osobę okazało się powodem niebezpiecznego wydłużenia kolejki. Ot, takie zdobywanie doświadczenia
w branży. A przecież nie każdy, kto
przychodzi do naszego sklepu, wie
już, jaki typ roweru byłby najbardziej odpowiedni do jego potrzeb,
możliwości kondycyjnych i finansowych. Często tego wszystkiego
dowiaduje się od nas. Przychodzi
z myślą, że potrzebuje roweru górskiego, a wyjeżdża na szosowym,

Chcemy pokazać
ludziom, że
rower ma różne
oblicza i jest
dobry na każdą
okazję, na
każde warunki
i okoliczności.
Rower to według
nas pomysł na
życie
albo na odwrót. Ale zawsze wychodzi bardzo zadowolony. Słowem –
pomagamy ludziom nazwać i określić ich rowerowe potrzeby.
- Wasz sklep stał się kilka razy w tygodniu miejscem zbiórek sądeckich kolarzy na wspólne treningi…
- Bo my tutaj nie tylko sprzedajemy i serwisujemy rowery, ale
swoim przykładem chcemy pokazać, że rower to świetny sposób na
aktywne spędzanie wolnego czasu. Rower jest idealny na poprawę
kondycji naszego ciała, ale też ducha. I staramy się to propagować,
m.in. podczas tych wspólnych treningów. Wielu osobom w Nowym
Sączu i regionie właśnie tego brakowało – wspólnej jazdy w grupie, namiastki współzawodnictwa
z elementami zabawy. Uczymy ich
zasad jazdy w peletoniku, gdzie
poznają się nowi ludzie, o różnym
stopniu zaawansowania i jeżdżący
na różnym sprzęcie. Pokazujemy
im fantastyczne nowe trasy, których dotychczas nie znali, gdzie
mogą sprawdzić stopień swojego
zaawansowania. To świetnie działa i sprzyja integracji środowiska.

ROZMAWIAŁ
WOJCIECH MOLENDOWICZ
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Z miłości do roweru

Kolarze to bardzo szczęśliwi ludzie
w klubach fitness. Są one dostępne już
w niemal każdym średnim mieście.

Rozmowa z ARKADIUSZEM
KOGUTEM, trenerem
kolarskim
- Dlaczego Polacy w ostatnich latach tak
masowo wsiadają na rowery?
- Wydaje mi się, że przyczyną są
zarówno ostatnie światowe sukcesy naszych kolarzy, głównie Rafała
Majki czy Michała Kwiatkowskiego, ale także poprawiająca się świadomość zdrowotna. Jazda na rowerze jest zalecana w każdym wieku
i nawet wyczynowe uprawianie tego
sportu jest możliwe w szerokim zakresie, powiedzmy w przedziale 1570 lat. Mamy też coraz lepsze drogi,
budowane są ścieżki i szlaki rowerowe, więc jazda na rowerze staje się
przez to coraz bardziej bezpieczna.
Zmienia się również kultura wśród
kierowców: coraz częściej nie traktują już rowerzystów jak intruzów
na drodze, tylko równorzędnych
użytkowników ruchu. Co prawda
nadal w wielu miejscach nie jest to
normą, ale widać poprawę na lepsze
na przestrzeni ostatnich lat.
- Nadrabiamy całą epokę zaniedbań pod
tym względem?
- Z pewnością, choć nie dotyczy to wszystkich. Część z nas
od wielu lat uprawia sport czy
prowadzi aktywny tryb życia.
W ostatnim czasie stało się to
modne, zarówno dzięki wpływowi
telewizji, podpatrywaniu celebrytów, mediów oraz tego, że widzimy coraz więcej ludzi podobnych
do nas, którzy kilka razy w tygodniu podejmują wysiłek fizyczny.
My również chcemy być fit - bierzemy przykład i dajemy przykład.
- Dużo łatwiejszy jest dziś dostęp do
sprzętu?
- Rower jest dziś łatwo dostępny, można jeździć na niemal każdym sprzęcie, oby był tylko sprawny
i bezpieczny. Co prawda prawdziwy
trening kolarski zaleca się wykonywać raczej na sprzęcie z wyższej półki, powiedzmy od 2000 zł wzwyż,
REKLAMA

ale na rower do rekreacyjnej, tzw.
„niedzielnej” jazdy nie musimy moim zdaniem - przeznaczać więcej niż 800-1200 zł.
- Wzrosła świadomość Polaków, że aktywność ruchowa to najtańszy sposób
na dobre zdrowie?
- Zarówno najtańszy, jak i najprzyjemniejszy - i rozumie to
coraz większa część społeczeństwa. Podczas wysiłku fizycznego
zwiększa się ilość endorfin, naturalnych hormonów szczęścia. Po
treningu jesteśmy w dobrym nastroju, usatysfakcjonowani, pogodniej podchodzimy do codziennych zadań i mamy na nie więcej
energii. Siła sportu tkwi nie tylko w zdrowym ciele, ale również
w zdrowym duchu. Nie bez powodu duża część moich klientów,
trenujących amatorsko kolarstwo,
to głównie przedsiębiorcy, menedżerowie, osoby na wysokich stanowiskach. Są ambitni i świadomi
jednocześnie, że sport na wysokim
poziomie pozwala im być bardziej
efektywnymi i zmotywowanymi na co dzień. Dostrzega to coraz więcej ludzi i należy się z tego
powodu cieszyć.
- Jesteśmy „niedzielnymi kolarzami”.
Wyciągamy rowery z piwnic w maju, we
wrześniu zapadają w sen zimowy. Jeździmy głównie w weekendy, mało intensywnie. Jak to zmienić?

- Istnieje na to wiele sposobów: codzienne dojazdy do pracy na rowerze, spędzanie wolnego
popołudnia w tygodniu z rodziną
podczas krótkiej przejażdżki po okolicy, umówienie się ze znajomymi
na wspólny wypad czy trenowanie kolarstwa w celu brania udziału
w wyścigach dla amatorów. Najbardziej wytrwali jeżdżą cały rok na
zewnątrz, ale istnieją też urządzenia stacjonarne (tzw. trenażery),
w które możemy wpiąć rower i jeździć pod dachem bez ograniczeń
wynikających z pory roku, dnia czy
pogody za oknem. Popularne są również zajęcia spinningowe, czyli grupowa jazda na rowerach stacjonarnych

- Dobre skutki używania roweru na co
dzień?
- Przede wszystkim profilaktyka zdrowotna - rower aktywuje niemal wszystkie mięśnie szkieletowe, wpływając na harmonijny
rozwój organizmu. Jazda na niskiej
i średniej intensywności pobudza
do pracy układ krążenia, oddechowy, wpływając na poprawę wydolności płuc i serca. Po przejażdżce na
dwóch kółkach mamy też lepszy humor, wiedząc, że zrobiliśmy coś dla
siebie - to jeden z ważnych, pozytywnych skutków regularnego używania roweru.
- A w jaki sposób trenują kolarze jadący w tegorocznym Tour de Pologne?
Ile trzeba pracować, żeby wystartować
w takim wyścigu?
- Zwykle są to lata pracy. Aby
wejść na poziom World Tour, czyli najwyższą kolarską półkę, trzeba
nie tylko wiele pracować, ale również być w pewnym stopniu uzdolnionym genetycznie do uprawiania
tego sportu już na starcie. Najważniejszy jest jednak żmudny, wielogodzinny trening. W trakcie jednego
sezonu kolarze zawodowi pokonują nawet 35-40 tysięcy kilometrów
i ścigają się przez 70-90 dni w roku.

W domu przebywają miesiąc, góra
dwa w roku, resztę na wyjazdach.
To niezwykle wymagający sport
i tylko pełne poświęcenie daje efekty. Wszystko trzeba podporządkować rowerowi!
- Jakich metod treningowych używa się
w zawodowym peletonie? Czy wszystko
można policzyć?
- Nauka ze sportem wyczynowym, również z kolarstwem, ma
coraz więcej wspólnego. Obecnie
niemal wszyscy kolarze korzystają
z tzw. mierników mocy, które mierzą siłę nacisku mięśni nóg na pedały. Pozwala to wykonać bardzo precyzyjny trening, porównać swoją
formę do najlepszych i określić, na
jakim poziomie aktualnie się znajdujemy. Jest to równocześnie narzędzie, z którego korzysta też wielu amatorów. Dzięki niemu można
oszczędzić czas i szybciej oraz skuteczniej osiągnąć wymarzoną formę.

ROZMAWIAŁ (EKIB)

ARKADIUSZ KOGUT – jedyny
w Polsce trener kolarstwa UCI,
twórca firmy trenerskiej Way2Champ. Strona internetowa: www.way2champ.com,
email: arek@way2champ.com
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Biznes i sport

Nic nie pozostawiamy przypadkowi
Rozmowa z PIOTREM
GĄSIOROWSKIM, dyrektorem
marketingu PPL Koral
- Sport nie był dotychczas mocno wykorzystywany w strategii marketingowej firmy Koral. Skąd
pomysł na promocję poprzez kolarstwo i zbliżający się po raz drugi z rzędu do Nowego Sącza Tour
de Pologne?
- Być może inne formy promocji i reklamy naszej firmy mocniej zapisują się w świadomości odbiorców, jednak sport zawsze
był ważny dla PPL Koral. Wspieramy bardzo wiele różnego rodzaju wydarzeń sportowych, od najwyższego szczebla profesjonalizmu, po masowe imprezy rekreacyjne,
zwłaszcza te kierowane do dzieci oraz młodzieży. Dlaczego Tour de Pologne? Ponieważ bardzo szanujemy i doceniamy zarówno ideę tego wyścigu, który w fantastyczny
sposób promuje nasz kraj, jak i postać twórcy imprezy w obecnej formule, czyli pana
Czesława Langa. Jesteśmy dumni, że udało się w Polsce stworzyć tej rangi wydarzenie, będące – obok walorów czysto sportowych – wizytówką naszego kraju w świecie.
Kolarstwo jest bardzo popularną dyscypliną
sportu, która w naturalny sposób łączy pokolenia. Zmagania kolarzy na trasie śledzą
zarówno najmłodsi, jak i starsi kibice. Kolarstwo przyciąga i rozpala wyobraźnię całych
rodzin, wnuków i dziadków gromadzących
się, by obejrzeć przejazd kolumny wyścigu.
I taki sposób kibicowania doskonale wpisuje się w filozofię marketingową naszej firmy.
- Od lat wiele klubów i stowarzyszeń sportowych
starało się namówić Państwa firmę na sponsoring.
Kluby chciały występować z logiem firmy Koral na
koszulce. Strategia promocyjna lodowego potentata była jednak nieco inna.
- Nie zamykamy się na żaden obszar życia społecznego. Obserwujemy świat wokół –
ten najbliższy nas oraz ten dalszy - i potrafimy docenić wartościowe inicjatywy. Zarząd
firmy Koral wspiera bardzo różne przedsięwzięcia – od wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, religijnych, po sportowe właśnie.
Modne dziś hasło „społeczna odpowiedzialność biznesu” jest realizowane przez naszą
firmę od lat, a zostało przez nas wprowadzone w życie może nawet wcześniej niż socjologowie właśnie tak tę działalność nazwali.
Chyba mogę bez cienia przesady powiedzieć,
REKLAMA

- Prywatnie wszyscy zawsze bardzo mocno kibicujemy naszym reprezentacjom narodowym, nie tylko piłkarskiej zresztą. Co do
wymiaru biznesowego to planów marketingowych PPL Koral oczywiście nie mogę zdradzić. Mogę jedynie powiedzieć, że już niebawem kolejna kampania reklamowa PPL Koral.
Chcemy, aby jak zawsze była ona spektakularna, niepowtarzalna i spełniała ambitne założenia oraz oczekiwania naszego Zarządu.

że nasza firma posiada dużą wrażliwość
społeczną. Dlatego wspiera wiele różnych
przedsięwzięć – finansowo czy rzeczowo –
nie dla reklamy albo promowania marki, ale
dla samej radości pomocy i z wewnętrznej
potrzeby. Nie zawsze o tym głośno mówimy,
bo czasami cisza może więcej niż medialny
szum i może stąd wrażenie, że w jakimś obszarze nie byliśmy dotychczas aktywni. Powtarzam – nie wszystko robimy dla efektu
promocyjnego.
Jeśli zaś chodzi o filozofię marketingu,
promocji oraz działań PR, to PPL Koral wypracował własną ścieżkę. Jest ona efektem
wieloletnich doświadczeń, wnikliwej analizy rynku, czy rozpoznawania potrzeb naszych klientów. Nic nie jest tu pozostawione
przypadkowi, a każdy nasz krok marketingowy precyzyjnie wpisuje się w strategię
przedsiębiorstwa. Ze względu na specyfikę branży w jakiej działamy, jesteśmy w tej
szczęśliwej sytuacji, że nasze produkty są
kierowane do wyjątkowo szerokiej grupy
odbiorców. Lody Koral są doceniane i chętnie spożywane zarówno przez sportowców,
ludzi kultury, sztuki, nauki, religii, przez
dzieci, młodzież, dorosłych, kobiety i mężczyzn. Właśnie dlatego w naszych działaniach promocyjnych, marketingowych czy
pomocowych staramy się dostrzegać bardzo
różnorodne wydarzenia, inicjatywy czy też
konkretne osoby albo instytucje.
- Angażujecie się w osiedlowe festyny i wydarzenia o światowej randze.

- Dostrzegamy potencjał w wydarzeniach
różnego formatu, w tych osiedlowych również. Nie jest tajemnicą, że firma Koral mocno zaangażowała się – finansowo i rzeczowo
- w Światowe Dni Młodzieży w Krakowie.
Chcemy wysłać jasny przekaz do międzynawowej społeczności, która niebawem odwiedzi nasz kraj: firma Koral zbudowana została
na wartościach, o których będzie mowa podczas Światowych Dni Młodzieży. Jesteśmy
firmą rodzinną, polską i chcemy, aby młodzi ludzie z całego świata wiedzieli, na jakim
fundamencie stawia się w naszym kraju biznes. A przeżyciom duchowym i religijnym,
po które tu przyjeżdżają, niech towarzyszy
niepowtarzalny smak naszych lodów. Niech
wspomnienie tych smaków zabiorą do swoich domów. Poczucie religijnej wspólnoty,
spotkanie z papieżem Franciszkiem, młodość, upalny polski lipiec i niezapomniany smak lodów – to wszystko się wspaniale
uzupełnia i łączy w niepowtarzalną całość.
Zarząd firmy nie miał cienia wątpliwości, że
powinniśmy się włączyć w to wydarzenie.
Ale proszę zwrócić uwagę - będziemy w tym
roku również mocno obecni m.in. podczas
Festiwalu Biegowego w Krynicy i Jesiennego
Festiwalu Teatralnego. To w swoich kategoriach wydarzenia najwyższej rangi.
- Czy jako firma dajecie się ponieść narodowym
emocjom piłkarskim? Możemy się spodziewać piłkarza światowej klasy w najbliższej kampanii reklamowej Waszej firmy? Stawialiście dotychczas na
artystów i celebrytów, czas na sportowca?

- Biznes nie znosi pustki. Kto nie zaskakuje konkurencji nowymi pomysłami, produktami i promocjami, ten zostaje w tyle. Na co postawiliście
tego lata? Jak zdobywacie podniebienia klientów?
- Podobnie jak w latach ubiegłych w sezonie 2016 przygotowaliśmy i wprowadziliśmy do swojej oferty asortymentowej „Koral” oraz marki premium „Bracia Koral-Lody
Jak Dawniej” liczne, intrygujące, a wręcz
spektakularne nowości produktowe. Zarówno w kategorii lodów impulsowych jak
i familijnych.
Jeśli chodzi o brand Koral to przede
wszystkim trzeba tutaj wymienić nowe lody
Drill, Roller, Rakieta czy lizak lodowy Lulek. Ponadto oczywiście wzbogaciliśmy nasze bestsellery o nowe kompozycje smakowe lodów Oskar, Grand, Top Milker, Solo czy
też szlagierowej od lat linii lodów Koktajlowych. W przypadku segmentu lodów familijnych Koral nowe smaki oferujemy dla linii
Kolorowe Lato, a także lodów Koktajlowych
w rodzinnym opakowaniu 1L.
Poza tym, z wielka radością i dumą, możemy już oficjalnie zakomunikować, że w sezonie lodowym 2016 przedłużyliśmy współpracę licencyjną w zakresie produkcji bardzo
lubianych przez konsumentów lodów pod
marką Łaciate. Linia ta została w tym roku
wzbogacona o rożek oraz sandwich lodowy.
Nie możemy też zapomnieć o nowościach
lodowych w segmencie premium czyli dla
lodów „Bracia Koral-Lody Jak Dawniej”.
Asortyment tego doskonale przyjętego przez
rynek i konsumentów brandu, został wzbogacony o nowe smaki lodów w opakowaniach 900 ml i o pojemności 450ml. Wszystkie produkty marki „Bracia Koral-Lody Jak
Dawniej” oparte są na starannie wyselekcjonowanych recepturach, a ich fundamentem
jest m.in. doskonałej jakości śmietanka, masło, belgijska czekolada, soczyste owoce czy
też najwyższej jakości bakalie.

ROZMAWIAŁ
WOJCIECH MOLENDOWICZ
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NOWY SĄCZ MIASTEM SPORTU
O zbliżającym się Tour de Pologne, sukcesach sądeckich sportowców i wyjeździe naszych olimpijczyków
do Rio de Janeiro, a także o nowych pomysłach na aktywne spędzanie wolnego czasu w Nowym Sączu,
rozmawiamy z Prezydentem Miasta RYSZARDEM NOWAKIEM.
- Nowy Sącz ponownie znalazł się na trasie przejazdu jednego z najważniejszych
wyścigów kolarskich świata. Czy Tour de
Pologne to rzeczywiście otwarte okno na
świat i szansa na promocję dla miasta?
- Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Zeszłoroczny przejazd Tour de
Pologne przez Nowy Sącz pokazał, z jak
wielkim wydarzeniem sportowym mamy
do czynienia. Myślę, że sami mieszkańcy
byli pozytywnie zaskoczeni skalą przedsięwzięcia. Wystarczy przypomnieć, że
na trasie przejazdu kolarzy w całej Polsce wyścig zgromadził ponad 3 mln kibiców, a zmagania zawodników były
transmitowane do 119 krajów na wszystkich kontynentach. Podobnie będzie
w tym roku! Jako prezydent miasta jestem dumny, że możemy zaprezentować
ogromny potencjał Nowego Sącza właśnie poprzez organizację mety 3. i startu 4. etapu wyścigu, tym bardziej, że sądeczanie udowodnili już rok temu, co to
znaczy prawdziwe kibicowanie. Przypomnę, że nasze miasto zostało wybrane,
ex aequo z Krakowem, najlepiej udekorowanym miastem etapowym – organizatorem mety – podczas całego wyścigu
i nadal jesteśmy jedynym podwójnym organizatorem startu i mety w ramach Tour
de Pologne. To robi wrażenie!
- A co z przeciwnikami wydawania przez
miasto pieniędzy na organizację przejazdu kolarzy przez Nowy Sącz?
- Wiele osób po zeszłorocznej edycji wyścigu zmieniło zdanie, tylko – jak
rozumiem – trudno się teraz do tego
przyznać. A przecież chodzi o promocję
miasta na ogromną skalę. Pamiętajmy,
że wydane w zeszłym roku pieniądze
– 540 tys. zł – przełożyły się na promocję w kraju i zagranicą, szacowaną na
ok. 3,5 mln zł. To są konkretne korzyści, także wizerunkowe, które pozwalają na pokazanie Nowego Sącza jako
miasta otwartego, przyjaznego i dobrze
zorganizowanego. A jeśli przy okazji uda
nam się stworzyć podobne sportowe
emocje, jak to miało miejsce podczas
zeszłorocznego finiszu kolarzy, to będzie to dodatkowy powód, aby mówić
o naszym mieście nie tylko w Polsce,
ale również zagranicą.
- Jak to jest Panie Prezydencie z tym sportem w naszym mieście? Często można
usłyszeć opinie, że w Nowym Sączu liczy
się tylko Sandecja…
- Mówią tak zapewne osoby, które ze
sportem w naszym mieście mają bardzo niewiele wspólnego. Przypomnę,
że w tym roku na sport oraz kulturę fizyczną przeznaczyłem ponad 3,2 mln
zł dla 41 organizacji. To pokazuje, że
nie tylko Sandecja ma możliwość rozwoju. Natomiast jest rzeczą zrozumiałą, że piłka nożna ma najwięcej kibiców
i budzi największe emocje, tym bardziej,
że mamy zespół, który od ponad 8 lat
gra na zapleczu ekstraklasy i to trzeba uznać za duży sukces. Nie można
również zapominać, że Sandecja to już
marka, która promuje Nowy Sącz i buduje własną pozycję na piłkarskiej mapie Polski.

Na zdjęciu Ryszard Nowak i Czesław Lang – organizator Tour de Pologne.
- Z kogo możemy być więc dumni?
- Tych sukcesów jest naprawdę sporo. Warto przypomnieć, że od 2012 roku
w najwyższej klasie rozgrywkowej piłki ręcznej kobiet grają szczypiornistki
Olimpii Beskid, które są obecnie jedynym przedstawicielem Polski Południowej w Superlidze. Obecny rok również
należy do bardzo udanych. Do pierwszej ligi rozgrywek awansowali sądeccy
rugbyści z klubu Biało-Czarni, a siatkarki
STS Sandecja i siatkarze SKPS Dunajec
zdobyli awans do grona drużyn drugoligowych. Jeśli do tego dodamy znakomite wyniki, jakie osiągają zawodnicy z sądeckich klubów sportów walki jak: UKS
Evan, Golden Team, Halny, Fight House
27 czy Karate Kyokushin, to mamy obraz Nowego Sącza jako prawdziwego
miasta sportu.
- Czego jeszcze brakuje miastu, jeżeli
chodzi o szeroko pojęty sport?
- Nigdy nie jest idealnie i zawsze może
być jeszcze lepiej. Dlatego w swoich
planach staram się skupiać nad tym, co
przed nami, co jeszcze możemy osiągnąć. 11 lipca w sądeckim ratuszu pożegnamy naszych kajakarzy – Macieja
Okrąglaka i Grzegorza Hedwiga z klubu Start Nowy Sącz, którzy wyjeżdżają
na Igrzyska Olimpijskie do Rio de Janeiro. To kolejny powód do dumy dla sądeczan. Po cichu liczę, że panowie przywiozą do Nowego Sącza niespodziankę
w postaci olimpijskiego medalu.

- W minionym roku zadbał Pan o to, aby
o Nowym Sączu zrobiło się głośno za
sprawą największego w Unii Europejskiej
toru typu pumptrack…
- To bardzo trafiona inwestycja, która rzeczywiście zaskoczyła mnie osobiście pozytywnym odbiorem i ogromnym
zainteresowaniem ze strony mieszkańców Nowego Sącza. Nawet w okresie zimowym, kiedy temperatura sięgała 10-11 stopni Celsjusza, nie brakowało
chętnych do tego, aby korzystać z torów rowerowych. Należy jednak podkreślić, że nazywanie tego obiektu pumptrackiem, to zdecydowanie za mało.
Jest to park sportów miejskich, gdzie
oprócz torów rowerowych mamy do
dyspozycji dwa boiska do siatkówki plażowej, a także street workout park, który służy młodzież do ćwiczeń opartych
o kalistenikę. Chodzi przede wszystkim
o trening z wykorzystaniem własnej
masy ciała przy pomocy odpowiednio
przygotowanej infrastruktury do ćwiczeń. Za nami już pierwsze Mistrzostwa
Nowego Sącza w Street Workout’cie,
które pokazały ogromny zapał młodych
ludzi do ćwiczeń na nowym obiekcie.
Efekty są naprawdę imponujące i to bardzo cieszy!
- Pozostaje zapytać, jaką niespodziankę
przygotował Pan dla mieszkańców w tym
sezonie letnim?
- Od kilku tygodni już wiadomo, że
w te wakacje sądeczanie będą mogli

korzystać z nowego toru asfaltowego
na osiedlu Zawada, który będzie służył
nie tylko organizacji zawodów zdalnie
sterowanych modeli samochodowych,
ale będzie ogólnie dostępną przestrzenią do jazdy na rowerach, deskorolkach, rolkach czy hulajnogach. Wszystko
w niezwykle przyjemnym otoczeniu
kompleksu sportowego na osiedlu Zawada, gdzie już w najbliższą sobotę 9
lipca odbędzie się uroczyste otwarcie
obiektu połączone z Eliminacjami Mistrzostw Polski Samochodów Zdalnie
Sterowanych On-Road. Rywalizacja na
torze będzie się odbywać przez cały
weekend (9-10 lipca) i jestem przekonany, że emocji nie zabraknie.
- Co by Pan powiedział wszystkim tym,
którzy jeszcze nie do końca wierzą w hasło „Nowy Sącz miastem sportu”?
- W odpowiedzi mogę powiedzieć
krótko: „Panorama sportu sądeckiego” - to najnowsze, dwutomowe wydawnictwo, które nie pozostawia cienia wątpliwości, że Nowy Sącz nie tylko
w przeszłości, ale również obecnie żyje
sportem i osiąga znaczące sukcesy.
W najbliższych dniach odbędzie się promocja tego wydawnictwa i jestem przekonany, że każdy kto do niego sięgnie,
nie będzie miał już więcej wątpliwości,
że Nowy Sącz to miasto sportu przez
duże „S”.
(O PANORAMIE SPORTU SĄDECKIEGO
CZYTAJ TEŻ NA STR. 26-27).
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Hyundai nakręca Tour de Pologne
Transport jest kluczem do
sprawnej organizacji imprezy. Dlatego właśnie Hyundai przekazał organizatorom Tour de Pologne flotę niezawodnych, bezpiecznych
i komfortowych pojazdów, które
będą pomagały w przedsięwzięciu.

Hyundai sprawdził się już wcześniej
jako partner i dostawca samochodów podczas UEFA Euro 2012 w Polsce i na Ukrainie, teraz samochody
Hyundai dowiodą swojej niezawodności i wielofunkcyjności podczas
73. Tour de Pologne.

Tegoroczna flota samochodów
Hyundai składa się z modeli Tucson, H350, i40 wagon, Santa Fe oraz
Genesis i będzie wspierała organizatorów podczas całego wyścigu.
Dodatkowo, przed etapami, organizowane będą przejazdy kolumny
samochodów.
ŹRÓDŁO: HTTPS://WWW.HYUNDAI.PL

REKLAMA

Firma Świerczek
zatrudni
.pracowników budowlanych
.pomocników budowlanych, cieśli szalunkowych, zbrojarzy
szalunkowych, operatorów koparki
Zgłoszenia ; tel.18 443 00 43
e-mail ; swierczek@sacz.pl

Firma Aspen
zatrudni osoby głównie
mężczyzn do sprzątania
obiektu handlowego
w Nowym Sączu przy
ul.Węgierskiej.

Tel. 661 991 560
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Inwestycje rowerowe

Pierwszy kontrapas na południe od Krakowa
Stary Sącz staje się coraz bardziej przyjazny rowerom. Na ul. Mickiewicza powstał kontrapas dla
rowerzystów, czyli wydzielony pas na jezdni jednokierunkowej. Ruch samochodowy na ul. Mickiewicza jest poprowadzony od strony ul. Węgierskiej w kierunku ul. Staszica.
Cykliści mogą jechać kontrapasem w drugą stronę i oszczędzić drogi. Pierwsze kontrapasy dla rowerzystów powstały w Krakowie i stolica Małopolski ma ich już około
30. Stary Sącz jest jednym z niewielu miast
w województwie i bodaj jedynym na południe
od Krakowa, który w podobny sposób idzie
w sukurs potrzebom mieszkańców, modzie
na rowery i ekologii.
To nie koniec kroków, które gminę Stary Sącz mają upodobnić pod tym względem
do Amsterdamu czy Kopenhagi. Tamtejszy
samorząd jest o krok od dołączenia do europejskiego zintegrowanego systemu tras
rowerowych. W Barcicach, którędy przebiegać będzie trasa EuroVelo 11, uregulowane są wszystkie sprawy gruntowe, tzn. przede
wszystkim zgody właścicieli nieruchomości. Można więc przystąpić do prac projektowych i starań o pozwolenie na budowę. Trwają natomiast indywidualne rozmowy, co do
uzgodnienia przebiegu trasy z właścicielami
gruntów w Mostkach. Tamtędy docelowo ma
przebiegać trasa VeloDunajec.
Północ i południe Małopolski łączyć będą
m.in. dwie najdłuższe z zaprojektowanych
tras w województwie: ponad 260-kilometrowy odcinek europejskiej trasy rowerowej

EuroVelo w Starym Sączu

Pierwszy kontrapas na południe od Krakowa

EuroVelo 11 (całość z Norwegii do Grecji) –
oraz ponad 250-kilometrowa VeloDunajec
biegnąca doliną Dunajca. Obydwie będą przecinać Gminę Stary Sącz. EuroVelo 11 poprowadzona zostanie przez Barcice Doliną Popradu, a VeloDunajec przez Mostki, Gołkowice
Dolne i Stary Sącz.
W Gminie Stary Sącz ma szansę powstać
infrastruktura wartości ok. 12 mln złotych
(EuroVelo 11 – 7 mln zł i VeloDunajec 5 mln
zł), z której będą korzystać również mieszkańcy. Całość będzie sfinansowana z funduszy Urzędu Marszałkowskiego i środków zewnętrznych. Turyści na rowerach otrzymają

łatwiejszy dostęp do starosądeckich zabytków
i atrakcji. Trasy pozwolą zwiedzać Stary Sącz
i Małopolskę na rowerze w sposób przyjemny i bezpieczny. Docelowo Małopolska będzie
mogła się pochwalić ponad 1900 km zadbanych ścieżek oraz nowoczesnymi Miejscami
Obsługi Rowerzystów (altana, stojaki na rowery, grill), w których amatorzy dwóch kółek będą mogli spokojnie odpocząć i posilić
się . W Starym Sączu planowane są docelowo
trzy takie rowerowe przystanie: w Barcicach,
w Mostkach i nad kąpieliskiem „Stawy”.
Można więc mówić powstaniu kompletnej
infrastruktury autostrad rowerowych. Dzięki

temu województwo małopolskie będzie niekwestionowanym liderem w turystyce rowerowej, a Stary Sącz mocnym punktem tej
koncepcji.
Odcinek trasy EuroVelo 11 z Muszyny,
biegnący na przemian po polskiej i słowackiej stronie granicy, przecinający Stary Sącz
i prowadzący do Nowego Sącza, będzie liczył
64 km. Przypomnijmy, że podczas lutowej
sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego
radni podjęli uchwałę o przekazaniu dotacji celowej wysokości 550 tys. zł na wsparcie
przedsięwzięcia.
(RK)

REKLAMA

Rowery na Twoją kieszeń!
PRODUCENT ROWERÓW
SKILLEDBIKE
Sklep AGAT
ul. Paderewskiego
33-300 Nowy Scz

Trojan Sport
ul. Nawojowska 38
33-300 Nowy Sącz

JM Bike Service
ul. Piłsudskiego 4
33-340 Stary Sącz
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Telefon Twoim przewodnikiem

Rozmowa z TOMASZEM MICHAŁOWSKIM, kierownikiem Referatu Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Nowego
Sącza.
- Czym jest sądecka
aplikacja mobilna?
- Naszym celem
było stworzenie produktu, który spełniałby funkcje mobilnego
miejskiego przewodnika zarówno dla turystów,
ale także dla mieszkańców.
- W takim razie co znajdziemy
w sądeckiej aplikacji mobilnej ?
- Nie sposób wszystkiego wymienić,
ale może wspomnę rzeczy najistotniejsze. Odnajdziemy w niej m.in. pełną informację dotyczącą zarówno atrakcji
turystycznych jak i bazy noclegowej,
gastronomicznej oraz infrastruktury,
funkcjonującą w oparciu o geolokalizację oraz nawigację GPS. Przygotowaliśmy też gotowe propozycje wycieczek
w postaci szlaków turystycznych, które można zwiedzać w oparciu o mapę
i nawigację GPS. Co ciekawe, mamy
możliwość dostosowania zwiedzania
do trybu pieszego lub samochodowego oraz wybór najdogodniejszego typu mapy. Ale to nie wszystko. Turysta może dopasować indywidualny
plan zwiedzania poprzez wykorzystanie funkcjonalności planera. Wszystkie
materiały w aplikacji zostały wzbogacone o interesujące opisy oraz piękne zdjęcia.

- Aplikacje mobilne są
teraz bardzo popularne, czym ta
sądecka ma
się wyróżniać na tle
innych?
- ZGŁOŚ
ZAGROŻENIE. Takie
rozwiązanie to absolutna nowość i z tego
co wiem, nie
miała jeszcze zastosowania w Polsce w żadnym innym
mieście. Poprzez tę funkcję
będzie można błyskawicznie zrobić
zdjęcie i przesłać je wraz z krótką informacją bezpośrednio do Centrum
Zarządzania Kryzysowego w Nowym
Sączu. Dzięki zastosowaniu modułu
„zgłoś zagrożenie” mamy możliwość
zaangażowania mieszkańców w bieżące sprawy miasta.
- W takim razie gdzie i w jaki sposób
możemy ściągnąć aplikację mobilną dla
Nowego Sącza?
- Oczywiście jej pobranie jest zupełnie darmowe. Na urządzenia z systemem android – aplikację można pobrać z market google play – jest ona
już gotowa do pobrania. Na urządzenia z systemem iOS – należy ja pobrać z market app store. Czekamy
na Państwa opinie i sugestię dotyczące aplikacji. Aplikacja pozwala nam na

bieżąco wprowadzać ewentualne sugestię i korekty.
- Czy aplikacja mobilna dla Nowego Sącza będzie z czasem rozbudowywana?
- Taki mam zamysł. Jeszcze w tym
roku aplikacja będzie uzupełniona
o wersję angielskojęzyczną. W planach jest także m.in. uruchomienie
tzw. rozszerzonej rzeczywistości.
Rozszerzona rzeczywistość (augmented reality) to łączenie obrazu
realnego świata z elementami wirtualnymi.AR. Po uruchomieniu modułu
i skierowaniu urządzenia w konkretnym kierunku użytkownik otrzymuje dostęp do dodatkowych elementów dotyczących obiektów, którymi
jest zainteresowany np. zdjęcia archiwalne tych miejsc. Mówiąc prościej kierujemy urządzenie na dany obiekt
i widzimy jak on wyglądał np. 25, 50
albo 75 lat temu.
A korzystając z okazji chciałbym podziękować wszystkim, którzy pomagali przy powstaniu sądeckiej aplikacji
mobilnej. W szczególności Józefowi Mikołajczykowi, który koordynował prace nad aplikacją, ale także całej
ekipie Centrum Informacji Turystycznej, pracownikom Referatu Promocji
i Turystyki oraz Referatu Komunikacji Społecznej.
PLANER:
Funkcjonalność ułatwiająca planowanie wycieczki. Użytkownik może
poszczególne miejsca, wydarzenia
dodawać do swojego indywidualnego koszyka, dzięki czemu podczas
zwiedzania będzie miał łatwy i szybki

dostęp do informacji, które odpowiadają jego preferencjom.
ATRAKCJE TURYSTYCZNE
Lista obiektów znajdująca się na
obszarze Nowego Sącza wraz z lokalizacją na mapie, opisem, zdjęciami
oraz materiałami, a w przyszłości także materiałami multimedialnymi. Możliwość przesortowania miejsc według
kategorii.
INFRASTRUKTURA
Lista obiektów infrastruktury tj. bankomaty, parkingi, apteki. Możliwość filtrowania według kategorii.
AKTUALNOŚCI
Bieżące przekazywanie informacji
dotyczących ważnych wydarzeń i wiadomości za pośrednictwem modułów
kalendarza wydarzeń oraz aktualności
z miasta. Najnowsze informacje pobierane ze strony www.nowysacz.pl
ROZSZERZONA RZECZYWISTOŚĆ
(augmented reality) to łączenie obrazu realnego świata z elementami wirtualnymi AR. Po uruchomieniu modułu
i skierowaniu urządzenia w konkretnym kierunku użytkownik otrzymuje
dostęp do dodatkowych elementów
dotyczących konkretnych obiektów
np. zdjęcia archiwalne.
PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE
Dzięki aplikacji użytkownik ma możliwość udostępnienia informacji nt.
swojej wycieczki na portalach społecznościowych, co tworzy kolejną
sieć dla regionu.
PROGNOZA POGODY
Moduł prognozy pogody pozwoli użytkownikom być na bieżąco z informacjami pogodowymi w danym
momencie.
MECHANIZM NOTYFIKACJI
System umożliwiający wysyłanie użytkownikom aplikacji powiadomień dotyczących ważnych wydarzeń. Aby wiadomość push dotarła do użytkownika,
aplikacja musi być zainstalowana na telefonie, ale nie musi być w danym momencie uruchomiona. Dzięki temu rozwiązaniu Urząd Miasta będzie mógł znacznie
częściej powiadamiać mieszkańców
o planowanych w mieście atrakcjach
i wartych uwagi wydarzeniach.
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TRENUJ Z MISTRZYNIĄ
Na Sądecczyźnie stale rośnie liczba osób jeżdżących na rowerach, tym samym rośnie zainteresowanie kolarstwem. Nowy Sącz po raz kolejny znalazł się na trasie 73. Tour de Pologne UCI
World Tour. Co więcej, jako jedyne miasto w Polsce będzie gościć Tour de Pologne przez dwa dni.
Wszystkie te wydarzenia sprawiają, iż powstał pomysł promowania kolarstwa na tym terenie.
Z inicjatywy Agnieszki Skalniak, dwukrotnej
brązowej medalistki Mistrzostw Świata, Mistrzyni Europy, czterokrotnej Mistrzyni Polski oraz
zdobywczyni wielu prestiżowych nagród, w powiecie nowosądeckim w połowie czerwca powstała Fundacja Klub Kolarski Agnieszki Skalniak. Kolarka na bazie własnego doświadczenia
oraz sukcesów podjęła decyzję o założeniu klubu, tym samym dając możliwość młodym sportowcom z Sądecczyzny do rozwijania swojego
talentu. Celem nadrzędnym klubu jest propagowanie kolarstwa wśród dzieci i młodzieży oraz
kształtowanie pozytywnych zachowań poprzez
sport. Ruch jest niezbędny dla podstawowego
rozwoju dzieci i młodzieży dla ich zdrowia fizycznego i psychicznego. Dzięki odpowiednio zaplanowanemu szkoleniu młodzi adepci kolarstwa
będą mieli możliwość rozwijania się sportowo,
a najzdolniejsi do przygotowania się do zawodów rangi mistrzowskiej.
Nieoceniona pomoc regionalnej firmy przyczyniła się do pozyskania niezbędnego sprzętu

i zaplecza sportowego. To właśnie dzięki firmie
ERBET, Klub ma możliwość od 1 lipca prowadzić treningi oraz organizować wyjazdy na wyścigi kolarskie. Agnieszka ma nadzieję na rozwój
klubu poprzez zdobywanie nowych sponsorów,
co nie należy do najłatwiejszych rzeczy, dlatego też zwraca się z prośbą do wszystkich osób
chętnych wspomagać rozwój dzieci i młodzieży
o kontakt. Wszelkie informacje dotyczące działań oraz postępów klubu można śledzić na profilu Facebookowym „Klub kolarski Agnieszka Skalniak”. W tym miejscu należy także wspomnieć
o firmach, które zadeklarowały się wesprzeć
działania klubu, a są nimi: „Nickuś”, „Słotwiny Arena”, „Bike Atelier”, „Rowmar”, „Krown”.
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Dwa dni Touru w Nowym Sączu
Tour de Pologne będzie gościł w Nowym Sączu i regionie przez dwa dni – 14 i 15 lipca.
Poniżej minutowy program dwóch etapów wyścigu, dla których Nowy Sącz będzie miastem mety i startu.
28
zamknięty odcinek od godz. 5.30 do 23
wyłączenie ruchu od godz. 13 do 19.20
wyłączenie z ruchu od godz. 16.20 do 18
możliwy przejazd w trakcie trwania zawodów,
ale zalecany jest objazd
przejazd darmowych autobusów od godz. 13
do czasu otwarcia ulic
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10:55 - 12:05

12:35
16:55
17:00

Start pojazdów jadących przed kolumną wyścigu.
Start honorowy: Zawiercie, ul. Leśna.
Start ostry, 10 km od miejsca zbiórki: Zawiercie - Ogrodzieniec ul. Kościuszki DW791.
Wjazd kolumny reklamowej na rundę miejską: Nowy Sącz, ul. Bulwar
Narwiku WNR 1.

15:15

nutella MINI TOUR DE POLOGNE - Puchar Młodzików
13:45
15:15
15:25
16:15

Wjazd kolarzy na rundę miejską: Nowy Sącz, ul. Bulwar Narwiku
WNR 1.

16:45

17:45 - 18:09
18:40
18:42

Wjazd kolarzy na rundę końcową : Nowy Sącz, ul. Prażmowskiego
WNR 2.
Przyjazd kolarzy na metę: Nowy Sącz, ul. Prażmowskiego.

11:20

Przyjazd na metę zawodników MINI TOUR DE POLOGNE: Nowy
Sącz, ul. Prażmowskiego

Zbiórka kolumny reklamowej: Nowy Sącz ul. Lwowska
Przyjazd pojazdów ekip (BUS) na zbiórkę: Nowy Sącz ul. P. Skargi / Rynek.

11:30 - 12:40
11:40
12:30

12:15

12:45

Zbiórka zawodników na starcie nutella MINI TOUR DE POLOGNE:
Nowy Sącz, ul. Prażmowskiego

Start ostry nutella MINI TOUR DE POLOGNE

10:20

nutella MINI TOUR DE POLOGNE

14:15

Zbiórka zawodników na starcie: Nowy Sącz, ul. Prażmowskiego

15 lipca, piątek – IV etap Nowy Sącz – Rzeszów 218 km

Dekoracja zawodników.

Zbiórka zawodników nutella MINI TOUR DE POLOGNE, potwierdzenie
startu, przedstawienie komisji sędziowskiej oryginału pozwolenia na
start, pobranie numerów: Nowy Sącz, ul. Prażmowskiego, przy mecie.

Zbiórka zawodników, potwierdzenie startu, pobranie numerów:
Nowy Sącz, ul. Prażmowskiego

Dekoracja zawodników nutella MINI TOUR DE POLOGNE oraz
nutella MINI TOUR DE POLOGNE - Puchar Młodzików.

17:19 - 17:41

Wjazd kolumny reklamowej na rundę końcową: Nowy Sącz, ul. Prażmowskiego WNR 2.

Start ostry nutella MINI TOUR DE POLOGNE
Przyjazd na metę zawodników nutella MINI TOUR DE POLOGNE:
Nowy Sącz, ul. Prażmowskiego

Przejazd kolumny reklamowej przez linię mety początek dużego okrążenia: Nowy Sącz, ul. Prażmowskiego.

Przejazd kolarzy przez linię mety początek dużego okrążenia: Nowy
Sącz, ul. Prażmowskiego.

II

Mapa sądeckiego etapu

Podpisywanie listy startowej: Zawiercie. ul. Sienkiewicza przy Centrum
MOK.

17:14- 17:35

17:30

Mszalnica

Kamionka
Mała

14 lipca, czwartek – III etap Zawiercie – Nowy Sącz 240 km 14:25

12:15
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Mapa utrudnień drogowych
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12:50
13:10

Podpisywanie listy startowej.
Wyjazd BUS ekip z miejsca zbiórki: Nowy Sącz ul. P. Skargi /
Rynek.
Start kolumny reklamowej: Nowy Sącz Rynek ul. Lwowska.
Start pojazdów jadących przed kolumną wyścigu.
Start honorowy: Nowy Sącz ul. Rynek
Start ostry 9,2 km od miejsca zbiórki: Paszyn DK28 kierunek
Grybów.

www.sacz.in – Twój tygodnik codziennie | DOBRY TYGODNIK SĄDECKI 7 lipca 2016

20

Kolarstwo zawodowe

Lubię podjeżdżać pod górę, lubię się męczyć
- W tym roku wszystko dobrze się złożyło – byłem w formie po Giro, trasa była odpowiednia, warunki również. Wcześniej byłem też
zmotywowany – w końcu mistrzostwa Polski to
bardzo ważna impreza dla każdego kolarza zawodowego z tego kraju. Teraz jednak wszystko
się ułożyło, a najbardziej pasowała mi wymagająca trasa z dwoma ciężkimi podjazdami. Byłem
tego dnia silny i bardzo się cieszę, że wygrałem.

Rozmowa z RAFAŁEM MAJKĄ,
tegorocznym mistrzem Polski
w kolarstwie szosowym,
zawodnikiem grupy Tinkoff
- Kiedyś pół żartem, pół serio analizowano wyższość
Świąt Bożego Narodzenia nad Świętami Wielkiej Nocy.
Nam się na usta ciśnie inne pytanie: walczyć o zwycięstwo w Tour de Pologne czy pomagać w Tour de France Alberto Contadorowi? Oto jest pytanie!
- W moim przypadku odpowiedź jest bardzo prosta – jadę tam, gdzie chce moja drużyna, czyli Tinkoff. Mam podpisany kontrakt
i jestem zawodowym kolarzem. Oznacza to
tyle, że nie zawsze mogę samodzielnie decydować o tym, gdzie chcę startować, tylko robi
to za mnie moja drużyna. Moim zadaniem jest
być jak najlepiej przygotowanym do realizacji zadań, jakie się przede mną stawia, z tego
jestem na koniec dnia rozliczany. Oczywiście
szkoda, że nie pojadę w Tour de Pologne w tym
roku, ale walka w Tourze u boku Alberto Contadora to dla mnie również wielkie wyzwanie.
Nie jestem zawiedziony, a wręcz przeciwnie
– zmotywowany.
- Lubisz startować w Polsce? W żadnym zakątku naszego kraju nie ma nawet namiastki wielokilometrowych alpejskich czy pirenejskich podjazdów, a takie
wspinaczki najbardziej Ci odpowiadają.
- To prawda, nie mamy u nas 20- czy 30-kilometrowych podjazdów, ale na górkach wokół
Zakopanego również czuję się całkiem nieźle.

W ostatnich latach dużo pracowałem nad dynamiką jazdy, ćwicząc zrywy, szarpane tempo.
Wcześniej mi tego brakowało. Teraz mogę zaatakować i szybko odskoczyć rywalom, oczywiście gdy jestem we właściwej formie. Długie podjazdy nadal idą mi najlepiej, ale nie boję
się już walczyć w innym terenie. Jak się ma silną nogę, to wszędzie można dobrze pojechać.
- Niedawno zostałeś, po raz pierwszy zresztą, szosowym mistrzem Polski. Wcześniej nie byłeś odpowiednio silny, nie miałeś czasu skoncentrować sią na tym
celu, czy po prostu zbyt płaskie trasy premiują innych
w takim wyścigu?

- Przeciętny człowiek poruszający się na rowerze najbardziej nie lubi podjeżdżać pod górę. Jak mu wytłumaczyć, że są tacy kolarze jak Rafał Majka, którzy lubią, aby góry do pokonania były jak najbardziej strome
i najlepiej jak najdłuższe.
- Takie mam predyspozycje. Podczas jazdy
pod górę bardzo ważna jest niska masa ciała,
a to mam – ważę tylko 58-59kg przy minimalnej zawartości tkanki tłuszczowej. Lubię podjeżdżać od początku swojej kariery kolarskiej.
Tam, gdzie się wychowywałem, czyli w WLKS
Krakus bbc Czaja, trener Zbigniew Klęk kładł
duży nacisk na jazdę po górach. Zawsze mówił,
że to „sól kolarstwa” i tam wygrywa się często
wyścigi. Lubię się męczyć, lubię też podjeżdżać.
Inaczej nie byłbym zawodowym kolarzem.
- Polacy coraz bardziej kochają kolarstwo – nie tylko
coraz liczniej jeżdżą na rowerach, ale też dziesiątkami
tysięcy – jak w Nowym Sączu – ustawiają się wzdłuż
trasy wyścigu, by dopingować kolarzy. I kiedy kolarze przejadą, to ludzie nie mogą się nadziwić, że takie wychudzone chłopaki potrafią 240 km po takich
górach w lipcowym słońcu przejechać. Na pewno takie zdrowe jest to kolarstwo?

- Każdy sport uprawiany zawodowo jest
bardzo wymagający dla organizmu. Kolarstwo
jest szczególnie trudne, spędzamy wiele godzin
na siodełku. Rocznie przejeżdżam ok. 35 000 kilometrów, większość czasu spędzając poza domem. Na pewno zostawia się na rowerze sporo
zdrowia, ale kocham to co robię i nie zamieniłbym tego zawodu na żaden inny.
- Jesteś dziś obywatelem świata, większość czasu spędzasz w różnych krajach świata, na co dzień
mieszkasz we Włoszech. Co ze świata najchętniej
przywiózłbyś do Polski i próbował zarazić tym rodaków - obyczaje, jedzenie, tryb życia?
- Przede wszystkim więcej luzu. Kiedy przyjeżdżam do Polski, to widzę różnicę w naszym trybie życia w porównaniu, na
przykład, do obywateli Francji, Włoch czy
Hiszpanii. Dużo pędzimy, spieszymy się,
nie mamy czasu na delektowanie się małymi
przyjemnościami. Powoli się to zmienia, też
dużo podróżujemy i widzimy, że można żyć
inaczej. Z racji tego, że od 18. roku życia dużo
czasu spędzam we Włoszech, przeniósłbym
stamtąd część kuchni, która bardzo mi odpowiada, i może kilka winnic. Szkoda, że
w naszym klimacie nie ma idealnych warunków do uprawiania winorośli na szeroką skalę, bo może po skończeniu kariery zostałbym producentem wina.

ROZMAWIAŁ ARKADIUSZ KOGUT
(WYWIAD PRZEPROWADZONO PRZED STARTEM
TOUR DE FRANCE, W KTÓRYM RAFAŁ MAJKA
BIERZE UDZIAŁ)

REKLAMA

ul. Prażmowskiego 11
33-300 Nowy Sącz
Tel. 18 414 34 00
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Nasz człowiek na Euro 2016

Mieliśmy 27 milionów wyświetleń
Rozmowa z ŁUKASZEM
WIŚNIOWSKIM,
dziennikarzem
sportowym portalu
„Łączy nas piłka”

- Filmy Twojego autorstwa można znaleźć
na portalu „Łączy nas piłka”. Podbiły Polskę w ostatnich tygodniach.
- Będąc we Francji, nie zdawałem
sobie sprawy, jak szybko te materiały się rozeszły. Kiedy przylecieliśmy
do Polski, były one na każdym kanale. Mogłem zweryfikować, ile osób je
zobaczyło. Przez czerwiec na YouTube mieliśmy 27 milionów wyświetleń.
Nasz partner Onet wrzucał to na swój
player na głównej stronie, gdzie ruch
jest ok. kilku milionów dziennie. Jak
dorzucimy do tego wszystkie największe polskie telewizje, to sądzę,
że mogło to obejrzeć ponad pół Polski.
- Byłeś w zasadzie jedynym dziennikarzem, który miał nieograniczony dostęp
do reprezentacji Polski.
- Być może dzięki Euro dużo ludzi zaobserwowało tę pracę. To była
praca w reprezentacji Adama Nawałki, która trwała od pierwszego towarzyskiego meczu ze Słowacją, od
zgrupowań w Abu Dhabi, aż po zwycięstwo z Niemcami w październiku na Stadionie Narodowym. Kręciłem filmy sportową kamerą Go Pro,
a mój operator robił wiele zdjęć, które, mam nadzieję, trafią do albumu
podsumowującego Euro 2016. Wciąż
są jednak pewne sfery, w które nie
wchodzimy. Np. z pewnych względów nie uczestniczymy w odprawach taktycznych.
- Czyli w tym, co jest objęte tajemnicą?
- Pokazywanie odpraw byłoby
strzelaniem sobie w stopę, bo rywale nie śpią i obserwują to, co się dzieje.
Jednak w kontakcie z zawodnikami i
w ich codziennym życiu w kadrze zaszliśmy dość daleko.
- Użyłeś kilkakrotnie słowa „praca”. To
była praca czy przygoda?
- Praca w tym znaczeniu, iż kojarzy się z profesjonalizmem. Mamy
nadzieję, że robimy to profesjonalnie. Często słyszę, że mam najlepszą
pracę na świecie i zawsze wtedy odpowiadam: to prawda! Bo po pierwsze: jestem najbliżej najlepszej drużyny piłkarskiej w tym kraju. Mam
styczność z dyscypliną sportu, która
zawsze była moją pasją, i dodatkowo

FOT. ARCHIWUM ŁUKASZA WIŚNIOWSKIEGO

- Łukasz Wiśniowski – jedyny reprezentant Nowego Sącza na Euro 2016. Mogę
Cię tak przedstawić?
- Konkretnie z Ubiadu. Kiedy ludzie pytają skąd się jest, to moi znajomi, też z Ubiadu i Wielogłów, mówią, że z Nowego Sącza. Ja mówię:
z Ubiadu i czekam na reakcję. W Nowym Sączu spędziłem dużo czasu,
chodziłem tutaj do liceum, stawiałem
pierwsze kroki w dziennikarstwie.
Bardzo miło to miasto wspominam.

brak odpowiedzialności za wynik,
jak w przypadku piłkarzy i trenera.
To połączenie idealne.
- A ciśnienie, które ciążyło na trenerze, reprezentacji, udzielało Ci się?
- To jest pewien paradoks. Gdy
przyszedłem do pracy w PZPN i zacząłem pracować z reprezentacją,
na kilka dni, a nawet tygodni przed
meczami, byłem strasznie zdenerwowany. Co się okazało? Tego stresu
w ogóle nie podzielają piłkarze, oni są
wyluzowani do samego końca. Zaraziłem się od nich tym luzem. Dzisiaj
praktycznie do pierwszego gwizdka
w meczu nie stresuję się.
- Ten luz może być tak odebrany, że
piłkarze lekko podchodzą do swoich
obowiązków.
- Rozmawiałem o tym z Robertem Lewandowskim. Powiedział, że
skończyły się czasy sztucznej „napinki”, motywowania się kilka dni
przed meczem. On widzi to po piłkarzach na najwyższym światowym
poziomie. Jak jesteś piłkarzem, który ma coś wykreować, stworzyć coś
niekonwencjonalnego, to musisz
mieć luz. Spięte mięśnie nie pozwolą ci tego zrobić. Jak wychodzisz na
rozgrzewkę przed meczem, zaczyna się koncentracja. Wcześniej możesz żartować.
- Łatwo było zdobyć zaufanie piłkarzy?
Każdy jest inny, trzeba jakoś do nich dotrzeć z kamerą i ich nie spłoszyć.
- Trafiłeś w sedno. Do każdego
trzeba mieć indywidualne podejście.
To pewna trudność, ale i wyzwanie.
Żyjemy w czasach, gdy piłkarze coraz
częściej się otwierają, prowadzą swoje strony na Facebooku. Wiem, że piłkarze w poprzednich latach mieli za
złe, że dziennikarze prasowi czy telewizyjni nie do końca pokazują całościowo ich oblicze, że traktują pewne
rzeczy wyrywkowo. Dziś sami piłkarze decydują o tym, co chcą pokazać.
Niektórym klasyczne dziennikarstwo
nie jest potrzebne. Piłkarze są bardziej otwarci przed kamerą.
- Na pewno są tacy, którzy chętniej
współpracują i tacy, którzy mniej. Ci

bardziej otwarci to np. Grzegorz Krychowiak i Wojciech Szczęsny?
- Wojtek Szczęsny od 16. roku
życia mieszkał w Londynie, a przez
ostatni rok w Rzymie. W Arsenalu
przeszedł bardzo profesjonalne szkolenie medialne. To jest klub, który ma
swoją telewizję.
- Jest wygadany z domu.
- Dokładnie, ma naturalną ripostę i to jest momentami imponujące. Grzesiek Krychowiak to z kolei
gość, który od 16. roku życia mieszkał we Francji, gdzie francuska telewizja już dawno robi takie zakulisowe materiały. On w tej konwencji
wyrósł. Gdybyśmy spojrzeli na Euro
to uważam, że absolutnym numerem 1, jeśli chodzi o interakcję z kamerą, był Artur Jędrzejczyk. Wyrósł
na swoistą gwiazdę tego kanału. Jest
dokładnie taki sam, gdy kamera jest
włączona i gdy jest wyłączona. To absolutny fenomen.
- Kuba Błaszczykowski z kolei nie chce
rozmawiać.
- Utrwaliły się pewne stereotypy. Kuba Błaszczykowski w trakcie
eliminacji był bardzo mało obecny
w tej reprezentacji w ogóle. Potem
wracał do niej po kontuzji. Gdzieś
musiał znaleźć w niej swoje miejsce.
Kuba będzie jednym z bohaterów tej
opowieści, którą montujemy. Mam
nadzieję, że będzie ją można oglądać pod koniec roku. Znalazłbym też
kilka materiałów, gdzie ludzie byli
zaskoczeni, że Kuba był tak wyluzowany. Staraliśmy się docierać do
każdego. Jedni są jednak pokazywani z większą intensywnością, drudzy
z większą. Inni to lubią, drudzy mniej.
- Robert Lewandowski to zimna gwiazda?
- On jest najczęściej eksploatowany. Mówiąc szczerze, ma przechlapane. Od niego na każdym kroku ktoś coś chce. Wiem, kiedy mogę
z nim wejść w interakcję i on też
wchodzi w interakcję. Gdybyśmy
popatrzyli przez pryzmat eliminacji, tam też było dużo materiałów,
gdzie Robert wpuszczał nas do swojego pokoju. Kanał miał dużą promocję po meczu ze Szkocją, kiedy

Robert Lewandowski wszedł razem z kamerą do lekarza, gdzie pokazywał swoją obolałą nogę po jednym z brutalnych wejść. On nie boi
się otwierać. Byliśmy u niego w pokoju, gdy prezentowaliśmy materiał
nagrany w Stanach Zjednoczonych,
gdzie ludzie mówili, co wiedzą na
jego temat. Robert nie jest zimny, on jest spokojny. Stwierdziliśmy kiedyś w rozmowie z Wojtkiem
Szczęsnym, że mamy do czynienia
z jakimś geniuszem. Próbowaliśmy
zdiagnozować ten geniusz Roberta.
Stwierdziliśmy, że jego wrodzony
spokój jest jedną z tych cech, które
czynią go wyjątkowym.
- Jak się udaje takie gwiazdy jak Lewandowski, Szczęsny, na tydzień przed wyjazdem na Mistrzostwa Europy, zaprosić do
Gródka nad Dunajcem na obiad?
- Oni są otwarci na ludzi. To było
po meczu w Gdańsku. Przed meczem
w Krakowie i były dwa dni wolnego.
Zawodnicy lubią odwiedzać nowe
miejsca i są absolutnymi fanami dobrej kuchni, tak jak w przypadku
Roberta.
- Były takie materiały, których cenzura nie puściła?
- Nie ma cenzury. To jest paradoks i ludzie się dziwią, ale nas nikt
nie kontroluje.
- Nawet prezes Boniek, trener Nawałka?
- Absolutnie. Zaczynamy montować, kiedy już wszyscy śpią. Do tego
momentu żyjemy rytmem drużyny
i nagrywamy. Nasza praca produkcyjna trwa między 23. a 2. w nocy.
Trudno by było wtedy kogoś budzić.
Mamy chyba jednak dużo zaufania.
Sami wiemy, że pewnych rzeczy nie
można puszczać. To wynika z tego,
że zdajemy sobie sprawę, że mamy
szerokie grono odbiorców i przesłuchujemy nasze materiały dość
uważnie. Jeśli pojawiają się wulgaryzmy to staramy się je usuwać. To
nie cenzura, to dbanie o najmłodszych odbiorców, którzy dzięki „Łączy nas piłka” zaczynają uprawiać tę
dyscyplinę.
- A Ty nie chciałeś grać w piłkę, zawsze
chciałeś być dziennikarzem?
- Bardzo szybko diagnozuję u siebie słabe strony. Od razu wiedziałem, że nie będę piłkarzem. Grałem
w piłkę i uwielbiam grać do dzisiaj.
Wiedziałem jednak, że moje zdolności koordynacyjne są bardzo ograniczone. W piątej klasie podstawówki
wiedziałem, że chcę być dziennikarzem sportowym.
- Podobno, gdy byłeś chłopcem, siedziałeś przed telewizorem i komentowałeś na
głos mecz.
- Było też tak, że jak grałem w
FIFĘ to wyłączałem dźwięk i sam
komentowałem. Mój tata, który ze
mną oglądał mecze, mówił mi: kupujesz te gazety sportowe, oglądasz
te mecze, to może będziesz komentatorem sportowym? Odpowiedziałem mu, że mam wieśniacki głos i się

nie nadaję, ale chciałabym pracować
w gazecie.
- Ale do gazety ostatecznie nie trafiłeś.
- W gazecie właśnie nigdy nie pracowałem. Pisałem jednak do różnych
pism i stron internetowych. Kiedyś
w sądeckim Radiu Galicja, które już
nie istnieje, ktoś mi powiedział, że
moje warunki głosowe nie są takie złe.
- Dlaczego w ogóle piłka nożna?
- Piłka to sport, przez który można poznać wszystkie dziedziny życia.
Psychologię, języki, relacje międzyludzkie, socjologię. Uwielbiam też tę
dyscyplinę jako grę. W tygodniu jak
tylko mogę, oglądam po dwanaście,
czternaście meczów i sprawia mi to
ogromną przyjemność.
- Oglądasz dla oglądania czy patrzysz na
to jak analityk?
- Dużo rozmawiam z ludźmi, którzy się na tym znają i nie chcę sobie
uzurpować prawa do tego, że umiem
analizować. Dzięki temu, że pracuję
w reprezentacji, mam do czynienia
na co dzień z profesjonalistami, rozwinąłem się. Po przyjściu do PZPN
zmieniłem poglądy na pewne tematy o 180 stopni. Pracując w Orange
Sport wydawało mi się to wszystko
takie proste. Teraz im więcej wiem,
tym lepiej wiem, że nic nie wiem.
- Dlatego dziennikarze tak bardzo denerwują trenerów piłkarskich?
- Czasem denerwują. Ja mam ten
komfort, że rozumiem jeden i drugi
świat. Staram się być spoiwem między tymi światami. Wiem, że pewnych rzeczy piłkarzom nie wypada
powiedzieć, bo będą uznani za gwiazdorów. Ja te rzeczy mogę powiedzieć,
bo patrzę z perspektywy kibica czy
dziennikarza. Nawet sobie nie wyobrażacie, jakie trudne jest utrzymanie dużej grupy facetów ze sobą przez
45 dni, 24 godziny na dobę.
- Nikt się nie pobił, nie pokłócił?
- Były momenty, że ludzie się sobą
irytowali, bo to jest normalne, ale to
jest wyzwanie. Uważam, że z tego
wyzwania trener Adam Nawałka wyszedł zwycięsko.
- To jego zasługa, że i boisko, i kuluary wyglądały tak dobrze?
- Absolutnie tak. Selekcjoner wie,
że piłkarz nie lubi znużenia. Dbał o
to, żeby mogli wyjść sobie na golfa,
paintballa, iść na spacer, spotkać się
z żonami, z rodziną. Zmienialiśmy
miejsca. Byliśmy w Juracie, w Arłamowie, potem nad oceanem. On zebrał wszystkie doświadczenia poprzednich lat, swoje i piłkarzy. To,
jakie mieliśmy warunki i to, jak to
wszystko funkcjonowało poza boiskiem, przełożyło się na to, co było
na murawie. W ostatniej fazie zabrakło nam trochę szczęścia.

ROZMAWIAŁ
WOJCIECH MOLENDOWICZ
WYKORZYSTANO FRAGMENTY
WYWIADU DLA REGIONALNEJ
TELEWIZJI KABLOWEJ
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W ratuszu wspomnienia, na płycie rynku protesty
Sądeczanie są podzieleni w sprawie
przyznania tytułu Honorowego Obywatela Nowego Sącza Józefowi Oleksemu
i wydania poświęconej mu publikacji
„Choć po lewicy, a wszelako prawy”.
W poniedziałek w czasie uroczystości w ratuszu, na rynku trwał protest
nowosądeckiego oddziału Klubu Gazety Polskiej.
Pikietujący zachęcali do bojkotu
promocji, wręczali przechodniom
ulotki zawierające nazwiska radnych, którzy głosowali za nadaniem
pośmiertnie Józefowi Oleksemu honorowego obywatelstwa.

- W imieniu nowosądeckiego
Klubu Gazety Polskiej wyrażamy
sprzeciw wobec przyznania Józefowi Oleksemu honorowego obywatelstwa oraz firmowaniu przez prezydenta publikacji jemu poświęconej
– mówił Tomasz Baliczek, przewodniczący Klubu GP w Nowym Sączu.
- Nasz protest dotyczy tylko Józefa Oleksego jako polityka w działalności publicznej, jako działacza komunistycznego, który dobrowolnie
podjął współpracę z tajnymi służbami PRL - zaznaczył.
Tymczasem w ratuszu sala była
pełna. Wspomnienie o sądeckim

krajanie Józefie Oleksym połączone z promocją książki, poprowadził
jej autor, Jerzy Leśniak. Wśród gości, oprócz władz miasta, powiatu
i województwa, byli m.in. prof. Bolesław Faron, Leszek Mazan, Kazimierz
Pazgan, Bogusław Kołcz, Stanisław
Pasoń, Kazimierz Sas, Bożena Kiemystowicz. Nie było natomiast radnych PiS-u i Klubu Dla Miasta, którzy
głosowali za honorowym obywatelstwem dla Oleksego. Stawił się tylko
wiceprzewodniczący Rady Miasta Michał Kądziołka.
- Józef byłby bardzo szczęśliwy
- powiedziała żona Józefa Oleksego,

Maria. – Jego związki z miastem były
zawsze bardzo silne. Do dziś nasze dzieci pamiętają ulice i miejsca,
które wskazywał mąż przebywając
w Nowym Sączu. To, że jesteśmy tu
wszyscy razem, ponad podziałami,
świadczy o wspólnocie. Tylko w ten
sposób można pomnażać wspólne
dobro – mówiła wzruszona małżonka byłego premiera Polski, odbierając
z rąk prezydentów Ryszarda Nowaka
i Jerzego Gwiżdża pamiątkową statuetkę poświadczającą Honorowe Obywatelstwo Józefa Oleksego.
- Stało się to, co już kiedyś zostało
zadecydowane. Bardzo żałuję, że ten

tytuł został przyznany już po śmierci. Ale nikt z nas nie przypuszczał, że
ta śmierć nadejdzie tak szybko – powiedział prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak. - Józefa Oleksego należy taktować jako przyjaciela Nowego
Sącza. Historii nie da się wytrzeć
gumką. Była taka a nie inna – mówił. - Można o Józefie mówić tylko
dobrze - dodał.
Kontrowersje wokół wydarzenia czytaj na sacz.in
(AM)
WIĘCEJ NA
SACZ.IN

P R O J E K T D O F I N A N S OWA N Y Z E Ś R O D KÓW P R O G R A M U F U N D U S Z I N I C J AT Y W O BY WAT E L S K I C H O R A Z S TOWA R Z Y S Z E N I A S U R S U M C O R DA

RYS. MAREK STAWOWCZYK

MMS Obywatelski - INICJATYWY MŁODZIEŻOWE
Masz pomysł na zrobienie czegoś ciekawego dla swojej społeczności lokalnej - przekonaj do swoich pomysłów przyjaciół, żebyś nie był sam, bo trudno naprawiać świat w pojedynkę. Stwórzcie zgrany team i razem postarajcie
się przekonać ludzi, którzy mają pieniądze i chcą je rozdać, że Wasz projekt
to dobra inwestycja. Możecie w ten sposób skutecznie odmienić, upiększyć,
poprawić choćby mały fragment otaczającej Was rzeczywistości. Radość,
jeśli się uda – bezcenna! „Rozdawaczy” pieniędzy można znaleźć w wielu instytucjach i (uwaga) – w wielu firmach, których ambicją jest nie tylko zarabianie pieniędzy, ale również angażowanie się w przedsięwzięcia dobroczynne
i użyteczne społecznie.

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW
PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH
ORAZ STOWARZYSZENIA SURSUM CORDA

www.perlapoludnia.pl

Cieszymy się uznaniem
i zaufaniem najbardziej
wymagających Gości,
dając gwarancję
najwyższego poziomu
i kultury świadczonych usług.

www.perlasudetow.com
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Rowerem po Małopolsce

Kilkaset kilometrów malowniczych dróg
190 km ścieżek rowerowych, które powstaną do końca 2016 r., a docelowo
ponad 600 km tras wybudowanych do
2020 r. – to najbliższe plany Województwa Małopolskiego, które powinny ucieszyć wszystkich cyklistów. Pod względem
długości powstających ścieżek rowerowych Małopolska jest niekwestionowanym krajowym liderem i wzorem do naśladowania przez inne regiony.
Realizowany przez Małopolskę
projekt budowy tras rowerowych stawia województwo na pozycji krajowego lidera. - Chcemy, aby powstające ścieżki rowerowe stworzyły sieć
o wysokim standardzie, wyposażoną w miejsca obsługi rowerzystów.
Te kilkaset kilometrów dróg przebiegać będzie przez najbardziej malownicze tereny. Dzięki temu każdy będzie mógł wsiąść na rower i nawet
przez kilka dni w ten sposób zwiedzać Małopolskę – mówi marszałek
Jacek Krupa.
Do 2020 r. cała sieć ma liczyć ponad
600 km. Zaprojektowano ją tak, aby
poszczególne trasy stworzyły spójną
sieć obejmującą całe województwo.
Ścieżki połączą też ze sobą najważniejsze miasta regionu: Kraków, Tarnów, Oświęcim, Nowy Sącz, Nowy
Targ, Olkusz, Chrzanów oraz Zakopane. To ważne także dlatego, że trasy
dedykowane są każdemu rowerzyście

odcinki: trasy VeloDunajec od Biskupic Radłowskich do Wietrzychowic
o długości 12 km i od Zakopanego do
Sromowców Niżnych o długości 68
km. Ponadto, budowana będzie trasa VeloMetropolis (EuroVelo4) o długości 92 km od Woli Batorskiej do m.
Jodłówka Wałki. W tym samym czasie
powstanie też 7 Miejsc Obsługi Rowerzystów przy Wiślanej Trasie Rowerowej i trasie VeloDunajec. Całą sieć uzupełnią: VeloRudawa i VeloRaba.
Trasy rowerowe sięgać będą aż do
granic województwa, umożliwiając
ich kontynuację na terenie sąsiadujących regionów. Część z nich zostanie też włączona w europejskie szlaki rowerowe. Zachodnią i wschodnią
granicę Małopolski połączy trasa EuroVelo 4, która przebiega przez Francję, Belgię, Niemcy, Czechy, Polskę
i Ukrainę, natomiast północ z południem – trasa EuroVelo 11, którą podróżować można przez Norwegię, Finlandię, Estonię, Łotwę, Litwę,
Polskę, Słowację, Węgry, Serbię, Macedonię i Grecję.

– bez względu na wiek czy liczbę kilometrów przejechanych na dwóch kółkach. Wzdłuż tras zlokalizowane będą
Miejsca Obsługi Rowerzystów wyposażone w odpowiednią infrastrukturę,
która umożliwi wygodny odpoczynek. W części MOR-ów zapewniona
zostanie baza gastronomiczno-noclegowa, co z kolei pozwoli na nawet
kilkudniowe wyprawy.
Część tras przebiegać będzie
w bezpośrednim sąsiedztwie największych rzek, inne poprowadzone zostaną przez tereny leśne. Każda z nich zaprowadzi rowerzystów w inny region
Małopolski, prezentując jej walory
krajoznawcze, przyrodnicze i kulturowe. - Dzięki temu już wkrótce nasz
region odwiedzać mogą fani rowerów z kraju i zagranicy. Ścieżki mają
bowiem służyć rozwojowi masowej
turystyki rowerowej w Małopolsce,
szczególnie tej wielodniowej – mówi
Leszek Zegzda, który w zarządzie województwa odpowiada za turystykę.
Z części ścieżek można już korzystać. Kolejne 190 km gotowych będzie
do końca 2016 r. Wśród nich: dwa odcinki Wiślanej Trasy Rowerowej – 91
km od Drwini do Szczucina i 84 km
od Brzeszcz do Skawiny oraz Trasa VeloDunajec o długości 14 km od Ostrowa do Biskupic Radłowskich. Do końca przyszłego roku gotowe powinno
być kolejne 170 km tras. Obejmują one

granicy z województwem świętokrzyskim. Długość całej trasy
to ok. 200 km, z czego na odcinku
ok. 120 km WTR połączy się z trasą EuroVelo 4 (lokalna nazwa VeloMetropolis, od Jawiszowic w gminie Brzeszcze do Woli Batorskiej
w gminie Niepołomice).
2. VeloMetropolis (EuroVelo 4) - przebiegać będzie przez 5 powiatów i 12
gmin/miast i liczyć ok. 84 km (nie
licząc dodatkowych ok. 120 km, na
których VeloMetropolis połączy się
z WTR i EuroVelo 4). VeloMetropolis połączy Jawiszowice i Jodłówkę-Wałki (na granicy z województwem podkarpackim).
3. VeloNatura (EuroVelo 11) - przebiegać będzie przez 7 powiatów
i 17 gmin/miast. Długość całej trasy wynosi ok. 186 km i przebiegać
będzie m.in. przez Muszynę, Nowy
Sącz, Stary Sącz, Tarnów, Kraków
do granicy z województwem świętokrzyskim. Część VeloNatury pokrywa się z innymi trasami: VeloDunajec, VeloMetropolis i WTR.
4. VeloRaba – trasa o długości ok. 112
km przebiegać będzie przez 5 powiatów i 14 gmin/miast. Rozpocznie się w Chabówce, a zakończy
w Uściu Solnym, po drodze przecinając Puszczę Niepołomicką i łącząc
się z VeloMetropolis, z którą wspólnie biec będą do Mikluszowic.

Opis tras:
1. Wiślana Trasa Rowerowa (WTR) przebiegać będzie przez 10 powiatów i 21 gmin/miast. Rozpoczynać się będzie w Jawiszowicach
na granicy z województwem śląskim, a kończyć w Szczucinie na

5. VeloSkawa - oparta zostanie o drogi gminne i powiatowe, część trasy
poprowadzona zostanie po wałach
przeciwpowodziowych i niewykorzystywanych nasypach kolejowych, co pozwoli na całkiem bezpieczne podróżowanie. Długość
trasy to ok. 110 km, od Suchej Beskidzkiej do Hutek na granicy z województwem śląskim, gdzie połączy
się z VeloPrądnik.
6. VeloDunajec - będzie miała długość ok. 172 km, od Zakopanego
do Wietrzychowic (w powiecie tarnowskim), gdzie łączyć się będzie
z WTR. W rejonie Jeziora Czorsztyńskiego stanowić będzie uzupełnienie projektu, mającego na
celu zagospodarowanie otoczenia
zbiornika.
7. VeloPrądnik – trasa o długości 57 km połączy Hutki (na granicy z województwem śląskim)
z Krakowem.
8. VeloRudawa - liczyć będzie ok. 45
km i poprowadzona zostanie przez
4 gminy, od Trzebini do Krakowa.
Z założenia jest to trasa typowo rekreacyjna, a przez swoje położenie
jej głównymi użytkownikami będą
mieszkańcy Krakowa. Jednak poprzez połączenie z VeloSkawa i VeloPrądnik umożliwi podróżowanie
po trasach całej Małopolski.
ŹRÓDŁO BIURO PRASOWE UMWM

T E K S T P R O M O C YJ N Y

XI MIĘDZYNARODOWE DNI WINA
JASŁO 2016

Termin:
24-28.08.2016 r.
Zaplanowane
atrakcje:

• Dni Otwartych Piwnic w dniach
24-26.08.2016 r.;

Więcej informacji na temat MDW na stronie
internetowej dniwina.pl
Ciekawostki związane z Jasłem:
• Na szlaku winnym znajduje się
Winnica Jasiel - jedyna tarasowa
winnica w Polsce o tak dużych
rozmiarach.
• W kwietniu 2016 r. powstała pierwsza w Polsce użytkowa winnica
miejska. Koszty inicjatywy sfinansowało Miasto Jasło.
• W niedalekich okolicach Jasła jest
wytwarzana czekolada o smaku
wina Jutrzenka.
• Zapaleni konstruktorzy z Jasła - bracia Leszek i Piotr Preisnerowie, zbudowali pojazd na miarę XXI wieku.
Elektryczna hulajnoga rodem z Jasła zaczyna podbijać rynki europejskie. Jest lekka, trwała i całkowicie
bezpieczna. Do tego jest niezwykle
tania w eksploatacji, kilometr przejażdżki kosztuje zaledwie 1 grosz.
• To w Jaśle zostały wyprodukowane krzesełka na stadiony, na których zasiadli kibice na IO w Atenach

w 2004 r., na MŚ w Piłce Nożnej
w RPA w 2010 r., na ME w Piłce Nożnej w Polsce i na Ukrainie w 2012 r.,
a także kibice na ME w Piłce Nożnej
we Francji w 2016 r.
• Niewątpliwą atrakcją miasta jest tor
BMX. Jasielski tor zaprojektowany został tak, aby mogły odbywać
się na nim zawody ogólnopolskie, a
na trasie wybudowane są różnego
rodzaju przeszkody umożliwiające
wykonywanie skoków. Miasto już
trzykrotnie było organizatorem Mistrzostw Polski w tej młodej dyscyplinie sportowej.
• W Jaśle powstaje Podkarpackie
Centrum Sportów Walki, jedyny taki
obiekt w województwie podkarpackim. Inwestycja ma zostać zakończona w kwietniu 2017 r.
Z obiektu będą korzystać przede
wszystkim jasielscy judocy i karatecy, którzy odnoszą niemałe sukcesy
na krajowej i międzynarodowej arenie
sportowej.

Urząd Miasta w Jaśle
38-200 Jasło ul. Rynek 12
Tel. +48 13 -448-63-00,
fax. +48 13 446-29-76
www.jaslo.pl ,
e-mail:urzad@um.jaslo.pl

FOT. ARCH. UM W JAŚLE

Jasielski szlak winny
Słynna włoska La strada del vino znalazła swój odpowiednik w Jaśle - Jasielski
Szlak Winny to nic innego jak winna ścieżka, na której zlokalizowanych jest 9 winnic. W nich czeka na gości wino, lokalne
produkty i przede wszystkim życzliwi gospodarze, którzy chętnie opowiedzą o lokalnych smakach i swojej największej namiętności – winie.

w dniach 26-27.08.2016 r.;
• Warsztaty Enologiczne w dniu
27.08.2016 r.;
• Prezentacja winiarska połączona
z degustacją w dniach 27-28 sierpnia 2016 r. na Rynku w Jaśle.

FOT. GRUPA NOWY STYL

Dlaczego warto wybrać się do Jasła?

• III Konkurs Polskich Win Jasło 2016

FOT. W. ŻEBRACKI

FOT. WINNICA JASIEL

Jasło to miasto, którego smak – podobnie jak smak wina – można poznawać w różnych odsłonach: delikatnej
i wyrafinowanej, poprzez kulturę i sztukę
oraz mocniejszej i bardziej zdecydowanej,
poprzez rekreację, rozrywkę oraz przedsiębiorczość. Bogata i różnorodna oferta
Jasła umożliwia doświadczenie jego wyjątkowości oraz poznanie niepowtarzalnego aromatu i koloru. Stwarza doskonałe
warunki do odwiedzenia go i delektowania się jego smakiem.
Jasło jest stolicą odrodzonego polskiego winiarstwa. Historia odrodzenia zaczęła się właśnie w Jaśle w latach 80. XX wieku za sprawą Romana Myśliwca. Dzięki
jego wieloletniej pracy na rzecz winiarstwa
jasielskie wina zdobywają obecnie nagrody w międzynarodowych konkursach winiarskich. Wraz z rozwojem winiarstwa
jasielscy winiarze powołali do życia Jasielskie Stowarzyszenie Winiarzy, do którego obecnie należy 17 winnic z regionu.
Winiarstwo w Jaśle można poznawać nie
tylko na winnicach, ale także w Podkarpackiej Akademii Wina w Jaśle, założonej

FOT. ARCH. UM W JAŚLE

Jasło zaprasza na Winne klimaty

przez Fundację „Galicja Vitis”, której partnerem jest Miasto Jasło. Od roku 2014 na
Praktycznym Kursie Winiarstwa kształcą się osoby z różnych zakątków Polski, a zajęcia stacjonarne odbywają się
w przepięknym Pałacu Sroczyńskich,
gdzie swoje dzieciństwo spędził „Hubal”
– major Henryk Dobrzański.
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Z Nowego Sącza
Grzegorz Hedwig

W SRQLHG]LDáHN 11 lipca o godz. 14 w ratuszu w Nowym 6ąF]X RGEĊG]LH VLĊ VSRWNDQLH
z VąGHFNLPL NDMDNDU]DPL JyUVNLPL 0DFLHMHP 2NUĊJODNLHP i Grzegorzem Hedwigiem z NOXEX
sportowego 6WDUW NWyU]\ solidnym treningiem i RVLąJQLĊW\PL Z\QLNDPL ]DSUDFRZDOL by ZáRĪ\ü
NRV]XONL z RUáHP na SLHUVL by ZDOF]\ü z QDMOHSV]\PL o 0D]XUND 'ąEURZVNLHJR podczas ]EOLĪDMąF\FKVLĊ,JU]\VN2OLPSLMVNLFKZ5LRGH-DQHLUR2EDMVąROLPSLMVNLPLGHELXWDQWDPL
Uroczyste SRĪHJQDQLH ROLPSLMF]\NyZ przed Z\MD]GHP na ,2 EĊG]LH WHĪ RND]Mą do wymiany
opinii prezesów QRZRVąGHFNLFK NOXEyZ i VWRZDU]\V]HĔ VSRUWRZ\FK a WDNĪH do SUH]HQWDFML
dwutomowego wydawnictwa 8U]ĊGX Miasta autorstwa -HU]HJR /HĞQLDND i 6áDZRPLUD 6LNRU\
pt. 3DQRUDPDVSRUWXVąGHFNLHJR.
'RGDMPy ĪH VąGHFNLP rodowodem OHJLW\PXMH VLĊ UyZQLHĪ NDMDNDU]NDQDG\MNDU] 32-letni
Marcina 3RFKZDáD Z\FKRZDQHN 'XQDMFD obecnie w EDUZDFK AWF .UDNyZ  NWyU\ w C-2
wspólnie z Piotrem 6]F]HSDĔVNLP UyZQLHĪ Z\ZDOF]\á paszport ROLPSLMVNL do 5LR Dla Marcina
EĊG]LH to MXĪ czwarta olimpiada. Cztery lata temu wspólnie z Piotrem 6]F]HSDĔVNLP w C-2
]DMĊOLSLąWąSR]\FMĊ THUD]]QyZZ\VWDUWXMąUD]HP
Do *U]HJRU]D 0DFLHMD i Marcina GRáąF]\ w 5LR MHV]F]H MHGHQ NUDMDQ mistrz ĞZLDWD MXQLRrów w NDMDNDFK MHG\QNDFK urodzony w Nowym 6ąF]X 0LFKDá 6PROHĔ VWDUWXMąF\ w EDUZDFK
8URG]Lá VLĊ w Nowym 6ąF]X 17 OLSFD br. VNRĔF]\
86$  syn 5DIDáD NDMDNDU]D 6WDUWX obecnie trenera NDGU\ 86$ ]DPLHV]NDáHJR w 3yáQRFQHM
 lat. Na NDMDNDFK Sá\ZD od… QLHPRZOĊFWZD 0DPD
Karolinie.
'RURWD E\áD PLVWU]\QLą ĞZLDWD juniorek w kajakarstwie
górskim w  r. Grzegorz VSHFMDOL]XMH VLĊ kanadyjNDFKMHG\QNDFK
– Po latach treningu, G]LHVLąWNDFK litrów wylanego
potu, VHWNDFK ton przerzuconych na VLáRZQL NLONX wzlotach i XSDGNDFK GáXJLHM i LQWHQV\ZQHM walce o VZRMH
cele i marzenia, RVLąJQąáHP to, o czym PDU]\áHP MHV]F]H
MDNR PáRG\ FKáRSDN Z GXPą EĊGĊ QRVLá 25àA na piersi
podczas LJU]\VN w Rio!!! Moim celem, RF]\ZLĞFLH MHVW
NRQNretny Z\QLN i mam QDG]LHMĊ ĪH w sierpniu go RVLąJQĊ tym samym XGRZDGQLDMąF dlaczego to ZáDĞQLH MD
EĊGĊreprH]HQWRZDáELDáRF]HUZRQHEDUZ\SRGF]DV,2
0HGDOH
0( seniorów: srebrny w C-1x3 – Liptowski 0LNXODV]


Kajakarstwo górskie jest ZL]\WyZNą VSRUWRZą Nowego 6ąF]D jak baseball dla
0ĝMXQLRUyZVUHEUQ\Z&[±6RONDQ  
Amerykanów F]y... Z\ĞFLJL reniferów dla Eskimosów. Kajaki z uwagi na dogodne
0( juniorów: ]áRW\ w C-1 – 1RWWLQJKDP   srebrwarunki naturalne Vą QRZRVąGHFNą VSHFMDOQRĞFLą ]DEDZą dla ludzi WZDUG\FK obdaQHZ&[±.UDNyZ  L1RWWLQJKDP  
U]RQ\FK uporem i temperamentem. 1DMZLĊNV]H RVLąJQLĊFLD SU]\SDGá\ na lata siedem0áRG]LHĪRZH 0( (U-23): ]áRWH w C-1 x 3 – Kraków
G]LHVLąWH kiedy do JáRVX GRV]áR SRNROHQLH które VLĊJQĊáR po W\WXá\ mistrzów ĞZLDWD  L6RONDQ  
XWDOHQWRZDQDPáRG]LHĪZ\V]NRORQDSU]H]WUHQHUD $QWRQLHJR.XUF]D
0LVWU]RVWZD 3ROVNL seniorów: 3 ]áRWH w C-1 
'UXJą IDOĊ VXNFHVyZ odnotowano w ODWDFK G]LHZLĊüd]LHVLąW\FK ']LDáDF]H Startu  
i ZáDG]H miasta zorganizowali na torze w WLHWU]QLFDFK dwie wielkie imprezy sportowe w kajakarstwie górskim: mistrzostwa Europy (1997 r.) i ĞZLDWD (2002 r.) juniorów
w slalomie NDMDNRZ\P które E\á\ wielkim wydarzeniem i VXNFHVHP orJDQL]DF\MQ\P
i sportowym. *áyZQH role SRGF]DV W\FK zawodów jak i w ODWDFK QDVWĊSQ\FK odgrywali ]DZRGQLF\ Startu prowadzeni przez VąGHFNLFK V]NROHQLRZFyZ m.in. Kazimierza
.XURSHVNĊ%RJGDQD2NUĊJODND=ELJQLHZD%REURZVNLHJR6\OZHVWUD0á\ĔVNLHJR
6HNFMD kajakowa Startu od G]LHVLĊFLROHFL QDOHĪ\ do QDMOHSV]\FK w kraju. %\ZDá\
ODWDZNWyU\FKVąGHF]DQLHVWDQRZLOLSURFNDGU\3ROVNL
3R raz siódmy na olimpiadĊ wybiera VLĊ =ELJQLHZ .XGOLN od ponad dwudziestu
lat VĊG]LD kajakarstwa górskiego ICF 0LĊG]\QDURGowej )HGHUDFML .DMDNRZHM  numer jeden w 3ROVFH QDXF]\FLHO w =HVSROH 6]Nyá (OHNWU\F]QR0HFKDQLF]Q\FK im.
gen. Józefa Kustronia w Nowym 6ąF]X .LHG\Ğ znany ]DZRGQLN FKRü XF]FLZLH
SU]\]QDMH ĪH w Z\QLNDFK XVWĊSRZDá bratu WRMFLHFKRZL ROLPSLMF]\NRZL z 1972 r
G]LĞZDĪQHPXXU]ĊGQLNRZLZ0LQLVWHUVWZLH6SRUWX
Najlepsi kajakarze Startu

Sądecka
wizytówka
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do Rio de Janeiro
0DFLHM2NUĊJODN

Miasto przyjazne sportowcom

8URG]Lá VLĊ w Nowym 6ąF]X ma 23 ODWD VWXGLXMH
w ,QVW\WXFLH .XOWXU\ )L]\F]QHM PWSZ. W ]DFLĊWHM rywalizaFML o SU]HSXVWNĊ ROLPSLMVNą Z\SU]HG]Lá ÄU]XWHP na WDĞPĊ´
LQQHJR VąGHF]DQLQD DOH VWDUWXMąFHJR w EDUZDFK 6SyMQL WarV]DZD 'DULXV]D 3RSLHOĊ i QLHPDO SHZQLDND na Z\MD]G do Rio
ZLFHPLVWU]D ĞZLDWD V]F]DZQLF]DQLQD 0DWHXV]D 3RODF]\ND
=DZLV]D%\GJRV]F] 
– O igrzyskach tak QDSUDZGĊ nie P\ĞODáHP 6NXSLDáHP
VLĊ na tym, by jak QDMOHSLHM VWDUWRZDü Dopiero po majowych
mistrzostwach Europy, w których ]DMąáHP 8 miejsce, uwieU]\áHP ĪH mam V]DQVĊ na wyjazd do Rio de JaneirR Mateusz
E\á faworytem, U\ZDOL]DFMD z nim SR]ZROLáD mi na podniesienie poziomu sportowego, GXĪR VLĊ od niego QDXF]\áHP SzkoGDĪHQDROLPSLDGĊQLHSRMHG]LHP\UD]HP«
2MFLHF 0DFLHMD – %RJGDQ URF]QLN   PJU (AWF KraNyZ MHVWWUHQHUHPNDMDNDU]\6WDUWXLNDGU\QDURGRZHM8
0HGDOH
0ĝ U-23: ]áRW\ w K-1x3 – 3HQULWK   ME MXQLRUyZ
i PáRG]LHĪRZFyZ ]áRW\ w K-1 x 3 – .UDNyZ   VUHEUQ\
w C-2 x 3 – %DQMD /XND (201  EUą]RZ\ K-1 x 3 – %RXrJ
6DLQW0DXULFH  

Urząd Miasta ze środków budżetowych wspiera sport, tak wyczynowy, jak i masowy.
Dzięki przyjętym rozwiązaniom prawnym kluby i stowarzyszenia uczestniczące w rywalizacjach ligowych zyskują fundament, na którym mogą budować swoją działalność.
obiektów. Władze miasta (w kierownictwie ratusza nie brakuje zagorzałych kibiców)
popierają każdą możliwą pomoc na rzecz rozbudzania sportowych zachowań młodzieży, zdając sobie sprawę, że sport odciąga ją od patologii, że kształci charaktery i umysły. Stawiają mocno na rozwój i unowocześnienie infrastruktury, wzbogacają oświatową
bazę sportową. Nie ma praktycznie roku, aby w budżecie miasta nie uwzględniano poważnych inwestycji sportowych (w ostatnich latach np. montaż sztucznego oświetlenia
i modernizacja stadionu międzyszkolnym im. Romana Stramki, hala sportowa na Piekle). Najnowszym projektem jest „Sądecka Wenecja” (wraz z Parkiem Strzeleckim) –
ośrodek sportów wodnych i wypoczynku nad Dunajcem.
Koordynatorem, a nierzadko głównym organizatorem życia sportowego, jest Wydział
Kultury i Sportu, który w swoim rejestrze ma ok. 60 stowarzyszeń sportowych i ponad
40 uczniowskich klubów sportowych.
W 2016 r. w najwyższej klasie rozgrywkowej, czyli w Superlidze występowały piłkarki ręczne Beskidu-Olimpii. W I lidze grają piłkarze Sandecji. Wiele klubów (UKS
Dwójka – piłka ręczna, STS Sandecja – siatkówka, Dunajec – piłka nożna i siatkówka, UKS Żak – koszykówka) przoduje w Małopolsce we współzawodnictwie zespołów
w młodzieżowych kategoriach wiekowych. Miasto wspiera także zawody i turnieje rangi
ogólnopolskiej organizowane w Nowym Sączu: mecze i turnieje międzypaństwowe, gale
i zawody transmitowane przez stacje telewizyjne (np. Tour de Pologne). W budżecie
ta obejmuje również utrzymanie obiektów sportowych, czyli funkcjonowanie zakładu
nansuje stypendia sportowe i nagrody dla zawodników uzyskujących wysokie wyniki
sportowe w rywalizacji międzynarodowej i krajowej.

3DQRUDPDVSRUWXVąGHFNLHJR

Z inicjatywy prezydenta Ryszarda Nowaka ukazała się
publikacja pt. Panorama sportu sądeckiego. Dwa opasłe, bo3LHUZV]\PL ROLPSLMF]\NDPL z VąGHFNLPL NRQHNVMDPL byli
gato ilustrowane tomy, blisko
V]DEOLĞFL /LVWĊ RWZLHUD TDGHXV] )ULHGULFK   rotysiąc stron. Wydawnictwo
GHP z 1RZHJR 6ąF]D syn ,UHQ\ .DF]NRZVNLHM i 6HZHU\QD
przedstawia kluby i organiza)ULHGULFKD Z\ĪV]HJR R¿FHUD VWDFMRQXMąFHJR nad 'XQDMFHP i .DPLHQLFą 20 SXáNX SLHFKRW\ armii DXVWULDFNLHM tzw.
]ZDQ]LJHUyw. W 6ąF]X XNRĔF]\á JLPQD]MXP Pod NRQLHF
I ZRMQ\ ĞZLDWRZHM V]XNDá VFKURQLHQLD wraz z PDWNą i EUDWHP
-XOLXV]HP SyĨQLHMV]\P VHNUHWDU]HP ministra -y]HID %HFND 
w WLHGQLX ZUHV]FLH WUD¿á do /ZRZD JG]LH SRGMąá VWXGLD
i WUHQLQJL V]HUPLHUF]H NWyUH SU]\QLRVá\ PX dwa PHGDOH
ROLPSLMVNLH $PVWHUGDP  Los $QJHOHV 1932. 3RGF]DV
,,ZRMQ\ZDOF]\áZSRZVWDQLXZDUV]DZVNLP
W 1917 r. PDWXUĊ w II *LPQD]MXP im. Króla %ROHVáDZD
&KUREUHJR w Nowym 6ąF]X ]GDZDá /HV]HN /XELF]1\F]
  EUą]RZ\ PHGDOLVWD z Los $QJHOHV   ĪRáQLHU] /HJLRQyw DUW\OHU]\VWD ERKDWHU ZRMQ\ z EROV]HZLNDPL
(w RIHQV\ZLH NLMRZVNLHM  GZXNURWQ\ NDZDOHU VLUWXWL MiliWDUL SRGSXáNRZQLN ZDOF]\á w 1939 r. pod %]XUą =JLQąá 22
ZU]HĞQLDrQDSU]HGSRODFKVWROLFy.

6ąGHFF\PXV]NLHWHURZLH

cje sportowe w Nowym Sączu,
ich historię, dorobek i współczesną działalność, wydarzenia
i imprezy sportowe, sylwetki,
kariery i osiągnięcia sportowców, w tym poczet olimpijczyków. Cenne źródło wiedzy

o ważnej dziedzinie życia społecznego, znakomita promocja
miasta i postaw prosportowych. Autorzy – Jerzy Leśniak
i Sławomir Sikora dedykują
publikację tym, którzy tworzyli
i tworzą życie sportowe w naszym mieście.
– Pierwszy raz spotykam się z tak
obszerną pracą obejmującą niemal
wszystko, co dotyczy sądeckiego
sportu, turystyki i wydarzeń
z nimi związanych. Wiedziałem,
że nasz sądecki sport jest bogaty
w znaczące wyniki, sportowców
z sądeckimi korzeniami sięgających
po medale i mistrzowskie tytuły
na krajowych, europejskich
i światowych arenach. Nie
sądziłem, że to jest taka skala! –
mówi o wydawnictwie Ryszard
Nowak.
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OGŁOSZENIA DROBNE

SĄDECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
W NOWYM SĄCZU

STARY MOTOCYKL , stan obojętny kupię. 504 220 492

ZAPRASZA !
Serdecznie zapraszamy osoby starsze, będące
na emeryturze, mieszkańców miasta Nowego Sącza
i powiatu nowosądeckiego do udziału w zajęciach
w Sądeckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.
Sądecki UTW prowadzi działalność edukacyjną, aktywizującą
i integrującą seniorów, jak również działalność
międzypokoleniową, od 2004 roku.
Nasza oferta obejmuje: wykłady, różnorodne tematyczne
warsztaty/seminaria, kursy komputerowe, naukę języków
obcych oraz konwersację, zajęcia aktywności ruchowej
oraz wyjazdy edukacyjne i spotkania integracyjne.
Wydajemy kwartnik „ Biuletyn Sądeckiego UTW”
redagowany przez Słuchaczy UTW. Prowadzimy stronę
internetową: www.sutw.pl
Jesteśmy corocznie organizatorami „ Forum III Wieku”
na Forum Ekonomicznym w Krynicy Zdroju.

Zapisy na
nowy rok akademicki 2016/2017
rozpoczęły się 20 czerwca br. i będą trwały
aż do wyczerpania wolnych miejsc.
ABY SIĘ ZAPISAĆ WYSTARCZY:
• wypełnić formularz dostępny w sekretariacie
Sądeckiego UTW w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 18,
od poniedziałku do piątku, w godz. od 9.00 do 13.00.
• wybrać jedną z 4 sekcji tematycznych,
tj. kulturoznawstwo, medyczną i profilaktyki zdrowia,
przyrodniczo- geograficzną lub psychologiczną.
• dokonać wpłaty składki członkowskiej w kwocie 100 zł,
za cały rok z góry. Osoby, które ukończyły 80 rok życia
mogą uzyskać bonifikatę.
• dostarczyć zdjęcie do legitymacji Słuchacza SUTW
Więcej informacji o działalności Sądeckiego UTW dostępne
jest na stronie: www.sutw.pl
Informacje telefoniczne można uzyskać pod numerem

tel. 18 443 57 08

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !
W imieniu Zarządu Sądeckiego UTW
Wiesława Borczyk
Prezes Zarządu
REKLAMA

006504243

- Stowarzyszenie Sursum Corda, dzięki środkom pozyskanym z Rządowego
Programu Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych,
realizuje projekt „Kulturalny Senior”,
do którego zaprasza osoby powyżej 60 roku życia,
z Nowego Sącza, powiatu nowosądeckiego, limanowskiego, bocheńskiego
oraz brzeskiego - mówi Marcin Kałużny, prezes stowarzyszenia.
NA CZYM POLEGA PROJEKT?
Aby zwiększyć dostępność do kultury osób starszych przygotowaliśmy 400
„bonów kultury”, uprawniających do skorzystania z 3 seansów w lokalnym kinie.
Koszt 3 wejściówek do kina to jedynie 10 zł.
Dodatkowo każdy senior uczestniczący w projekcie będzie mógł wziąć udział
w jednym z oferowanych wydarzeń kulturalnych: wyjazdu do krakowskiej
ﬁlharmonii, opery lub teatru. Koszt takiego wyjazdu połączonego z obiadem
w restauracji, zwiedzaniem Starego Miasta to jedyne 20 zł.
- Udział w wydarzeniach kulturalnych proponowanych przez Stowarzyszenie
Sursum Corda jest dla seniorów ucztą kulturalną, okazją do spotkań i poznawania
nowych osób - komentuje Krystyna Słaby, seniorka która korzystała już
z podobnego projektu.
JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?
Wystarczy wypełnić konieczny formularz dostępny w biurze
Stowarzyszenia przy ul. Lwowskiej 11 w Nowym Sączu
lub pobrać go ze strony www.sc.org.pl. Informacje są udzielane
pod numerem: 18 540 40 40. Decyduje kolejność zgłoszeń.

PIANINO - sprzedam. Tel.791 100 896
OCIEPLANIE budynków, tel. 881 507 760

TANIO sprzedam słoneczną działkę
w Nowym Sączu ul. Juranda. Woda,
kanalizacja, 14 arów. Tel. 512983676,
515776811

Kredyty:
• gotówkowe
• konsolidacyjne
• hipoteczne
• na dochody
z zagranicy
• dla firm
• samochodowe
• leasing
• kredyty bez bik
Zapraszamy,
Minimum
formalności
Wysoka
przyznawalność

tel. 796 292 958
tel. 504 349 090
Jagiellońska 42
33-300 Nowy Sącz
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Woda nasz naturalny skarb

Jest czego strzec. Zasoby wody w Polsce są
mniejsze niż w Egipcie. Mała retencja opadów, ciągły spadek poziomu wód gruntowych
sprawiają, że wody jest coraz mniej. Niezwykle ważna jest w tej sytuacji jakość zaopatrzenia w wodę mieszkańców. Od 104 lat czynią to
Sądeckie Wodociągi, które:
• dostarczają wodę dla aglomeracji liczącej ponad 130 tysięcy mieszkańców Nowego Sącza, Starego Sącza, Korzennej, Nawojowej, Chełmca i gm. Grybów
• wykonują to przy użyciu ponad 700
km rur wodociągowych, 10 zbiorników
wody o łącznej retencji ponad 10 tys. m³
oraz 36 hydroforni.
Najważniejsze są jednak dwa Zakłady
Uzdatniania Wody: w Starym Sączu i Świniarsku. Produkują one każdej doby 15 tysięcy m³ wody. Niezwykle nowoczesny zakład starosądecki (wybudowany za 30 mln
złotych) uzdatnia wodę przy zastosowaniu filtrów piaskowych i węglowych, lamp
UV, ozonowania oraz chlorowania gazem.
Woda jest badana przez certyfikowane laboratorium spółki, które każdego dnia nadzoruje czystość produktu. Dzięki ogromnym inwestycjom w kwocie ponad 400 mln
złotych (w tym 213 mln złotych z UE) niezawodny dostęp do czystej wody i kanalizacji

uzyskało w ostatnich latach ponad 23 tys.
mieszkańców regionu. To dobra wiadomość
dla Sądeczan, bowiem woda z prywatnych
studni jest coraz częściej zanieczyszczona.
Bezpłatne badania wody z ujęć prywatnych
przeprowadzone przez laboratorium Sądeckich Wodociągów w ostatnich dwu latach wykazały, że ponad 70 % studni zawiera bakterie coli, a nawet paciorkowca. Takie
zanieczyszczenia całkowicie je dyskwalifikują, jako źródło zaopatrzenia w wodę. Znaczący wpływ na czystość środowiska naturalnego ma praca Miejskiej Oczyszczalni Ścieków
w Wielopolu. W ciągu 20 lat swojej działalności
oczyściła ścieki o pojemności porównywalnej do Jeziora Rożnowskiego. Pomoc unijna
w rozbudowie kanalizacji sanitarnej umożliwiła spółce wybudowanie 240 km sieci kanalizacji sanitarnej, dzięki którym Sądecczyzna
dokonała w tej sferze postępu cywilizacyjnego. Niejako przy okazji prowadzonych inwestycji odbudowano 72 km dróg. Spółka
wspiera rozwój świadomości ekologicznej społeczeństwa, zwłaszcza wśród dzieci
i młodzieży. Służy temu Akademia Wodnika
i wiele imprez o charakterze edukacyjnym,
kulturalnym i sportowym m.in. konkurs plastyczny, piknik wodociągowy czy też festiwal biegowy.

Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Wincentego Pola 22
33-300 Nowy Sącz
Telefon: (18) 443 86 43
www.swns.pl
SPÓŁKA Z.O.O
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DTS testuje Mondeo Hybrid

Wyhoduj sobie liście na kokpicie

Jeśli lubisz ruszać spod sklepu w czarnej chmurze
spalin i z piskiem opon, który słychać na drugim końcu wsi, wysyłając przy tym w kosmos wiadro paliwa
– absolutnie nie czytaj tego tekstu dalej! Bo to będzie krótka opowieść o samochodzie dla koneserów,
którzy szanują własne pieniądze, szanują środowisko oraz innych ludzi, a przy okazji wysoko cenią sobie komfort i odrobinę luksusu.
Ford Mondeo Hybrid jest najmłodszym dzieckiem tej marki na europejskim rynku. No w każdym razie na tyle młodym, że jeśli lubimy, aby się
za naszym autem oglądano na ulicy, to mamy to
zagwarantowane w pakiecie. Hybryda Forda jest
na naszych drogach na tyle unikalna, iż możemy
być pewni, że zrobimy wrażenie nawet na domorosłych znawcach motoryzacji. A samochód
zrobi wrażenie na nas.
Już pierwszy efekt wydaje się bezcenny.
Odpalamy samochód, a on… nie działa! To
znaczy działa, ale tak cicho i absolutnie bezszmerowo, że przy użyciu ludzkiego ucha
możemy w ogóle tego nie wyłapać. No więc,
gdyby nie zaświecenie się kontrolek w panelu głównym, pewnie byśmy nie wiedzieli, że
już możemy ruszać. Całkowita cisza. Miłośnicy muzyki mogą się poczuć jak w dobrze
wytłumionej sali koncertowej, gdzie żaden
obcy dźwięk nie zakłóca słuchania. Dlatego warto przed wyruszeniem hybrydowym

Mondeo w drogę zadbać o zestaw ulubionych
płyt w zasięgu ręki.
Sama jazda (co za banalna czynność – wszak
mamy już setki tysięcy kilometrów spędzonych za kierownicą!) też wygląda nieco inaczej niż ta, do jakiej przez lata przywykliśmy.
Szczególnie w mieście, kiedy w naszym aucie
pracuje silnik elektryczny. Chwilami mamy
wrażenie, jakby jakaś niewidzialna siła przesuwała naszą wielką limuzynę po asfalcie.
Uwaga na pieszych – mogą nie usłyszeć, że się
zbliżamy. Gdyby pewnego dnia po naszych ulicach jeździły same hybrydy, moglibyśmy mieć
wrażenie, że ktoś wyłączył fonię i wyeliminował dźwięk. Ford próbował też niemal całkowicie wyeliminować zużycie paliwa. Spalanie
w Mondeo Hybrid może sugerować, że nieustająco jedziemy z górki i z wiatrem.
Ale kiedy tylko wyjedziemy na drogę, gdzie
przepisy pozwalając głębiej docisnąć pedał gazu,
zaskoczy nas moc, jaka ukryta jest pod maską.
Oczywiście to już nie silnik elektryczny, a spalinowy będzie nadawał Mondeo taką dynamikę.
W cyklu mieszanym po Nowym Sączu i okolicach
udało nam się osiągnąć spalanie rzędu 4,5 litrów.
Oczywiście nie wyciskaliśmy z Forda wszystkich
soków, bo od palenia opon bardziej ekscytującą
rozrywką jest obserwowanie jak nasz panel zaczynają pokrywać coraz to młodsze zielone listki. To znak, że jedziemy wyjątkowo ekologicznie

i wyróżnienie za szanowanie środowiska.
A przy okazji oczywiście premia dla stanu własnego portfela – no bo skoro wykosztowaliśmy
już się na zakup TAKIEGO auta, to po co jeszcze
mamy wydawać pieniądze na paliwo?
Obserwowanie ładowania akumulatorów
silnika elektrycznego to spektakl rozgrywający się na naszym panelu i równie zajmujący, jak
pokrywanie wyświetlacza zielonym powojem.
Baterie ładują się samoczynnie podczas jazdy,
głównie w trakcie hamowania, dzięki czemu –
w przeciwieństwie do tych, co „odchodzą z pichami” spod sklepu – oszczędzamy również na
klockach hamulcowych, tarczach i wszystkich
innych elementach, które wielu uwielbia w ekspresowym tempie oddawać na złom.
Ford Mondeo najnowszej generacji to po
prostu komfortowa limuzyna, ale w wersji
hybrydowej to dodatkowo cacko nafaszerowane bogatym wyposażeniem i elektroniką.
Przyznajemy - przez kilkudniowy okres testowania samochodu nie zdążyliśmy jej nawet w części poznać jego możliwości i funkcji.
No, ale skoro czasami okresu abonamentu nie
wystarcza, by odkryć wszystkie możliwości
naszego smartfona, to jak poznać samochód
XXI wieku? O wszystkich detalach nie ma tu
sensu wspominać, ale system automatycznego parkowania może sprawić, że poczujemy
się trochę jak w filmie sciene fiction. No bo

jak to? Maszyna wykonuje za nas tę robotę,
która dla wielu była największą zmorą podczas egzaminu na prawo jazdy? Koniec świata! A może raczej początek nowego świata
i nowego porządku w motoryzacji?
Kilka (a może już kilkanaście?) lat temu o hybrydach słyszeliśmy głównie za sprawą telewizyjnych korespondencji z USA, gdzie Kalifornia
premiowała kierowców używających samochodów z silnikiem elektrycznym. Dziś nie musimy
śledzić przed telewizorem doniesień, jak to bogaci Amerykanie dbają o środowisko i własną
kieszeń. Dzisiaj sami możemy zadbać choćby
w minimalnym stopniu o poprawę fatalnych parametrów powietrza w Nowym Sączu.
A przy okazji – Ford Mondeo Hybrid to auto,
którym by się chciało pojechać na dalekie wakacje. Limuzyna wygodna o przestronnym
i nowoczesnym wnętrzu, świetnie prowadząca
się nawet na drodze, która dawno nie widziała fachowców od naprawy nawierzchni. Złośliwi mogą oczywiście dodać, że hybrydowym
Mondeo – owszem – na wakacje jak najbardziej, ale bez zbędnych walizek, bowiem duża
część bagażnika jest już zajęta zanim wsiądziemy do auta. W końcu gdzieś trzeba pomieścić
te akumulatory. Trudno – rzeczy, które nam
się w pakowaniu nie zmieszczą do hybrydy
wypożyczymy sobie na miejscu.
WOJCIECH MOLENDOWICZ
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Opinie
Kiedyś był tu Kobyle-Gródek
Jerzy Wideł
Z kapelusza

D

awno, dawno temu były
sobie odrębne miejscowości Gródek i Kobyle.
Nazwa Gródek zapewne pochodziła od drewnianego, średniowiecznego zamku na dzisiejszej
Małpiej Wyspie. Kiedy wydarzyła się katastrofalna powódź
w lipcu 1934 r., która pochłonęła dziesiątki ofiar i przyniosła ogromne straty materialne,
ówczesny rząd II Rzeczypospolitej podjął natychmiastową decyzję, by ujarzmić dzikie wody
Dunajca. Gigantyczne to było
przedsięwzięcie.
Roboty budowlane podjęto
w 1935 r. Prace przy budowie
zapory w Rożnowie były tak
daleko zaawansowane, że nie
przerwał ich nawet wybuch II
wojny światowej. Pierwsze napełnianie zbiornika przyszłego
Jeziora Rożnowskiego rozpoczęło się jesienią 1942 r. Ostatecznie w kolejnym 1943 r. oddano do użytku zaporę. Pod

wodą znalazła się wtedy część
Gródka, część Kurowa i Zbyszyc. Kobyle prawie w całości
zostało zalane wodą. Pamięć
po tej miejscowości w zasadzie – jak sama wieś – zniknęła pod wodą.
Tuż po zakończeniu wojny utworzona została gmina Kobyle-Gródek. Ten stan
miał trwać do czasu kolejnej
reorganizacji administracyjnej ówczesnego województwa
krakowskiego w 1967 r. Tak
powstała nowa gmina Gródek
nad Dunajcem. Ale Kobyle-Gródek nadal żyje w pamięci starszych osób, a zwłaszcza
sądeczan, krakowian, którzy
zaczęli w latach 50. zeszłego stulecia gremialnie wypoczywać nad pięknym Jeziorem
Rożnowskim. Wielką promocję prowadził w tych latach
bardzo popularny w kraju tygodnik „Przekrój” wydawany
w Krakowie. Za sprawą poety,
dziennikarza, pisarza Ludwika Jerzego Kerna i wybitnego
fotografika Wojciecha Plewińskiego w tymże „Przekroju”,
co tydzień niemal przez rok
ukazywały się dowcipy – serial
zdjęciowo-tekstowy pt. „Kobyle-Gródek story”. Za sprawą

„Przekroju” wiele postaci
z krakowskiego środowiska kulturalnego, naukowego, dziennikarskiego pobudowało sobie w Kobylim-Gródku
tzw. dacze. Oczywiście wśród
pierwszych posiadaczy takich
domków letniskowych nie zabrakło wspomnianego Ludwika Jerzego Kerna.
Potem już w Gródku nad Dunajcem nastały czasy „stonek”,
czyli koloni letnich dla dzieci
i młodzieży, czy tzw. wczasów
socjalnych. Nastała, co tutaj
dużo mówić, pewna szpetnawa architektura, bo budowały
osoby prywatne domki letniskowe i zakłady pracy ośrodki wypoczynkowe, gdzie im się
żywnie podobało. Ślady tej radosnej twórczości są widoczne
do dzisiaj. Ale nastało nowe…
Obok drewniano-tekturowych,
powiedzmy wprost – bud, na
brzegach jeziora wybudowano luksusowy hotel „Heron”,
czy ośrodek „Lemon”. Na przeciwległym od Gródka brzegu
w Znamirowicach, Tabaszowej
z kolei rozsiadły się wille współczesnych polskich milionerów.
Czasy się zmieniły, ale jezioro
wciąż toczy swoją wodę opowiadając długą historię.

Narty Ojca Świętego
Muzeum Jana Pawła II znajdujące się przy Ołtarzu Papieskim w Starym Sączu wzbogaciło swoje
zbiory o nowe pamiątki po Ojcu Świętym. Z Werony trafił do muzeum na stałe jego sprzęt narciarski i odzież sportowa.
Muzeum otrzymało z Werony narty Ojca
Świętego, na których jeździł w Alpach w latach 1978-1981. Do oryginalnego eksponatu
została dołączona kurtka narciarska, buty,
kijki i rękawice. Wszystko jest sygnowane
oryginalnym potwierdzeniem na dokumentacji graficznej. Dodatkowo z Włoch
trafił wielkoformatowy plakat przedstawiający Ojca Świętego na nartach w Alpach.
Z nowego nabytku cieszy się ksiądz Marcin
Kokoszka, dyrektor Starosądeckiego Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania im.
świętego Jana Pawła II.
- Chcemy pokazać Ojca Świętego jako
sportowca i wielkiego miłośnika gór, który
jako kardynał spacerował po beskidzkich
szlakach, a podczas wizyty w Starym Sączu przekazał nam powtórkę z geografii. To
wszystko się nam ładnie składa i ukazuje
jego aktywny tryb życia, dbałość o zdrowie i o człowieka. Całość łączy medytacja
i modlitwa - mówi.
Muzeum ma już zgromadzonych prawie
800 pamiątek związanych z papieżem-Polakiem. Wśród najcenniejszych eksponatów
jest pierwsza piuska Ojca Świętego oraz papieski fotel, stolik i szafka, które znajdowały się w śmigłowcu, jakim Jan Paweł II przemieszczał się w 1993 r., kiedy odwiedzał

Litwę, Łotwę i Estonię. Są też eksponaty
związane z celebrą mszy kanonizacyjnej
w Starym Sączu, wejściówki, dokumenty,
mapy, ale też pamiątki z wizyt apostolskich,
książki i wspomnienia. Jest też bogata dokumentacja fotograficzna.
- Teraz naszą uwagę skupiamy na młodzieży, czyli tzw. pokoleniu obrazkowym.
Przygotowaliśmy dodatkowo multimedialną prezentację ukazującą życie i działalność świętego Jana Pawła II, a także
fragmenty mszy kanonizacyjnej na starosądeckich błoniach - dodaje ks. Marcin
Kokoszka. - Dla nich to historia, dla nas to
wciąż żywe wspomnienie.
Drewniany Ołtarz Papieski w Starym Sączu to jedyny taki obiekt w kraju, który nie
został rozebrany po wizycie Ojca Świętego.
Jan Paweł II odwiedził Stary Sącz 16 czerwca 1999 roku podczas swojej pielgrzymki do
Polski. Na starosądeckich błoniach odprawił
mszę kanonizacyjną błogosławionej Kingi,
założycielki starosądeckiego Klasztoru Klarysek. W ubiegłym roku to miejsce odwiedziło prawie 150 tysięcy osób.
(MCH)
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Dobre wino i dobre jedzenie to najlepszy zestaw
ROZMOWA Z TOMASZEM PRUSAKIEM, WSPÓŁWŁAŚCICIELEM DOMU KAWY I WINA
- Co to znaczy dobre wino?
- Dobre wino to to, które nam najlepiej smakuje, tak
można najprościej zdefiniować. Musi ono spełniać określone parametry, jeśli chodzi o wytrawność i barwę. Barwa musi być krystaliczna, przejrzysta. W smaku, w zależności od tego czy jest to stare czy młode wino, powinno
charakteryzować się dobrą owocowością, dobrym balansem pomiędzy kwasowością a tanicznością. Ważna jest
też świeżość wina. Jest mit, który głosi, że im starsze wino
tym lepsze, a to nieprawda.
- Wytrawne wino jest lepsze od słodkiego? To też mit?
- To oczywiście zależy od gustu i od menu. Nie podamy do deseru wytrawnego wina, albo do wołowiny w ciemnym sosie wina słodkiego. Ale nie boimy się
eksperymentować z nowymi trendami w łączeniu wina
z potrawami. Dobre wino i dobre jedzenie to najlepszy
zestaw, sztuką jest umiejętne połączenie tego. My to
umiemy. Zapraszamy do naszej restauracji, gdzie do
każdej potrawy dobrane jest odpowiednie wino, zarekomendowane w karcie.
- I każda butelka wina jest wybierana osobiście w winnicach
i na targach świata. To chyba niemożliwe?
- My nie tworzymy dużego portfolia, mamy 58 butelek
wybranych win. Każdą sprawdziliśmy, o każdej porozmawialiśmy z winiarzem i spróbowaliśmy. Są to przede wszystkim wina z Węgier, Włoch, Francji i Hiszpanii, a także z Nowej Zelandii. Na razie oferujemy 58 butelek. Ten zestaw
będzie rósł, ale ponieważ osobiście jeździmy, szukamy,
selekcjonujemy, więc na to potrzeba czasu.
- Win można spróbować w Małopolance w Krynicy-Zdroju,
ale też od niedawna kupić w internecie?
- Można je degustować nie tylko w Krynicy. Jesteśmy
dystrybutorem win, dostarczamy je do najlepszych obiektów gastronomicznych i hotelowych w Polsce. Są one sygnowane naszą etykietą. Powstał też nowy sklep internetowy kawawino.pl, w którym można zrobić zakupy.

- W Małopolance można nie tylko degustować, ale też porozmawiać o winach z wykwalifikowanym personelem?
- Mamy sommeliera, Dawida Migacza, który od początku z nami pracuje. Teraz będzie podchodził do egzaminu CMS. Tego typu egzaminy odbywają się tylko
w Londynie, Atenach albo Wiedniu. Jest już certyfikowany
w WSET, gdzie zdobył drugi stopień wtajemniczenia winiarskiego. Ciekawostką jest to, że Dawid był teraz na stażu
jako sommelier w restauracji Senses w Warszawie, która
ma gwiazdkę Michelin, a są tylko dwa takie miejsca w Polsce. Przywiózł świeże spojrzenie, a my czerpiemy z tego
inspiracje. Zatem przyjeżdżając do nas, można na temat
win porozmawiać z naprawdę kompetentnymi osobami.
- A co z kawą? Tu oferta jest równie bogata?
- W kawiarni Dom Wina i Kawy można wypić perfekcyjnie zaparzone przez basistów espresso z kawy włoskiej
Vergnano. Natomiast w restauracji polecamy świeżo paloną, stuprocentową, indyjską, monsunową, bo suszoną
monsunowymi wiatrami, arabicę. Można ją spróbować
i zakupić na wynos do domu.
- Brzmi apetycznie…
- W Domu Kawy i Wina oferujemy też rewelacyjne ciasta.
Pieką je panie według tradycyjnych receptur. Natomiast w
restauracji warto spróbować wołowinę. Sprowadzamy ją
z Beska spod Sanoka z ekologicznej hodowli bydła rasy
piemontese. To mięso jest smakowo rewelacyjne i ma niską zawartość cholesterolu, jest bardzo zdrowe. Odpowiednio dobrane do tej wołowiny wino, smakuje naprawdę dobrze.
Jak widać, staramy się mieć kontrolę od początku do
końca nad wszystkim co serwujemy, żeby mieć pewność,
że to co podajemy gościom to najlepsze produkty.

Pensjonat Małopolanka, Dom Kawy i Wina,
Restauracja "Dwóch Świętych"
33-380 Krynica-Zdrój, Bulwary Dietla 13
tel. +48 18 471 58 96
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OKNA
DRZWI
BRAMY
OKNA DRZWI BRAMY
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%

Rabat 20%

z montażem

DOSTĘPNE OD RĘKI

DOSTĘPNE OD RĘKI

DOSTĘPNE OD RĘKI

DOORSY

OKNA DACHOWE

OKNA DACHOWE

SKYLIGHT PREMIUM

PORTA PASSIVE

PROMOCJA
OPK NRA O
7 KM
O MO
O RCO WJE A

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%

DOSTĘPNE OD RĘKI

*okna dachowe w komplecie z kołnierzem

*okna dachowe w komplecie z kołnierzem

KOLOR ZŁOTY DĄB WYSOKIE PRZETŁOCZENIE

OGRODZENIE POSESYJNE

O K NW
A 7C KEONM
I EO R O W E
5 K OW
M OCR O
EW
N YI EC H
UR O
5T YKLOKMOORABAT
NW
20%
A SY C H
T Y L K OMIKEA
U NAS
JEDYNE DRZWI NA RYNKU
DREWNIANO-STALOWE
WYPEŁNIONE PIANĄ
POLIURETANOWĄ
O WSPÓŁCZYNNIKU
UD=0,9 [W/m2 *K]1)

2998zł brutto VAT 8% z montażem
RABAT 15%

CREO
BRAMY UCHYLNE

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
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Polskie zespoły na ŚDG
Najpierw tańce a potem oscypek

w Nowym Sącu. Bedziemy tu już po raz drugi. Dzieci to
bardzo przezywają, są trochu „wystrachani”. Cekomy
z niecierpliwością na zabawy, tańce, na inne kultury.
Może dzieci poznają jakieś swoje miłości? Jako kamratów mamy Gruzinów, to tym bardziej, tak temperamentnie. Oby tam tylko pogoda dopisała, a Bozia
zdrowie dała i będzie wsysko dobze.

halach. Będziemy prezentować także góralskie
śpiewy i tańce, jak ozowodno, po dwa, po śtyry,
trzy a roz, zbójnicki. Nie zabraknie też przyśpiewek do tańca. Kapela zagra na instrumentach, na
skrzypcach, fujarkach.
- Dzieci chętnie występują?
- Mamy teraz bardzo młodą ekipę, ale to miłe,
zdolne, zaangażowane dzieci.

Pierwsza miłość na festiwalu

- Na festiwalu pokażecie typowo góralski folklor.
- Tak, nasz zespół pochodzi ze wsi Ratułów
w gminie Czarny Dunajec. Działamy pod patronatem Oddziału Związku Podhalan w Ratułowie.
Reprezentujemy Podhalan, grupę Górali Karpackich. Zespół prowadzę od 1993 r. wspólnie z moją
trzecią już żoną. Będziemy tańczyć i śpiewać po
góralsku. Pokażemy „Pucynie oscypka”, pokażemy jak bawią się dzieci.
- Będzie można spróbować oscypka?
- Tego nie wiem, być może (śmiech).
- „Pucenie” oscypka to inaczej jego wyrabianie.
- Tak, to właśnie chcemy pokazać. Będzie też
zabawa dzieci przy wypasaniu krów i owiec na
REKLAMA

ZDJĘCIA MCK SOKÓŁ

Rozmowa ze Stanisławem Sobczykiem,
kierownikiem zespołu Tatry z Ratułowa

- Jaki program pokażecie na Święcie Dzieci Gór?
- Zaprezentujemy pokaz pod nazwą „Prządki”.
Nawiązuje on do zapomnianego, mało juz uzywanego przędzenia wełny. Pokażemy wsysko od pocątku, kiedy runo brało się w koszykach, gdy się
gręplowało te wełne, nakładało na kołowrotek. Matule i ciocie ucyły tego młode dziewczyny. Siedziały długimi zimowymi wiecorami w izbie i gręplowały. Takim właśnie motywem nauki przędzenia
na kołowrotku zacnie się nasz program. Dawniej
dziewcynki po takiej pracy, jak już pomogły matuli, miały czas na zabawę. Na zakończenie gręplowania starsi robili potańcówki, organizowano biesiady.
ROZMAWIAŁA AGNIESZKA MAŁECKA

Rozmowa z Krystyną Szczurek, kierownikiem zespołu
Zbójnik ze Skawicy
- Zawitacie Państwo do Nowego Sącza z Podhala.
- Nos zespół działa w piyknej wiosecce nalezącej
do gminy Zawoja. Jak jedziemy od strony Jordanowa,
mijamy Białkę, Skawicę, Zawoję, Krowiarki, Zubrzycę itd., az pod Tatry. Momy wielkom nadzieje, ze się
będziemy super bawić na piyknym Święcie Dzieci Gór
T E K S T P R O M O C YJ N Y

Firma Koral wspiera ŚDM
Rodzina Koral od lat wspiera
finansowo imprezy organizowane w naszym regionie. Tej pomocy nie mogło zabraknąć wobec
tak ważnego wydarzenia, jakim
są Światowe Dni Młodzieży. Pielgrzymi z całego świata będą mogli przekonać się o najwyższej jakości lodów Koral, ale też poznać
bliżej wartości, na jakich zbudowana jest ta rodzinna firma.
W związku ze zbliżającymi się
Światowymi Dniami Młodzieży
właściciele firmy Koral bez wahania postanowili wziąć wymierny udział, jeśli chodzi o wsparcie
organizacji tak ogromnego i historycznego wydarzenia zarówno poprzez pomoc finansową jak
również produktową.
Należy przy tej okazji wspomnieć, iż nie jest to jedyna inicjatywa i pomoc, jaką rodzina
Koral udziela. Od wielu lat firma
Koral sponsoruje liczne imprezy,
jak przykładowo: Dzień Dziecka,
cykliczne Święto Dzieci Gór, coroczny Jesienny Festiwal Teatralny, kolejną edycję wyścigu kolarskiego Tour de Pologne czy też
kultowy Festiwal Biegowy w Krynicy Zdroju. Oprócz tego w miarę potrzeb i możliwości firma Koral angażuje się również w inne
działania w naszym regionie oraz

kraju, mając na celu szerokorozumianą pomoc i wsparcie określonych inicjatyw.
Mówiąc o tak zacnym i wielkim wydarzeniu, jakim są niewątpliwie Światowych Dni Młodzieży
2016 w Krakowie, firma Koral nie
wyobrażała sobie, aby nie wesprzeć finansowo oraz produktowo potrzeby organizatorów
na różnym szczeblu i nie chodzi tutaj wyłącznie o promocję
oraz marketing w wymiarze czysto biznesowym. Przede wszystkim głównym powodem udzielenie pomocy w tym zakresie
była bezinteresowna wola i potrzeba rodziny Koral. Oczywiście
dzięki udziałowi PPL Koral w tym

wydarzeniu pielgrzymi przybywający niemalże z całego świata będą mogli przekonać się
o najwyższej jakości lodów Koral, ale też dowiedzieć się o działaniach prospołecznych, ideach
oraz wartościach, na jakich zbudowana jest ta rodzinna i polska
firma.
Przede wszystkim w imieniu
właścicieli jak i pracowników firmy
Koral życzymy organizatorom samych, wspaniałych sukcesów w
kontekście przygotowań i przeprowadzenia tak ogromnego wydarzenia, jakim są Światowe Dni
Młodzieży 2016, a wszystkim pielgrzymom niezapomnianych doznań i przeżyć duchowych.
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Polskie zespoły na ŚDG
ŚDG spełnia ich marzenia

Rozmowa z Jackiem Żelasko, wiceprezesem Towarzystwa Przyjaciół Regionalnego Zespołu Lachy
- Zespół Lachy świętuje 60-lecie istnienia, a Małe Lachy są
gospodarzami festiwalu..
- Ten piękny festiwal na pewno będzie takim dopełnieniem obchodów jubileuszu. Dzieci przygotowują się
do niego już drugi rok. Praktycznie cały sezon podporządkowany jest temu niezwykłemu spotkaniu dzieci z różnych kontynentów oraz naszemu jubileuszowi.
- Już po raz kolejny wystąpicie na Święcie Dzieci Gór. Czym
dla Małych Lachów jest udział w tym festiwalu?
- Przede wszystkim dużym wyróżnieniem. Duża część
dzieci zapisała się do naszego zespołu głównie pod wpływem Święta Dzieci Gór. Trzeba podkreślić, że dla części
dzieci to spełnienie ich marzeń sprzed kilku, kilkunastu
lat. Niektóre zaczynały tańczyć już w wieku 4 lat. Najstarsze dzieci, które w tym roku wystąpią, kończą szkołę podstawową. Na tegorocznym festiwalu zaprezentujemy niewielkie przedstawienie. Nawiążemy do dawnych zabaw,
zwyczajów prac polowych. Dzieci próbowały umilać sobie czas po ciężkiej pracy, co będziemy chcieli pokazać.

Golcowie uczą gry na instrumentach

w swoim rodzaju imprezie pokazującej folklor dziecięcy
w Polsce. Dzieci czekały na udział w tym prestiżowym przeglądzie już 3 lata. Najpierw było pierwsze miejsce na naszym festiwalu wojewódzkim, potem Karpacki Festiwal
Dziecięcych Zespołów Regionalnych, zwieńczeniem będzie
Święto Dzieci Gór. Przyjedziemy wraz z 35-osobową grupą starszych dzieci. Już nie możemy doczekać się udziału!

w Nowym Sączu po raz drugi, po bardzo długiej przerwie.
Nasz zespół działa pod patronatem Gminnego Ośrodka
Kultury w Łopusznej. Udział w Święcie Dzieci Gór jest dla
dzieci dużym przeżyciem, to dla nich niezastąpiona przygoda móc doświadczyć innych kultur. Na koniec zawsze
jest płacz, dzieci nie chcą się ze sobą rozstać. W tym roku
jadą dzieci z 4, 5, 6 klas szkoły podstawowej.

- Co pokażecie Państwo sądeckiej publiczności?
- Inscenizację pt. „Przy pleciyniu kosycków”. U nas od
dawien dawna była tradycja wyplatania koszyków wiklinowych. Niegdyś jedną z wiosek położoną nieopodal Łodygowic zalały wody Jeziora Żywieckiego. Praktycznie od
zawsze rosło tam dużo wikliny, z której mieszkańcy okolicy wyplatali koszyki. Ta tradycja przetrwała do dziś. Pokażemy jak te koszyki wyplatano. Będą temu towarzyszyć
oczywiście tańce i śpiewy. Niejako w rezerwie mamy też
zabawy pasterskie. Nasza dziecięca kapela zagra na skrzypcach, basach i heligonkach – harmonijkach, początkowo
używanych na Słowacji, które z czasem upowszechniły się
także u nas.

- Co pokażecie na festiwalu?
- Przygotowaliśmy program pt. „Na krymaskiym
mosteczku”. U nas na Spiszu był dawniej taki zwyczaj, że chłopcy w niedzielne popołudnia chodzili nad rzekę łowić ryby. Na drewnianym mostku siedzą dziewczynki, które postanawiają się pobawić.
Ich zabawa jednak denerwuje chłopców, gdyż śpiew
i taniec, a zatem hałasy, płoszą ryby. Przerywają zabawę
dziewczynkom. Proszą jednak, by te nie skarżyły się rodzicom, za to zawołają muzykantów, którzy zagrają im
do tańca. Koniec końców wszystko ma szczęśliwy finał.
Dzieci wspólnie śpiewają i tańczą. Mówi się, że muzyka łagodzi obyczaje.

- Powiedziała Pani, że macie kapelę dziecięcą, a na ogół dzieciom
do tańca przygrywają dorośli muzycy…
- Istotnie, w zasadzie mamy małych muzyków dzięki
braciom Golec. W 2003 r. w Milówce powstała Fundacja
Braci Golec, w której dzieci mogą grać na instrumentach
ludowych i rozwijać swoje pasje. Artyści zarażają najmłodszych miłością do muzykowania. Namówiłam panów Golców, aby u nas w Łodygowicach utworzyć filię fundacji.
I udało nam się! 5 lat temu w Łodygowicach zaczął działać nasz oddział. Na pierwsze przesłuchanie przyszło 80
dzieci. Dzieci uczą się gry m.in. na skrzypcach, kontrabasie, dudach. Mamy bardzo zdolnych młodych muzyków.
Niedawno Mali Magurzanie otrzymali Nagrodę im. Oskara Kolberga, która od 1974 r. przyznawana jest za osiągnięcia w dziedzinie kultury ludowej. Mam nadzieję, że nasza
twórczość spodoba się publiczności Święta Dzieci Gór.

- Jaki zespół będzie Waszym kamratem?
- Grupa Mladost z Bośni i Hercegowiny. Tam jeszcze z zespołem nie byliśmy. Może uda nam się nawiązać jakieś ciekawe kontakty? Święto Dzieci Gór jest do
tego wyśmienitą okazją. Można nawiązać międzynarodową współpracę między zespołami.

Z Podkarpacia do Małopolski

Powrót po 20 latach
Rozmowa z Romanem Malkiewiczem, instruktorem tańca,
choreografem Zespołu Pieśni i Tańca Bandoska z Rzeszowa

Rozmowa z Krystyną Mikociak, kierownikiem Zespołu
Regionalnego Mali Magurzanie z Łodygowic z powiatu
żywieckiego
- Mali Magurzanie po raz pierwszy przyjeżdżają na Święto Dzieci Gór.
- Tak, działamy dopiero 10 lat. Reprezentujemy folklor
Górali Żywieckich. Mali Magurzanie powstali w 2004 r. jako
grupa początkująca w ramach działającego od 1984 r. Zespołu Regionalnego Magurzanie z Łodygowic. Bardzo się cieszymy, że będziemy mieli okazję zaprezentować się na tej jedynej
REKLAMA

Rozmowa z Marią Wnęk, kierownikiem zespołu
Dziecięcego Zespołu Regionalnego Mali Toniecnici
z miejscowości Krempachy na Spiszu
- Powracacie z zespołem na Święto Dzieci Gór. Po raz ostatni byliście tu 20 lat temu…
- Tak, przyjeżdżamy po raz drugi po latach. Po raz
pierwszy wystąpiliśmy na V Święcie Dzieci Gór. Teraz
powracamy. Co prawda jeździłam na festiwale też z innymi grupami, ale z Małymi Toniecnicami będziemy

- Co zespół z Podkarpacia pokaże w Nowym Sączu?
- Na festiwalu jesteśmy po raz pierwszy. Zaskoczymy na
pewno tańcami, które są zupełnie inne niż w Małopolsce,
przynajmniej w części. Wiadomo, że w różnych regionach
Polski podstawowe kroki są takie same. Mamy natomiast
trochę tańców, które nie występują nigdzie indziej tylko
właśnie na Podkarpaciu.
- Skoro gościcie po raz pierwszy na Święcie Dzieci Gór, dzieci pewnie bardzo się cieszą, że mogą wystąpić na tym kolorowym festiwalu radości.
- Oczywiście, to dla nich duża frajda ale i wyzwanie.
Ćwiczą cały czas. Pracują pilnie nad repertuarem, aby dobrze się pokazać i zaprezentować. Trema im towarzyszy,
ale pracują wytrwale. Niektórzy nawet myślą, że nie pojadą na festiwal, tak są wystraszeni (śmiech). Wiele z nich
nie występowało jeszcze na takiej dużej imprezie.
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Prawa dziecka, tak jak i prawa człowieka w ogóle (bo przecież – jak
powiedział Janusz Korczak – „nie
ma dzieci, są ludzie”) podzielone są na kategorie. Cztery kategorie: osobiste (np.
prawo do życia, tożsamości,
rozwoju czy bycia w rodzinie), polityczne lub publiczne (np. prawo do wyrażania własnych poglądów, czy
uczestniczenia w stowarzyszeniach), socjalne (np. prawo
do godnych warunków życia, opieki
zdrowotnej czy odpoczynku), ekonomiczne (np. prawo do nauki).
Dzieci z Wszystkich Gór Świata przyjeżdżające w ciepłe lipcowe dni do Nowego Sącza zyskują jeszcze jedną kategorię praw: prawa festiwalowe. Oto kilka
z nich:
Prawo do władania Nowym Sączem,
a na pewno sercami jego mieszkańców. To
prawo przyznawane jest oficjalnie podczas inaugurującego koncertu na rynku
pod Ratuszem poprzez wręczenie kluczy
do miasta. Grupy dzielą się tym prawem
podczas dni narodowych. Pierwszego
i ostatniego dnia „pajdokracja” sprawowana jest niepodzielnie przez wszystkich
uczestników.
Prawo do kamractwa, bodaj czy nie
najważniejsze prawo podczas Święta
Dzieci Gór. Dzięki niemu każdy ma szansę
przekonać się, że różnice w języku, stroju, tańcach, melodiach czy zwyczajach,
REKLAMA

nie muszą być przeszkodą
do zawiązania serdecznych relacji wśród rówieśników z różnych
stron świata. Więcej!
Mogą być znakomitym pretekstem.
Prawo do nauczenia się przynajmniej
jednego nowego tańca jest nierozerwalnie
związane z poprzednim. Na dziecięcym festiwalu nie mam mowy
o wypalaniu fajek pokoju czy
zakopywaniu ciężkiej białej broni. Aby
okazać pragnienie, by żyć z kamratem
w pokoju, wystarczy zatańczyć wspólny
taniec. A najlepiej dwa: jego i mój.
Prawo do bycia podziwianym. Bo przecież po to właśnie młodzi ludzie ćwiczą
godzinami taniec, śpiew, zabawy, by na
scenie pokazać to, co w ich kulturze piękne. A jeśli coś jest piękne to – jak mawiał
Cyprian Kamil Norwid – ma zachwycać,
po to jest.
Prawo do uśmiechu. A może więcej?
Do śmiechu, do radości. Takiej głębokiej,
niczym nieskrepowanej. Gwarantem realizacji tego prawa jest wiek i okoliczności. Młodość, wolna od poważnych trosk,
bo to przecież wakacje, otoczona innymi
młodościami. Tak naprawdę nie trzeba nic
więcej, by festiwalowe prawo do radości
stało się faktem.
Prawo do łez. Pozornie zaprzeczające prawu poprzedniemu, a jednak

paradoksalnie pozostające z nim w związku przyczynowo-skutkowym. Im więcej
radości płynącej z przebywania wśród podobnych młodości, tym więcej smutku,
gdy trzeba się z tymi młodościami rozstać.
Łzy w takim przypadku są jak najbardziej
uzasadnione i usankcjonowane festiwalowym prawem.
Prawo do drobnych przyjemności. Takich
jak lody w upalne południe czy kąpiel na basenie. To prawo wynika... z programu festiwalu i w związku z tym jest niezbywalne.

Prawo do obcowania z historią dziadków, jak również pradziadków, czy pra
pra... itd. dziadków. To prawo z kolei gwarantowane regulaminem Święta Dzieci Gór - jest istotą festiwalowych występów. Jest niezwykle istotne, ponieważ
łączy się nierozerwalnie z innym prawem:
prawem tradycji naszych przodków do
tego, by nie odejść w niepamięć.

Korzystajcie!
KAMIL CYGANIK

FOT. PIOTR DROŹDZIK

FOT. MCK SOKÓŁ

Festiwalowe prawa dziecka

