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UWAGA! Kolejne wydanie DTS ukaże się wyjątkowo w poniedziałek,
3 sierpnia 2015, a w nim wszystko na temat Tour de Pologne.
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"Wspólnie budujemy naszą zamożność""
Fundacji Pomyśl o Przyszłości
Mieszkańcy Wałbrzycha protestują
w Korzennej
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Festiwal Wód Mineralnych
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Zmiotą rywali latającą szufelką

L str. 7-11
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- Na pierwszy rzut oka wygląda jak kawałek drewna.
Przeszedłem więc obok obojętnie. Za drugim razem zaintrygował mnie jego kształt i już nie miałem wątpliwości,
że natrafiłem na coś niezwykłego – opowiada DTS Piotr
Gargas z Gródka nad Dunajcem, który odnalazł cios maWięcej L str. 3
muta.
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PŁYTKI CERAMICZNE TANIO - PONAD 1000 WZORÓW „OD REKI”
W CENIE OD 9,90 ZŁ / M2
,
NOWY SĄCZ UL. MAGAZYNOWA 1 - 18 446 14 07

WWW.CERAMIK.INF
WWW.CERAMIK.INFO.PL
ERAMIK.INFO.PL

STARY SĄCZ UL. ŹRÓDLANA 22 - 18 449 02 00

POLECAMY oryginalne produkty klasy
premium prosto z Włoch i Francji

znajdź nas na
Intermarche Nowy Sącz
C.H.EUROPA II Nowy Sącz ul. Nawojowska 1

Godziny otwarcia: pon.-piątek 7.00 - 21.00, sob. 7.00-20.30, niedz. 9.00 - 18.30
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NOWOŚCI WYDAWNICZE

TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

Aktualne przesłanie
„W ostatnich latach wielu naukowców podejmowało badania nad
wydarzeniami, instytucjami czy chociażby życiem postaci z powojennej
Polski. Poznanie tych opracowań z
jednej strony poszerza naszą wiedzą
o tym trudnym okresie, wydobywa
na światło dzienne szereg zapomnianych osób i podejmowanych przez nie
inicjatyw, z drugiej umożliwia doskonalenie warsztatu naukowego badacza czasów współczesnych. W nurt
tych badań wpisuje się opracowanie
Grzegorza Kamila Szczeciny, dotyczące przesłania moralnego błogosławionego męczennika lat 80. XX wieku, ks. Jerzego Popiełuszki” - napisał
ks. dr hab. Tomasz Moskal z Instytutu Historii Kościoła i Patrologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
recenzując książkę „Aktualność przesłania moralnego bł. ks. Jerzego Popiełuszki, która właśnie ukazała się nakładem Wydawnictwa Nova Sandec.
Szczecina w trzech rozdziałach podejmuje próbę odpowiedzi na postawione w tytule zagadnienie. Poprzez

30 000...
Brunetki, blondynki
w Trzech Koronach
Największe szlagiery z repertuaru
Jana Kiepury, w tym słynne „Brunetki, blondynki” czy „Wielka sława to żart” zabrzmią w wykonaniu
obchodzącej w tym roku 140-lecie
krynickiej Orkiestry Zdrojowej.
Zespół zaprezentuje też znane i
niezwykle lubiane utwory i
nstrumentalne, m.in.: polki czy
walce słynnego Johana Straussa.
Koncert, który odbędzie się w sobotę, 25 lipca o godz. 16 w Galerii Trzy Korony w Nowym Sączu,
będzie muzyczną zapowiedzią rozpoczynającego się już 8 sierpnia w
Krynicy-Zdroju 49. Festiwalu im.
Jana Kiepury. Orkiestrę poprowadzi Mieczysław Smyda, zaś w partiach solowych wystąpią Agnieszka
Zabrzeska i Sebastian Iźwicki. (AM-S)

Więcej na
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...egzemplarzy „Naszego elementarza” - rządowego podręcznika dla
pierwszoklasistów zniszczyli uczniowie. Ministerstwo Edukacji Narodowej
musi dosłać do szkół około pięć procent
nakładu. W Szkole Podstawowej nr 7 w
Nowym Sączu połowa podręczników
nie nadaje się do ponownego użytku.
– Pojawiły się defekty mechaniczne, albo książki się rozkleiły albo nie
wytrzymały zszywki. Trudno też wymagać od 5-6-letnich uczniów większej dbałości. Myślę, że rodzice nie będą
się chcieli zgodzić, aby ich dzieci korzystały z używanych podręczników
- mówi Mariusz Horowski, dyrektor SP nr 7.
W nowym roku szkolnym w „siódemce” z podręczników rządowych
ma korzystać około 450 uczniów.

WYŁOWIONE Z SIECI

Śladami emisariusza
Z inicjatywy Grupy Nieformalnej
Kąty oraz Stowarzyszenia Przyjaciół
Kątów odbyło się pierwsze, próbne
przejście tworzonej ścieżki edukacyjnej śladami uwolnienia Jana Karskiego. Droga wiedzie z Marcinkowic
koło Nowego Sącza do Kątów.
Po odbiciu w 1940 roku Karski
został przez Związek Walki Zbrojnej
ukryty w Marcinkowicach. Stamtąd właściciel dworu w Kątach rotmistrz Stanisław Lucjan Sławik przeprowadził go do swego majątku, w

Władze szkoły krytycznie podchodzą
jednak i do strony merytorycznej elementarza. - Jest to zlepek z kilku podręczników dostępnych w minionych
latach - twierdzi Horowski. - Trochę
taka nieudana próba. Mówiąc bardzo oględnie, podręcznik rządowy jest
głównie skierowany do ucznia „średniego”, wszystko, co jest ponadto, leży
w gestii nauczyciela, jego pracy albo
dodatkowych materiałów. Są na rynku bardziej wartościowe podręczniki
zarówno pod względem merytorycznym, jak i jakościowym.
W całej Polsce w pierwszym roku
użytkowania z rządowych podręczników uczyło się ponad pół miliona
dzieci. Na ich zakup a także materiałów edukacyjnych z budżetu państwa
przeznaczono w ubiegłym roku ponad
60 mln zł.
(MCH)
WIĘCEJ NA TEN TEMAT NA
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którym pod fałszywym nazwiskiem
Jana Znamirowskiego ukrywał się i
dochodził do sił, by po pół roku pojechać do Krakowa.
„Ścieżka wiedzie spod dworku w
Marcinkowicach koło Nowego Sącza, do małej miejscowości Kąty w
gminie Iwkowa. Przechodzimy przez
Białą Wodę, wzgórze Jodłowiec górujące nad Łososiną Dolną, przekraczamy rzekę Łososinkę i udajemy się
w kierunku Michalczowej i Grabia,
skąd dojdziemy do dworku w Kątach” – opisuje trasę na swojej stronie
mynaszlaku.pl Mateusz Grzegorzek.
Otwarcie ścieżki planowane jest na
wrzesień.
ŹRÓDŁO: WWW.TARNOW.GOSC.PL

biografię bł. ks. Pipiełuszki, jego nauczanie, dochodzi do wciąż aktualnego poszukiwania prawdy, wolności
i sprawiedliwości. „Książkę Grzegorza Kamila Szczeciny uważam za nowatorską w zakreślonym temacie” puentuje recenzent. Publikację można kupić na novabook.pl.
(G)

Kino Helios 1RZ\6ãF]
ul. Lwowska 80
re]erwaFja: 18 440 11 86

www.helios.pl
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UWAGA! Kolejne wydanie DTS ukaże się wyjątkowo w poniedziałek,
3 sierpnia 2015, a w nim wszystko na temat Tour de Pologne.

SENSACJA. Ze zwykłego spaceru wzdłuż
Potoku Przydonickiego, wpadającego do
Jeziora Rożnowskiego, wrócił z niezwykłym znaleziskiem. Piotr Gargas z Gródka
nad Dunajcem natrafił na cios mamuta.
- Z początku nie zwróciłem na to
szczególnej uwagi, biorąc cios za korzeń czy nietypowy kamień – opowiada DTS Piotr Gargas. - Przy drugim podejściu zaintrygowały mnie
jego kształty i nie miałem już wątpliwości, że natrafiłem na coś niezwykłego.
Przypuszczenia pana Piotra, miłośnika programów przyrodniczych,
okazały się słuszne. Duże fragmenty
ciosu tkwiły w brzegu. Nie wiadomo,
czy został tu przyniesiony przez wodę,
czy było to jego pierwotne miejsce zalegania, a woda go tylko odkryła, wypłukując brzeg.
- Sam fragment ciosu jest dość
spory, więc przypuszczam, że należał
do dorosłego osobnika. Liczy pewnie kilkanaście tysięcy lat. Ostatnie
mamuty wymarły bowiem 10 tysięcy lat temu. Ale dokładne datowania
możliwe jest po badaniach - mówi
archeolog Sabina Tokarczyk, której
Piotr Gargas pokazał znalezisko. Brak przy ciosie innych znalezisk,
więc mowa tu raczej o paleozoologii
niż archeologii – dodaje.
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Archeolog chce przekazać cios
Muzeum Przyrodniczemu w Ciężkowicach.
- Tam czeka go fachowa konserwacja – mówi, chwaląc postawę pana
Piotra, który przekazał informację o
swoim odkryciu. Placówka w Ciężkowicach dysponuje już kośćmi prehistorycznych zwierząt. m.in. niedźwiedzia
jaskiniowego, tura czy nosorożca włochatego. Wszystkie są stale eksponowane i wykorzystywane podczas lekcji przyrody. To drugie tego typu odkrycie w ostatnich latach w okolicy
Dunajca, który jak widać skrywa sporo tajemnic. Dwa lata temu duży fragment mamuciego ciosu znaleziono w
pobliżu Gromnika.
(BOG)
Mamuty pojawiły się w Europie
około 250 tysięcy lat temu, były
największymi zwierzętami z okresu epoki plejstocenu. W kłębie
wysokość mamuta dochodziła do
4 metrów, a waga do 6 ton. Górne
siekacze, czyli ciosy dochodziły do
2,5 metra długości. W Polsce największe nagromadzenie szczątków mamuta włochatego (kilkadziesiąt sztuk) odnaleziono w Krakowie, wiek kości szacuje się na
23–24 tys. lat. Inne duże znalezisko kości mamutów pochodzi z
piaskowni w rejonie Pyskowic.

FOT. (ES)

W Przydonicy natrafiono Składowisko odpadów – miało być
lekarstwem, stało się trutką
na ślady mamuta

- Pan Mokrzycki się nie pojawił, więc my przyjechaliśmy do niego – mówią
wałbrzyszanie.
KONTROWERSJE. Wałbrzyszanie nie zgadzają się na dalszą działalność składowiska niebezpiecznych odpadów Mo-Bruku
w ich mieście. Swój sprzeciw przyjechali
zamanifestować do Korzennej, gdzie firma ma swoją siedzibę.
- Zwykła ludzka przyzwoitość nakazywałaby Józefowi Mokrzyckiemu,
szefowi Mo-Bruku spotkać się z
mieszkańcami Wałbrzycha po pożarze, do którego doszło w tej miejscowości na początku lipca na terenie składowiska odpadów – takie jest
stanowisko mieszkańców Wałbrzycha, którzy w piątek, 17 lipca, przyjechali do Korzennej. - Pan Mokrzycki
się nie pojawił, więc my przyjechaliśmy do niego – wyjaśniają.
Decyzję o zorganizowaniu akcji
podjęto już kilka dni temu, po wiecu przeciwników składowiska w samym Wałbrzychu.
Choć akcja przeprowadzano została pod Urzędem Gminy Korzennej, to pikietujący nie wyrażali chęci na spotkanie z miejscowymi samorządowcami.
– Urząd Gminy nie jest dla nas
stroną w tej sprawie – podkreślił
w imieniu przyjezdnych mecenas
Maciej Budora. Jednocześnie zastrzegł,
że po ostatnim, już 22 pożarze (!) na
terenie składowiska Mo-Bruku veto
wobec dalszego funkcjonowania

spółki w mieście daje aż 95 procent ze
125 tysięcy wałbrzyszan.
- Nigdy wcześniej skutki pożaru
nie były odczuwalne tak masowo.
Paliło się w tak samo upalny dzień jak
dzisiaj. Po mieście, nawet po dzielnicach oddalonych od składowiska o
kilkanaście kilometrów, jeździła policja i straż, nawołując, by pozamykać wszystkie okna i nie wychodzić
na zewnątrz – relacjonują pikietujący.
Twierdzą również, że tajemnicą poliszynela jest, że sami pracownicy MoBruku mogą być winni podpalenia.
Składowisko jest już od kilku lat przepełnione, a ogień to sposób na zorganizowanie wolnego miejsca.
Mieszkańcy Wałbrzycha nie ukrywają też, że w 2002 roku, gdy MoBruk dopiero pojawił się na wałbrzyskim rynku, wszyscy traktowali nowego inwestora jako lekarstwo na
bezrobocie, które sparaliżowało miasto po wycofaniu z niego przemysłu ciężkiego. O ironio, ów przemysł
zlikwidowano w ramach akcji mającej na celu redukcję zanieczyszczenia
środowiska w mieście. – Ludzie nie do
końca mieli świadomość, co to znaczy: składowisko odpadów – tłumaczy Budora.
Pikietujący, po rozdaniu mieszkańcom Korzennej ulotek na temat
działalności Mo-Bruk i rozwinięciu
symbolicznych transparentów, w

asyście policji pojechali pod siedzibę
spółki. Mimo kilkukrotnych prób nie
udało im się porozmawiać z żadnym
z pracowników czy członków zarządu. Nikt nawet nie odebrał domofonu.
Mieszkańcy Wałbrzycha przygotowują się do złożenia skargi na działalność spółki w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Są również w kontakcie z organizacjami ekologicznymi, które chcą poprosić o przeprowadzenie niezależnych, niezawisłych badań skutków działalności Mo-Bruk w
Wałbrzychu.
EWA STACHURA
WIĘCEJ NA TEMAT KONTROWERSJI
WOKÓŁ DZIAŁALNOŚCI FIRMY MO-BRUK
PRZECZYTASZ NA
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600 kilometrów
od Korzennej
- Jak wcześniej informowaliśmy w
komunikacie na naszej stronie www
[informację zamieściliśmy również
na sacz.in – przyp. red.], pożar powstał w skutek podpalenia. Monitoring jakości powietrza prowadzony w czasie pożaru przez niezależną
jednostkę nie wykazał przekroczeń
w żadnym punkcie miasta – informuje Izabela Górnicka, rzecznik
prasowa w firmie Mo-Bruk.
Na pytanie, dlaczego prezes nie
spotkał się w piątek z mieszkańcami
Wałbrzycha w Korzennej, odpowiada: - Nikt nie informował nas o planowanej wizycie mieszkańców Wałbrzycha. W tym czasie prezes spółki wykonywał swoje obowiązki służbowe w odległości 600 km od siedziby spółki. Zarząd zawsze jest
otwarty na rzeczową rozmowę, czy
to ze strony władz samorządowych
Wałbrzycha, czy też upełnomocnionych przedstawicieli mieszkańców.
Takiej propozycji jednak nigdy nie
otrzymaliśmy.
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Obnażał się przed
dziewczynkami na ulicy

FOT. SACZ.IN

SACZ.IN

Krystyna Kozłowska wszczęła kontrolę
z urzędu w placówce. Sam senator PiS
Stanisław Kogut niechętnie odnosi się
do zamieszania. – Niewinności nie
trzeba udowadniać – zaznacza, ale
jednocześnie dodaje, że sprawę oddał
już do sądu. Chce pociągnąć do odpowiedzialności gorlickie media, które ją
zainicjowały, jak również pielęgniarkę, która postawiła zarzuty.

P O D PA R AG R A F E M . 33-latkowi z Nowego Sącza grozi nawet do
trzech lat więzienia za masturbowanie się przed dziećmi. A Młodzieży Wszechpolskiej, która ostrzegała
przed zboczeńcem na plakatach, policja chce postawić zarzut... nielegalnego umieszczenia ogłoszeń.

***
W weekend w Małopolsce gościła premier Ewa Kopacz. Odwiedziła
m.in. Newag w Nowym Sączu, ogłaszając, że Rada Ministrów zatwierdziła
budowę strategicznej dla naszego regionu tak zwanej Sądeczanki. Wizytowała także Muszynę.
(Czytaj też
str. 12).

***
W pobliżu ołtarza papieskiego w
Starym Sączu powstaną ogrody. Ich
budowę planuje Centrum Opoka.
Udało się już zdobyć na ten cel 90 tys. zł
grantu z Urzędu Marszałkowskiego.

W upalne dni strażacy mają coraz
więcej wezwań do usuwania gniazd os
i szerszeni. Tylko w tym miesiącu odebrali już kilkadziesiąt takich zgłoszeń.
Interweniowali zaledwie w kilkunastu
przypadkach.

***
Trwa Międzynarodowy Festiwal
Dziecięcych Zespołów Regionalnych
Święto Dzieci Gór. Co wieczór, w hali
MOSiR w Nowym Sączu dwa zespoły – polski i zagraniczny - prezentują
swoje tradycyjne tańce.

***

Na profilu facebookowym Grzegorz
Fecko zamieścił zdjęcie innego
sądeckiego radnego Przemysława
Gawłowskiego, stojącego w pobliżu bazyliki św. Małgorzaty w
Nowym Sączu z transparentem o
treści "Nie do tego Kościoła". Fotografię opatrzył komentarzem
„Dożyliśmy takich czasów, że
partyjni działacze pod kościołem
manifestują komu prawo iść do
Kościoła a komu nie...”. Sacz.in
nie chce więcej wyjaśniać ponad
to, co napisał na Facebooku. Za to
Przemysław Gawłowski tłumaczy: - To była taka spontaniczna akcja. Chciałem tylko zasugerować gościom z Warszawy, żeby
przyszli do parafii, do której ja
uczęszczam. Do której? Oczywiście do jezuitów - ironizuje Gawłowski, który w radzie zasiada
z ramienia KWW Ryszarda Nowaka. Jakich gości miał na myśli? Premier Ewę Kopacz ze świtą. Zapytaliśmy radnego, czemu
REKLAMA
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POD LUPĄ

FOT. PIOTR DROŹDZIK

Hospicjum w Stróżach, prowadzone przez Fundację Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym senatora Stanisława Koguta, znalazło się pod lupą
Rzecznika Praw Pacjenta. Po publikacji prasowej, w której jedna z byłych
pracownic placówki mówi o braku
odpowiedniej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w hospicjum, rzecznik

wcześniej nie poprosił o zorganizowanie spotkania polityk z Warszawy ze swoimi wyborcami czy
członkami swojej parafii. - Pewnie mógłbym, ale to już wszystko co mam w tej sprawie do powiedzenia. Nie interesuje mnie,
jakie legendy dorabiają do tego
koledzy z PO...

Alarmujące plakaty pojawiły się
na większości sądeckich osiedli.
„Dowiedzieliśmy się, że w godzinach późnopopołudniowych i wieczornych po ulicach i parkach Nowego Sącza kręci się zboczeniec,
który obnaża się przed dziećmi,
szczególnie dziewczynkami, a nawet za nimi chodzi czy biega. Aby
uświadomić rodziców o grożącym
ich dzieciom niebezpieczeństwie,
wraz z działaczami Ruchu Społeczno-Narodowego Nowy Sącz przeprowadziliśmy akcję plakatową w
Nowym Sączu” - czytamy na profilu Młodzieży Wszechpolskiej na
Facebooku.
Poprosiliśmy o komentarz policję i okazało się, że 12 czerwca na
terenie Nowego Sącza zatrzymano
mężczyznę, który od października
do grudnia 2014 i w czerwcu 2015
obnażał się i masturbował przed
dziećmi. - Wobec mężczyzny zostały zastosowane środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji,
zakazu zbliżania się oraz kontaktu z pokrzywdzonymi oraz zakazu
zbliżania się do placówek oświatowych – wyjaśnia rzecznik prasowy policji Justyna Basiaga. Mężczyźnie grozi do trzech lat więzienia. Z uwagi na toczące się śledztwo policja nie chce ujawniać żadnych dodatkowych szczegółów. Nie
wiadomo, gdzie incydenty miały
miejsce i ile dzieci padło ich ofiarą.
Basiaga podkreśla jednocześnie,
że: - obecnie nie ma żadnych informacji i zgłoszeń, by na terenie
Nowego Sącza, poza ustalonymi
przypadkami, dochodziło do podobnych zdarzeń.
Ale na tym nie koniec. Do odpowiedzialności pociągnięci zostaną
również autorzy ostrzegawczego
plakatu. Czy rzeczywiście ich akcja zasługuje na karę?

EWA STACHURA
WYRAŹ SWOJĄ OPINIĘ NA SACZ.IN
SACZ.IN

FOT. (ES)

TYDZIEŃ Z

Alarmujące plakaty pojawiły się na większości sądeckich osiedli. Teraz autorzy
odpowiedzą za ich nielegalne umieszczenie.

Tylko bez śmiechu
Psycholog Teresa Wojtas
Kilian z Sądeckiego
Ośrodka Interwencji
Kryzysowej:
Ekshibicjonizm jest formą
dewiacji seksualnej, która polega na obnażaniu swoich narządów płciowych lub masturbacji w miejscach publicznych, przed
osobami obcymi. Ważnym elementem takiego zachowania jest wywołanie lęku, przerażenia u napotkanej ofiary, który zwiększa podniecenie i umożliwia doświadczenie satysfakcji seksualnej. Wśród społeczeństwa funkcjonuje przekonanie,
iż są to osoby niegroźne, które wystarczy ośmieszyć, aby sobie z nimi
poradzić. Rzeczywistość bywa jednakże różna i ekshibicjonista może
okazać się również agresywnym napastnikiem. Często ekshibicjoniści
wybierają swoje ofiary jak też miejsca swoich zachowań w ten sposób, aby przyniosło im to największe
prawdopodobieństwo zaspokojenia swoich potrzeb. Dlatego też będą
wybierać miejsca, gdzie przebywają dzieci, młodzież, kobiety. Należy wziąć pod uwagę, że wśród dzieci
często pojawia się właśnie zainteresowanie na coś innego, odbiegającego od normy czy też o treści seksualnej, którego oczekuje dewiant. Jeśli
spotkamy taką osobę na swojej drodze ważne, aby pohamować emocje,
nie ośmieszać, nie obrażać, nie krzyczeć, nie zwracać uwagi, po prostu

zignorować i oddalić się.
Taka reakcja ofiary może
skutecznie wygasić akt
ekshibicjonistyczny.
To przede wszystkim rodzice powinni rozmawiać
z dziećmi na temat zagrożeń, które mogą je dotyczyć i
to nie tylko w kwestii spotkania się z
zachowaniem ekshibicjonistycznym,
ale również zagrożenia związanego z
pedofilią, narkotykami, dopalaczami.
Brak wiedzy często jest największym
wrogiem dzieci. Rodzice nie powinni wychodzić z założenia, że w dobie obecnej dostępności do Internetu, telewizji, braku tematów tabu ich
dzieci na pewno mają już wiedzę na
temat zagrożeń i są wyedukowane
wystarczająco w tej kwestii. Prowadząc rozmowę z dzieckiem ważne,
aby sposób przekazania i treść informacji była adekwatna do jego wieku.
Należy opisać same zjawisko omawianego zagrożenia, gdzie można
się z nim spotkać, wyjaśnić, co należy zrobić. W trakcie rozmowy trzeba
zaznaczyć, iż dziecko nie powinno się
śmiać z takiej osoby, poniżać
jej, zwracać na nią uwagi. Uczulić,
aby jak najszybciej opuściło miejsce,
w którym znajduje się dewiant i poinformowało rodziców bądź policję.
Dzieci i młodzież o zaistniałym wydarzeniu mogą telefonicznie powiadomić również odpowiednie służby,
wykręcając bezpłatny numer 112, co
umożliwi podjęcie stosownych działań w celu rozwiązania sytuacji.

OGŁOSZENIA DROBNE
SPRZEDAM 4 stoliki na wkręcanych, metalowych nóżkach, kolor dąb szary, tel. 721 066 993.
SPRZEDAM 4 szafeczki biurowe na kółkach z szufladami,
kolor dąb szary, tel. 721 066 993.
SPRZEDAM stolik kawowy,kolor dąb szary, tel.721 066 993.
SPRZEDAM biurko w kolorze olchy, tel. 721 066 993.
SPRZEDAM szafę biurową, kolor olcha, tel.721 066 993.
SPRZEDAM ławę z Ikera, kolor szary, tel. 721 066 993
Potrzebujesz gotówki? Zadzwoń po szybką pożyczkę 662286703
Elastyczna pożyczka również na oświadczenie. Minimum formalności. tel.
883306198
Potrzebujesz gotówki? Zadzwoń i sprawdź jaką kwotę możesz otrzymać
tel.. 696782323 Pożyczka elastyczna
SZYBKA POŻYCZKA OD 200 ZŁ DO 25.000 ZŁ AKCEPTUJEMY RÓŻNE FORMY
DOCHODU tel. 668681931

SPRZEDAM lub wynajmę domek letniskowy z wyposażeniem nad jeziorem w Znamirowicach, tel. 663 342 237

DO SPRZEDAŻY
połowa jednokondygnacyjnego
domu o pow. ok. 100m2
(dwa mieszkania dwulokalowe)
wraz z połową działki
przy ul. św. Kunegundy w Nowym Sączu.
Budynek jest po ekspertyzie technicznej
wymaganej do remontu.
Wartość do oszacowania.
Tel. kontaktowe: 18/443 87 83, 32/256 47 05
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WSPOMNIENIE. 20 lipca zmarł
JÓZEF JUNGIEWICZ, pierwszy niekomunistyczny wojewoda nowosądecki (4.06.1992-27.08.1993) i
poseł na Sejm X kadencji wybrany
w 1989 r. Urodził się 7 lutego 1936
w Połańcu.
W listopadzie 1998 r. kiedy
wraz z reformą administracyjną kraju województwo nowosądeckie odchodziło do historii,
Wojciech Molendowicz na łamach „Gazety Krakowskiej”
opublikował poczet wojewodów
nowosądeckich. Czwarty odcinek tego cyklu poświęcony był
Józefowi Jungiewiczowi. Był to
zresztą jeden z ostatnich większych materiałów prasowych poświęconych tej postaci:
(…) Jungiewicz wydawał się
najlepszym kandydatem – miał
nieposzlakowaną opinię prawego człowieka, doświadczenie

jako poseł, no i zasługi w związkowej działalności, przypieczętowane kilkumiesięcznym internowaniem w stanie wojennym. Wiele osób do dziś uważa,
że ten ostatni argument był najważniejszym kryterium zaproponowania Jungiewicza na stanowisko wojewody.
- Absolutne przeciwieństwo
swojego następcy Wiktora Sowy
– wspomina bliska współpracownica Jungiewicza w Urzędzie w Wojewódzkim. – Nigdy
nie starał się stwarzać pozorów. Prosty, dobry i uczciwy
człowiek. W naturalny sposób
wszyscy mogli o nim powiedzieć
„swój chłop”. Mam jednak wrażenie, że funkcja wojewody nieco go przerosła (…)
- Kiedyś odwiedził Nowy Sącz
austriacki konsul i wieczorem
kilka ważnych w tym mieście
osób zostało zaproszonych na
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Z żalem informuję o śmierci

Janiny Wolszy
Najstarszej Czytelniczki DTS.
Zmarła 27 czerwca w wieku 84 lat.
Wiesław Wcześny, Expresowa Poczta Rowerowa
Z wielkim Īalem przyjąáem wiadomoĞü o Ğmierci

ĝgP

Józefa Jungiewicza
zasáuĪonego dziaáacza sądeckiej SolidarnoĞci
i pierwszego niekomunistycznego wojewody
nowosądeckiego,
prawego i uczciwego Czáowieka

Rodzinie i Bliskim
skáadam wyrazy szczerego wspóáczucia
Leszek Zegzda
Czáonek Zarządu Województwa Maáopolskiego

kolację z nim – mówi wysoki
rangą urzędnik sądeckiego magistratu z początku lat 90. – Kolacja miała miejsce w domu wojewody Jungiewicza w Tęgoborzu. Mimo późnej pory i charakteru spotkania wojewoda podał
jajecznicę, a po kolacji zaprosił konsula, by ten osobiście za
pomocą kija postrząsał sobie jabłek w sadzie (…)
W legendę obrosły również
sytuacje, w których na pierwszy
plan wysuwały się palone przez
Jungiwicza papierosy. Opowieść
jakoby w amerykańskim konsulacie w Krakowie miały się włączyć czujniki przeciwpożarowe
w momencie, kiedy wojewoda
nowosądecki zaciągnął się popularnym, należy raczej zaliczyć do legend, ale te przecież
nie powstają całkiem bez przyczyny. Pewne jest jednak, że obłoki gryzącego dymu puszczane przez Jungiewicza faktycznie budziły popłoch nie tylko
na warszawskich salonach (…)
Do bezfiltrowców miał jednak
Jungiewicz sentyment z czasów
stanu wojennego i internowania. Jeszcze na początku lat 90.
W biurze parlamentarnym OKP
poseł Józef Jungiewicz miał zachomikowany spory zapas nawet nie popularnych, ale starych, poczciwych sportów, podobno faktycznie pamiętających
czasy internatu (…)
Na Sądecczyznę trafił za
sprawą żony Zofii, lekarki posiadającej w Tęgoborzu rodzinne gospodarstwo. „Przejąłem
cztery hektary sadu owocowego
od teściów – opowiadał J. Jungiewicz Gazecie Krakowskiej w
lutym 1997 r. – Pracy było sporo, a zyski niewielkie. Dla podreperowania rodzinnego budżetu postanowiłem więc spróbować też czegoś innego. Kupiłem czterysta niosek i zająłem
się sprzedażą jaj. Sad angażował mnie od wiosny do jesieni,
a kurami trzeba było zajmować
się stale. Nie bałem się pracy,
bo musiałem pomóc żonie utrzymać liczną rodzinę”. Pięcioro
REKLAMA

FOT. ARCH. STAROSTWA POWIATOWEGO W NOWYM SĄCZU

Pomiędzy sadem a kurnikiem

dorastających i uczących się
dzieci Jungiewiczów miało przecież swoje potrzeby (…)
- Jungiewicz jest dziś mocno
zgorzkniały, wszędzie wietrzy
polityczny spisek – uważa jeden z
jego dawnych kolegów utrzymujący dziś z Jungiewiczem sporadyczne kontakty.
Inny dodaje: - Przez dwie godziny można było wojewodzie
pewne rzeczy tłumaczyć, argumentować, uzasadniać, on na
koniec rozmowy przyznawał rację, a potem i tak robił swoje.
Jako wojewoda często po prostu
nie radził sobie z sytuacją, ale
dwa pomniki jednak mu się należą. Jeden powinni mu postawić
w Grybowie obok Stolbudu, drugi w Tymbarku. Uratował te zakłady przed pewną likwidacją (…)
- On był po prostu nieuleczalnie bezkompromisowy, a dla polityka to raczej wada niż zaleta

– uważa jego rzecznik prasowy
Janusz Blachura (…)
W 1995 r. Józef Jungiewicz
otrzymuje II grupę inwalidzką.
Przez kilka lat definitywnie zaszywa się w Tęgoborzu, gdzie
swój pracowicie wypełniony czas
dzieli pomiędzy obowiązki w sadzie i kurniku.
- Wstaję przed siódmą i idę do
kurnika – opowiadał w ub. roku
„Krakowskiej”. – Trzeba pozbierać jajka, nasypać paszy i nalać
wody dla kilkuset kur. Cięższe
prace wykonuje wynajęty pracownik. Muszę też rozwieźć jaja
do sklepów i obsłużyć klientów,
którzy przyjeżdżają po towar na
miejsce (…) Praca, jak to na wsi,
trwa dopóki nie zrobi się ciemno. O dziesiątej w nocy wyłączam światło w kurniku i mam
trochę czasu dla rodziny (…).

WOJCIECH MOLENDOWICZ

6

www.sacz.in – Twój tygodnik codziennie | DOBRY TYGODNIK SĄDECKI 23 lipca 2015

Filmoteka sądecka (21)

Amant z „kolejówki”
spotkaniu Klubu Przyjaciół Ziemi Sądeckiej w stołecznym Domu
Chłopa, Sącz nazywał „zaczarowanym gniazdem”, magiczną przestrzenią podwórkowych przyjaźni i pierwszych miłości. Red.
Danielowi Weimerowi zwierzył się
wprost: „Sącz mnie ukształtował
i wychował, tkwił we mnie nieustannie, stał się czymś najważniejszym w życiu”.
Z kolei prof. Andrzej Mączyński
(syn założyciela „Rocznika Sądeckiego”, do niedawna wiceprezes
Trybunału Konstytucyjnego) zapamiętał Wojciecha w roli Adama
Mickiewicza w spektaklu wystawionym w 1959 r. przez prof.
Eugeniusza Pawłowskiego z okazji 100. rocznicy śmierci Juliusza
Słowackiego (w autora „Kordiana” wcielił się wysoki prawie na
dwa metry Józef Lipiec, harcerz
z ul. Reja, późniejszy profesor filozofii).

Po maturze Wojciech zdał egzaminy do PWST w Krakowie, namówiony przez polonistę Wagę,
przedwojennego piłsudczyka,
który odkrył w nim tzw. „natursinger”, czyli naturalny sposób
wymawiania. Wśród kolegów na
Jagiellońskiej wywołało to niebywałą sensację, bo co jak co, to
„kolejówka” kojarzyła się raczej z
kuźnią w ZNTK, a nie kuźnią kadr
aktorskich. Po studiach pracował najpierw w Teatrze Polskim w
Bielsku-Białej, gdzie zagrał m.in.
Gustawa-Konrada w „Dziadach”.
Młodego aktora w tej roli zobaczył
na scenie Kazimierz Dejmek, wydając dobitną recenzję: „Ty, k...,
nic nie umiesz, ale tak wrażliwego człowieka to ja jeszcze w życiu
nie spotkałem”. Reżyser ściągnął
go do Warszawy, gdzie w 1966 r.
powierzył mu rolę Kordiana (w
miejsce Ignacego Gogolewskiego),
załatwiając pokój do spania w…

W Kolumbach, 1970.

FOT. DARIUSZ KRYSIAK

Znany aktor teatralny i filmowy
Wojciech Alaborski (1941–2009)
dzieciństwo i młodość spędził w
Nowym Sączu, gdzie mieszkał
wraz z rodzicami w sąsiedztwie
dworca PKP, na pierwszym piętrze
budynku poczty (dzisiejszej rudery!) przy ul. Kolejowej. Rodzina
przybyła tuż po wojnie z Drohobycza, ojciec Józef, inżynier, pracował jako zawiadowca oddziału
drogowego. Wojciech był ministrantem w kościele kolejowym,
ukończył Szkołę Podstawową nr 8
im. W. Jagiełły i Technikum Kolejowe (1959). Razem z Wacławem
Grądzielem grał w piłkę i hokeja na lodzie w Sandecji, żeglował
po Jeziorze Rożnowskim. Śpiewał
przeboje Janusza Gniatkowskiego
w popularnej wówczas orkiestrze
Stanisława Nakoniecznego, udzielał się w Teatrze Robotniczym im.
B. Barbackiego. Po latach, przy
kieliszku gruszkówki łąckiej na

Jako Buchman (z lewej) w Panu Tadeuszu.

garderobie Teatru Narodowego.
Alaborski brał udział w kilkudziesięciu przedstawieniach będącego
u szczytu popularności Teatru Telewizji, w słynnych spektaklach
narodowych, m.in. „Dziadach” A.
Mickiewicza (ściągniętych z afisza
po wydarzeniach marcowych) i
„Weselu” S. Wyspiańskiego.
„Moja powierzchowność była w
typie – jak to się mówiło – amanta par excellence, nawet o pewnych kobiecych rysach, i że miałem w sobie taką miękkość biorącą się z mojego wschodniego pochodzenia. Z drugiej strony, potrafiłem w życiu grać w III lidze w
hokeja w Nowym Sączu, który jest
grą bardzo brutalną. Wykorzystywałem tę dwoistość w moim zawodzie jako składnik artystycznej kreatywności, która powinna
zawierać w sobie także umiejętność zaskakiwania widza, in plus
oczywiście”.
Miał na koncie ponad 50 ról filmowych i telewizyjnych. Przed
kamerą zadebiutował w 1965 r.
u boku Zbigniewa Cybulskiego w
filmie „Jutro Meksyk” Aleksandra
Ścibora-Rylskiego. Później zagrał
m.in. w „Kolumbach” (powstańca), „Barwach ochronnych” (docenta Kiszewskiego), „Nocach i
dniach” (męża Emilki), „Królowej Bonie” (kasztelana kaliskiego Andrzeja Górkę), „Człowieku

z żelaza” (Personalnego), „Perle
w koronie” (majora Suchanka),
„Akcji pod Arsenałem”, „Bestii”
(w roli głównej), „Kanclerzu”
(Adama Zborowskiego), „Marszałku Piłsudskim” (lekarza pomagającego Piłsudskiemu w ucieczce ze szpitala psychiatrycznego w Petersburgu), „Panu Tadeuszu” (Buchmana). Występował
w popularnych serialach: „Modrzejewska” (jako Konstanty Łobojko), „Jest jak jest”, „Dom”,
„Znak orła” (komtur krzyżacki),
„Na Wspólnej” (Jan Roztocki),
„M jak miłość” (onkolog), „Na dobre i na złe”, „Plebania” (organista Tadeusz Grzyb). Był na ekranie
(lub scenie) Bierutem, biskupem,
markizem i… Widmem z „Wesela”.
Sącz odwiedzał wielokrotnie
(ostatni raz w 2006 r.). Do wystawionego w „Sokole” „Ducha
Teatru”, razem z Zofią Rysiowną,
zaprosił go w 2000 r. Leszek
Bolanowski wraz z kabaretem
Ergo. Przyjaźnił się m.in. serdecznie ze swoim imiennikiem
– Żółcińskim i jego żoną lekarką
Jadwigą, z małżeństwem Barbarą (z
d. Barbacką) i Markiem Kohutami.
Dziś nie ma już wśród nas obu
Wojciechów, nie ma też Basi. Nie
słyszałem też, aby ktoś wystawiał
na scenie, jak dawniej, Mickiewicza
czy Słowackiego.
JERZY LEŚNIAK
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CHŁODZ-ZAMR. AMICA FK238.4 FX
CHŁODZ-ZAMR
Klasa energetyczna A
Total NOFROST
3 szuﬂady w zamrażarce
Wysokość: 168,7 cm
Szerokość: 55,4 cm
Głębokość: 55,1 cm

1499,-

1349,-

PRALKA INDESIT IWSD 51051 C ECO (PL)
Klasa energetyczna A
1000 obr/min
5 kg wsadu
Automatyka wagowa
Wyświetlacz
Opóźnienie startu

899,-

799,-

MIX ELECTRONICS NOWY SĄCZ, C.H. Merkury, ul. Wiśniowieckiego 129

Festiwal Wód Mineralnych

Warto tutaj przyjeżdżać
Jakiś czas temu otrzymałem w prezencie „Przewodnik Zdrojowo-Turystyczny” pod redakcją Henryka Piotrowskiego reprint wydania z 1934 r. A więc sprzed 81 laty.
Z rozrzewnieniem przeczytałem wzmiankę poświęconą
Muszynie. Okolica malownicza górzysta, wokół lasy przeważnie iglaste. Klimat łagodny, bez wiatrów, górski. Sezon
od 1 maja do 15 października. Frekwencja dochodzi do 2000
osób rocznie. Kąpiele mineralne w 20 kabinach. W projekcie jest dobudowa kilku kabin borowinowych. Wskazania –
w lecie doskonałe miejsce wypoczynku dla osób anemicznych, wycieńczonych nadmierną pracą, rekonwalescentów,
a w zimie dla rozmaitych sportów zimowych. Woda muszyńska skuteczną jest w stanach anemicznych, w szeregu chorób

przewodu pokarmowego, zatem używaną jest jako woda stołowa w bardzo przyjemnym smaku.
Przeciwwskazania – gruźlica płuc w dalszych stadjach rozwoju. Mieszkania – z pensjonatów należy wymienić pensjonat
Dr. Mściwujewskiego, Schwarzowej, Sikorskiego, Golachowskiego, Borzemskiego, Domu Gminnego. Ceny od 10-14zł.
Czyż nie ciekawa jest ta informacja dla kuracjuszy z całej
ówczesnej Polski?
No więc, co jest aktualne po 81 latach? Z pewnością zmianie
nie uległ klimat. Pensjonatów i innych rozrywek jest znacznie więcej. Aktualnie jest wskazanie leczenia się osób z anemią i wycieńczeniem nadmierną pracą w korporacjach w dobie dzikiego kapitalizmu. Nieaktualna jest frekwencja bo do

Muszyny zimą, latem przyjeżdża kilkaset razy więcej osób
niż 81 lat temu.
Muszyna w ostatnich latach rozkwitła przyciemniając zdecydowanie inne uzdrowiska nadpopradzkie. Dowodem swoistego uznania poczynań mieszkańców i władz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej była niedawna wizyta premier Ewy Kopacz.
Tutaj warto przyjeżdżać po zdrowie i wypoczynek. Jesteśmy
przekonani, że za kilka lat odrodzi się też Żegiestów – Zdrój. Cała
Dolina Popradu należy do najpiękniejszych zakątków naszego kraju z nieskażoną przyrodą. Tutaj jest bardzo malowniczo,
co zostało wcześniej dostrzeżone w „Przewodniku Zdrojów –
Turystycznych” z 1934 r.
JERZY WIDEŁ
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Zapraszamy do ogrodu zmysłów
Ogrody zmysłów są jeszcze mało
rozpowszechnionym pomysłem
przystosowania parków nie tylko do odpoczynku na łonie natury, ale przede wszystkim do
celów terapeutycznych, socjalizujących i edukacyjnych dla
osób niewidomych, jak i osób z
zaburzeniami psychofizycznymi czy z upośledzeniem umysłowym. Zaprojektowane są
tak, aby w sposób celowy i zintensyfikowany oddziaływać na
zmysły pozawzrokowe. Oprócz
funkcji poznawczej pełnią one
podobną rolę, co ogrody przeznaczone do hortiterapii, poprzez zabawy edukacyjne pomagają w budowaniu więzi interpersonalnych. Ogrody w pełni dostosowane są do potrzeb
osób niepełnosprawnych oraz
rodziców wiozących swoje pociechy w wózkach. Dostosowane do tego są parkowe ścieżki.
Ogród zmysłów w Muszynie
podzielony jest na siedem stref.
Nasza wędrówka rozpoczyna się
przy ulicy Mściwujewskiego w
Muszynie skąd podążamy różaną alejką do tzw. ogrodu zdrowia. Znajdują się tutaj różnorodne urządzenia do ćwiczeń,
wymagające niewielkiego nakładu siłowego, dzięki czemu
przeznaczone są w szczególności dla osób starszych. Ćwicząc
można podziwiać panoramę i
kompozycje utworzone m.in. z
róż, tawuł, żywotników, świerków, klonów i grabów.
Idąc dalej alejkami docieramy do części zwanej ogrodem
zapachu. Na tym obszarze rośliny dobrane są w taki sposób,
aby natężenie zapachów było
intensywniejsze. Dla osób niewidomych ta część ogrodu będzie skondensowanym zielnikiem – w celach poznawczych i
dydaktycznych będą mogły dotknąć każdą roślinę, rozetrzeć

w palcach liście bądź płatki dla
uzyskania zapachu olejków eterycznych. Wśród hiacyntów, lilii, świerków, jodeł odnajdujemy
tutaj „kuchenne przyprawy” wonny tymianek, szałwię, miętę, czosnek. Jednak rozpoznawanie i poznawanie zapachów
będzie świetną zabawą edukacyjną dla każdego. Wystarczy jedynie zamknąć oczy i zgadywać,
jaki zapach wydzielają poszczególne rośliny.
Kolejnym etapem wędrówki jest ogród dźwięku. Warto się
w nim zatrzymać i wsłuchać w
delikatne szum drzew, świergot
ptaków, szmer wody płynącej w
strumieniu, chrzęst żwiru pod
nogami. Wszystkie materiały
zostały dobrane w taki sposób,
aby uintensywniać tworzące się
wokół nas dźwięki. Ukoiwszy
nasze zmysły, przechodzimy
do strefy zapachowo-dotykowej. Tu, jak w poprzednich częściach ogrodu oddzielnie wykorzystujemy równocześnie zmysł
dotyku i węchu. Rośliny dobierane są w taki sposób, aby wydzielały intensywny zapach oraz
posiadały różnorodne faktury i
kształty liści i kwiatów.
Zwieńczeniem całości jest
ogród smaku. Rosną tu krzewy i drzewa owocowe, dzięki
czemu najpełniej możemy zaobserwować roczną wegetację
roślin. Oprócz ich podziwiania
i obserwowania w czasie owocobrania, będziemy mogli rozkoszować się smakami owoców
– czereśni, malin, jabłek, owoców aronii, czy jeśli dopisze
nam szczęście, orzechów leszczyny. Czerpiąc przyjemność
z kontaktu z naturą docieramy
za szczyt wzgórza, na którym
umiejscowione są ogrody zmysłów. Stąd będziemy podziwiać
całą feerię barw ogrodu, jak
również panoramę Muszyny.
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Muszyna stała się modna
Rozmowa
z JANEM GOLBĄ,
burmistrzem
Muszyny.
- Czego przede
wszystkim spodziewa się Pan po
dokumencie podpisanym wspólnie
z ministrem Pracy,
Płacy i Spraw Socjalnych
Władysławem Kosiniak –
Kamyszem i wojewodą Jerzym
Millerem, a dotyczącym rozwoju turystyki i sportu w gminach nadpopradzkich?
– Rekomendacja dla stworzenia
programu rozwoju turystycznego i
rekreacyjno-sportowego i uznanie
inwestycji objętych tym programem jako inwestycji o nadrzędnym interesie publicznym otwiera nam wreszcie drogę do realizacji wielu projektów, które dotychczas nie mogły być realizowane na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Proszę
zwrócić uwagę, że w odniesieniu
do ochrony przyrody Polska jest
bardzo specyficznym krajem. Pomijając fakt, że obszar ochronny jest jednym z największych
w Europie, to jeszcze ten sam obszar objęty jest na terenie Małopolski wieloma formami ochrony przyrody (obszar chronionego krajobrazu, park krajobrazowy, Obszar Natura 2000), które
skutecznie blokują wszelkie inwestycje lub czynią proces inwestycyjny nie do zniesienia. To powoduje, że każda inwestycja to droga przez mękę i nie myślę tu tylko
o budowie wyciągów narciarskich,
ale np. o zwykłej stacji transformatorowej, sieci energetycznej,
drogi dojazdowej do domów, czy
sieci wodociągowej. Dla niektórych urzędników nie ma znaczenia
, że na obszarze 54 tys. ha objętym
Popradzkim Parkiem Krajobrazowym żyje ponad 80 tys. ludzi, ale
ma wielkie znaczenie , że żyje tu
jeden czy dwa niedźwiedzie, ok.
20 rysi i 25 wilków i to wystarczy,
aby zablokować każdą inwestycję,

bo rzekomo zagraża ona tej
zwierzynie.
My nie jesteśmy
przeciwko przyrodzie.
My
też
c h c e my
te
zwierzęta chronić.
Niech one sobie spokojnie na
tym olbrzymim terenie żyją, ale my nie chcemy być
skansenem i nie chcemy, aby najmniej chronioną istotą na tym obszarze był człowiek. A jeżeli nie
ma on szans rozwoju i egzystencji, to co mu pozostaje?... musi
stąd wyjechać. Ten dokument daje
nam nadzieję, że zmienimy ten
stan niemocy. Uznanie inwestycji
zawartych w programie rozwoju
Gmin Krynicko - Popradzkich za
nadrzędne dla interesu publicznego powoduje, że jest szansa na ich
realizację, bo wreszcie otrzymamy wsparcie rządowo-samorządowe dla ich realizacji.
- Muszyna w przeciwieństwie do innych gmin nadpopradzkich włącznie w Krynicą - Zdrój przeżywa okres
niebywałego rozwoju. Jak to się robi,
że do sennego kiedyś miasteczka
przyjeżdża, nie tylko w okresie wakacji, tysiące turystów. Co według Pana
jest głównym motorem tego rozkwitu? Bo przecież nie przyjeżdżają, jak
to bywało w XX wieku do wód mineralnych, by z nich korzystać, jako
formy leczenia.
- Pamiętam dobrze ten czas,
kiedy przejeżdżając przez Rynek
w Muszynie przewodnicy turystyczni mówili, cytuję: „proszę
Państwa w Muszynie zatrzymujemy się w Rynku na chwilę, bo tu
nie ma co oglądać. Kto chce kupić
papierosy czy gazety w kiosku, to
proszę i jedziemy dalej”. A potem
w autobusie przypominali historię
tego znanego kiedyś miasteczka i
uzdrowiska opowiadając, że Muszyna jest starsza od Krynicy, że
był tu zamek, a Muszyną rządzili

starostowie. Ten wizerunek „zapyziałej” i biednej Muszyny należało zmienić i to się udało. A stało się to dzięki temu, że Muszyna postawiła na zbudowanie odpowiedniej infrastruktury turystycznej i uzdrowiskowej i konsekwentnie ten program realizuje. Nie odżegnujemy się od historii.
To dlatego podjęta została rewitalizacja zamku i całej Góry Zamkowej nazywanej Basztą. To dlatego
na ulicach pojawili się w historycznych strojach „harnicy”(policja starosty) oraz mieszczki. To
dlatego grany jest hejnał Muszyny nawiązujący do tradycji rycerskich, zamkowych i licznych polowań w muszyńskich lasach. To
dlatego liczne widowiska plenerowe, musicale, piosenki o dawnych czasach. A to wszystko uzupełnia nowoczesna wyszukana infrastruktura turystyczna, uzdrowiskowa, rekreacyjna i sportowa, która przyciąga do nas turystów, którzy przyjeżdżają do Parku Wodnego, ogrodów sensorycznych, ogrodów magicznych, parku rekreacji ruchowej czy ogrodów biblijnych. Teraz do Muszyny się przyjeżdża, a nie „się przez
nią przejeżdża”.
- Jak się rodziły pomysły budowy miasta - ogrodów? Ogrody zmysłów, Zapopradzie, wieża widokowa a ostatnio cieszący się ogromnym
powodzeniem natury także religijnej
ogród biblijny przy kościele św. Józefa Oblubieńca Maryi?
- To jest praca wielu ludzi. To
są zarówno pomysły moich poprzedników, jak i moje, ale i innych osób, którzy chcą Muszynę
zmieniać i uczynić z niej miasteczko i uzdrowisko swoich marzeń.
Ze swoimi pomysłami weszliśmy
w niszowy obszar, który w Polsce
był mało znany czy też przez powojenne lata absolutnie zaniedbany. A równocześnie jest to obszar
bardzo wdzięczny i ekspresyjny
w swojej wymowie. Kto bowiem
nie lubi zieleni, kwiatów, ogrodów czy odniesień historycznych?
Dziś jest gdzie w Muszynie wyjść
na spacer, zanurzyć się zmysłowo w otoczenie i podziwiać piękne

założenia ogrodów sensorycznych,
magicznych, biblijnych czy ogrodów miłości. Z tego płyną też korzyści rekreacyjne i zdrowotne, bo
chcąc to wszystko zobaczyć trzeba przejść ileś tam kilometrów
i przebywać na świeżym górskim
powietrzu. Te miejsca wciągają
nie tylko swoim pięknem, ale też
urządzeniami do ćwiczeń rekreacyjnych pod tzw. chmurką. Turyści bardzo upodobali sobie te
miejsca i są nimi zachwyceni. To
powoduje, że dziś przez Muszynę
przewija się rocznie nawet kilkaset tysięcy ludzi.
- Jak Pan postrzega Muszynę za 1015 lat? Co zamierza Pan uczynić, by
w jakiś sposób zatrzymać młodych
mieszkańców, by nie musieli emigrować za pracą do innych miast w kraju i za granicą?
- Za 10-15 lat to będzie już zupełnie inna Muszyna. Powstaną kolejne inwestycje takie jak:
druga część obwodnicy do granicy Państwa, ścieżki rowerowe nad Popradem aż do Starego
Sącza i dalej do Starej Lubowni
i do Krynicy, odrestaurowany zostanie zamek i zagospodarowane wzgórze zamkowe, powstanie
deptak na ulicy Kościelnej i zostanie odrestaurowany Rynek, przybędą kolejne obiekty rekreacyjne
na Zapopradziu, zbudowane zostaną kryte baseny z wodą mineralną na Zapopradziu, powstanie
nowa infrastruktura turystyczna
i rekreacyjna w Żegiestowie, Powroźniku, Złockiem, Szczawniku, Miliku itd. Uruchomione zostaną nowe zakłady dające miejsca pracy i zapewne rozwinie się
prywatna działalność gospodarcza, która musi nadążyć za zmieniającymi się gustami i potrzebami turystów i mieszkańców. Jestem też przekonany, że zdecydowanie wzrosną płace, bo wytworzy się rynek pracobiorcy,
a nie tylko pracodawcy. To oznacza, że pracownik nie będzie szukał pracy, ale to jego będzie się
szukać. Do tej pory żyliśmy wyłącznie z turystyki, której rozwój
był skutecznie ograniczany przepisami środowiskowymi. Obecnie
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jednak ze względu na rozwój Muszyny, ta turystyka musi się rozwijać. Dlatego nie martwię się, że
ludzie nie będą mieć pracy. Raczej obawiam się, że nie będzie
w Muszynie takiej ilości pracowników, których zdolne będą zatrudnić nowe firmy.
- W Muszynie zadbano o infrastrukturę na powierzchni ziemi teraz zamierza Pan sięgnąć do podziemi na rynku i zagospodarować teren wokół ruin XIV -wiecznego zamku. Na czym mają polegać te kolejne atrakcje?
- Kwestia rewitalizacji Rynku i nadania mu nowych funkcji
jest kwestią kluczową. Z legend,
przekazów, ale i wcześniejszych
badań archeologicznych i badań
przeprowadzonych metoda elektrooporową wiemy, że pod Rynkiem znajdują się średniowieczne
piwnice, gdzie składowano węgierskie wina i towary. Mamy już
gotową koncepcję zagospodarowania Rynku i zleciliśmy projekt
techniczny, który będzie gotowy
na koniec tego roku. Chcemy aby
Rynek pełnił rolę miejsca wypoczynku, spotkań, imprez kulturalnych i targowych, ale też zwykłego handlu.
- Muszyna, jak wspomnieliśmy
kwitnie. Czy nie odbywa się to kosztem innych miejscowości w Mieście
i Gminie Uzdrowiskowej. Mam tutaj na myśli choćby upadły Żegiestów – Zdrój.
- Nic bardziej mylnego. Rozwój
Gminy postępuje w sposób zrównoważony. Nie ma tak, że Muszyna
się rozwija, a pozostałe miejscowości nie. W każdej miejscowości
stworzyliśmy warunki do rozwoju turystyki i znacząco upiększyliśmy każdą z nich. Powstały w nich
obszary rekreacji, tereny sportowe, boiska, korty, Orliki, place zabaw. Proszę spojrzeć na Powroźnik, Milik, Szczawnik, Złockie, Jastrzębik, a w zasadzie na
każdą miejscowość Gminy jak się
zmieniły w ostatnich latach. Nasze
miejscowości wchodzące w skład
Gminy są fantastycznie położone
i mają doskonałe warunki do rozwoju turystyki. My wyposażamy
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je w infrastrukturę i zachęcamy
do budowania bogatej oferty turystycznej. Także w Żegiestowie
wykonane zostały znaczące prace inwestycyjne zarówno we wsi
jak i Żegiestowie Zdroju. Ale jeżeli chodzi o Żegiestów –Zdrój gdzie
zrealizowaliśmy deptak i odnowiliśmy przestrzeń publiczną tworząc warunki do rozwoju turystyki i lecznictwa uzdrowiskowego to
nasza rola powoli się kończy, gdyż
reszta należy wyłącznie do właścicieli nieruchomości. Tak naprawdę, to oni zadecydują o statusie
uzdrowiska. Nie sprzyja też temu
długi proces odzyskiwania majątku przedwojennego. Bardzo mnie
boli, że Żegiestów-Zdrój tak został zdewastowany. Liczę jednak
na to, że zrodzi się wreszcie jakiś
pomysł wykorzystania tego wspaniałego miejsca.
- Na koniec musi paść pytanie
o pańską karierę polityczną. Znany
Pan jest jako świetny włodarz Krynicy – Zdroju a od kilku lat Muszyny. Nie kuszą Pana partie polityczne
startem z ich list wyborczych
w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Czy ewentualnie wyznaje Pan hasło – lepiej być pierwszym we wsi niż dziesiątym
w mieście?
– Polityka mnie nie kusi, ale
czasem mocno mnie denerwuje, bo nie mogę znieść tych ciągłych kłótni i festiwalu obietnic
jakie beztrosko płyną z niektórych
ust. Czasem też nie mogę zrozumieć ludzi, że dają się nabrać na
te ciągłe obietnice, albo wręcz ich
oczekują. Co rusz na scenie politycznej pojawia się jakiś prorok, który składa obietnice bez
pokrycia. Kiedyś był to Stan Tymiński, a teraz jemu podobni. Ale
z drugiej strony, jak żyć bez wiary i nadziei? Ja należę do ludzi
bardzo konkretnych i racjonalnych. Lubię widzieć efekt swojej pracy, a w Sejmie jest to niemożliwe. Jednak w ocenie człowieka barwy polityczne nie mają
dla mnie żadnego znaczenia. Liczy się tylko człowiek, jego cechy, charakter, dorobek. Ja mam
kolegów czy przyjaciół i po prawej i po lewej stronie i w środku.
Nie mam ich tylko wśród radykałów. Ci, jakoś mi nie „leżą”. Tak
więc nie kusi mnie wielka polityka, bo wolę mieć konkretny efekt
swojej pracy.

ROZMAWIAŁ JERZY WIDEŁ
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Muszynianka – samo zdrowie
Muszynianka to naturalna woda mineralna wysokozmineralizowana,
magnezowo-wapienna wydobywana na terenie Popradzkiego Parku
Krajobrazowego. Należy do czołowych polskich marek w grupie naturalnych wód mineralnych. Popularna, rozpoznawalna na rynku, od
lat obecna w rankingu „Rzeczpospolitej”. Od maja 2012 roku Muszynianka posiada rekomendację Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.

Historia marki

Oferta i wartości
Muszynianka oferuje swoim konsumentom produkt pochodzenia naturalnego najwyższej jakości, mający istotny wpływ na zdrowie i samopoczucie człowieka. Jest zalecana
w celach dietetyczno -zdrowotnych
z uwagi na dużą zawartość mikroelementów – szczególnie jonów magnezu, wapnia i wodorowęglanów. Ponadto jest smaczna, gasi pragnienie
i jest doskonałym uzupełnieniem codziennej diety. Ceniona przez konsumentów – co potwierdzają otrzymane nagrody i wyróżnienia.

To czego nie wiedziałeś
Naturalną wodę mineralną „Muszynianka” piją mieszkańcy Kanady, Stanów Zjednoczonych i
Australii.
Producentem marki „Muszynianka” jest Spółdzielnia Pracy, a rok
2012 był Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości.

Innowacje i promocje
Muszynianka rozlewana jest na
nowoczesnej linii rozlewniczej do
opakowań jednorazowych PET o
poj. 1.5 i 0,6 l. Wysoki poziom technologiczny w pełni zautomatyzowany całkowicie eliminuje bezpośredni kontakt pracowników z rozlewanym produktem. Stosowany system
HACCP oraz częste audyty sukcesywnie podnoszą poziom jakościowy produktu.
Naturalna woda mineralna Muszynianka jest dostępna w całym
kraju oraz jest eksportowana do Kanady, Stanów Zjednoczonych, Australii i Anglii. Reklamy Muszynianki
umacniają markę docierając do konsumentów za pośrednictwem radia,
telewizji, internetu oraz prasy.

Co kryje rynek?

Kontekst rynkowy

Największe osiągnięcia i dokonania Spółdzielni
1.Nagroda „Złota Firma” 2002
2.Statuetka Przedsiębiorstwo „Fair
Play” 2003
3.Statuetka „Polski Sukces” 2003
4.„Gazela Biznesu” 2003
5.Certyfikat- Wyróżnienie „Malwa” 2003
6.Lider IN Prestige and Quality
Europ
7.Wyróżnienie “ Lew w Śród Pracodawców” 2004
8.„Gazela Biznesu” 2004
9.Statuetka Przedsiębiorstwo „Fair
Play” 2004
10.Nagroda - Statuetka „Srebrna
Malwa”2004
11.Certyfikat Jakości Produktów
„Najlepsze w Polsce”2004
12.C e r t y f i k a t
„ Na j l e p s z a
Jakość”2004

13.„Hit Produkt Roku” 2004 - Nagroda USA
14.„Srebrny Laur Konsumenta”
2005
15.Nagroda - Statuetka „Złota
Malwa”2005
16.Statuetka Przedsiębiorstwo
„Fair Play” 2005
17.Statuetka i Certyfikat „Europrodukt” 2005
18.Wyróżnienie – „Malwa” 2006
19.Nagroda statuetka „Platynowa
Malwa” 2006
20.Nagroda statuetka „Diamentowa Malwa” 2007
21.„Laur Konsumenta” 2008
22.Certyfikat Europejskiej Gwarancji Jakości
23.Złote Godło Qulity International
Forum Jakości 2009 w kategorii
QI Product
24.Złote godło „ Laur Konsumenta” 2009
25.Top Marka ogólnopolskiego
konkursu „ Laur Konsumenta”
2010 i 2011
26.Perła QI
27.Dobra Marka 2009, 2011 i 2012
28.Statuetka Lew Biznesu 2010
29.Wyróżnienie w Konkursie „Złoty Paragon” 2011 Nagroda Kupców Polskich
30.Tytuł „Jakość Roku” 2011
31.Certyfikat „Super Marka 2012”
32.Laur Konsumenta tytuł „ Superbrands Polska 2012” dla naturalnej wody „Muszynianka”
33.„Jakość Roku” 2013
34.Lew Biznesu 2013
35.„Złoty Paragon” Nagroda Kupców Polskich
36.Polish Exclusive 2014

Rozpoczęły się prace wykopaliskowe
na muszyńskim rynku, które są wstępem do planowanej w przyszłości rewitalizacji jego przestrzeni. Obecnie
działania badawcze skupiły się w jego
południowo-zachodniej części w obrębie terenu zielonego. Docelowo swym
zasięgiem obejmą również teren parkingu. Archeolodzy z firmy Sekcja Archeo realizują program badawczy, który pozwoli rozpoznać m.in. rozplanowanie dawnej zabudowy tej przestrzeni miasta w skład której wchodziły m.in. budynki ratuszy oraz piwnice.
Ostatni ratusz istniejący w przestrzeni placu targowego rozebrany został w
okresie I Wojny Światowej a jego wygląd znany jest częściowo z nielicznie

zachowanym fotografii. O co najmniej
dwóch starszych budynkach ratuszowych wiemy bardzo niewiele. Jeden z
nich posiadał prawdopodobnie metrykę średniowieczną, drugi powstał najpewniej w 2. poł. XVII w.
Największe emocje wzbudzają jednak wspomniane rozległe piwnice,
które zlokalizowane były pod rynkiem.
Znajdowały się one pod jurysdykcją biskupią i służyły przede wszystkim do
magazynowania win, które sprowadzone były głównie z terenu Królestwa
Węgier. Na ślady piwnic w obrębie rynku niejednokrotnie natrafiano w wyniku prac budowlanych przeprowadzanych w ubiegłym stuleciu. Na ich
pozostałość natrafili już archeolodzy

Muszynianka zajmuje czołowe
miejsce wśród producentów wszystkich wód. Konkuruje z wodami mineralnymi i źródlanymi. Jesteśmy liderem kraju w produkcji wód wysokozmineralizowanych.
Niezależne badania rynkowe pozycjonują ją na 5 miejscu w branży
z udziałem około 5 proc. rynku w ujęciu ilościowym i ok. 6 proc. w ujęciu
wartościowym. Dynamika sprzedaży w 2013-14 r. w stosunku do 2011
r. wyniosła 3 proc. przy około 1,2
proc. spadku w całej branży. Dobre
wskaźniki ekonomiczne firma osiąga poprzez działania marketingowe
i zwiększenie sprzedaży w okresach
posezonowych.

▯ 1974: powstanie marki „Muszynianka”
▯ 1995: uruchomienie produkcji
Muszynianki w butelkach jednorazowych PET
▯ 1999: Muszynianka zostaje
sponsorem klubu sportowego
siatkówki kobiet. Klub czterokrotnie zdobywa tytuł Mistrza
Polski (2005/06, 2007/08;
2008/09; 2010/11) a w sezonie 2010/11 zdobył też Puchar
Polski
▯ 2000: rozpoczęcie produkcji w
zakładzie nr 2
▯ 2002: rozbudowa zakładu
▯ 2002: zakup linii do produkcji
Muszynianki w opakowanich 0,6 l
▯2005: uruchomienie nowoczesnej linii rozlewniczej

37.Certyfikat Europejska gwarancja Najwyższej Jakości
2015-2016
38.36. Super Marka 2015
39.Certyfikat HACCP 2014-2017
40.Rzetelni w biznesie 2015

Powody do dumny
Marka „Muszynianka” jest ściśle
powiązana ze środowiskiem lokalnym
i wspiera wiele inicjatyw społecznych.
Zapoczątkowała w 2002 r. Święto Wód
Mineralnych w Muszynie i pozosta-

To czego nie wiedziałeś
Nazwa „Muszynianka” pochodzi
od miejscowości Muszyna położonej przy granicy polsko – słowackiej na terenie Popradzkiego Parku
Krajobrazowego
je jego głównym sponsorem. W czasie
obchodów święta mieszkańcy gminy
i turyści mają okazję spróbować najlepszych wód mineralnych z regionu i brać
udział w koncertach czołowych gwiazd
polskiej estrady. „Muszynianka” od lat
wspiera kluby sportowe. Jest sponsorem strategicznym żeńskiego zespołu piłki siatkowej kobiet, który czterokrotnie zdobył Mistrzostwo Polski,
Puchar Polski oraz uczestniczy w rozgrywkach europejskiej Ligi Mistrzyń.
W Muszynie funkcjonuje ogólnie dostępna pijalnia wody mineralnej Antoni zbudowana i utrzymywana ze środków finansowych Spółdzielni.

w jednym z wykopów badawczych.
Odkryto tam fragment uszkodzonego
sklepienia kolebkowego i muru. Relikty wykonane zostały z kamienia wapiennego łączonego zaprawą wapienną. Pomieszczenie piwniczne jest zasypane i trwa jego częściowa eksploracja.
Znajdowało się ono prawdopodobnie
pod najmłodszym z budynków ratuszy. Na obecnym etapie prac nie można jednoznacznie stwierdzić czy piwnica powstała równoczasowo z budynkiem, czy być może istniała już wcześniej a ratusz został posadowiony na
niej. To jednak dopiero początek odkryć. Badania archeologiczne na muszyńskim rynku potrwają co najmniej
przez okres trzech miesięcy.
(K)
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Uzdrawiająca moc żegiestowskich wód
Sanatorium Uzdrowiskowe
WIKTOR Cechini
Naturalnym bogactwem Uzdrowiska Żegiestów Zdrój są mineralne wody lecznicze, których właściwości są znane od lat.
Tutejsze wody mineralne nasycone są dwutlenkiem węgla.
Stosuje się je w kuracji pitnej, inhalacjach i kąpielach. Sprzyjają leczeniu chorób układu pokarmowego, oddechowego, krążenia, anemii, nerwic i kamicy nerkowej.

Najbardziej popularne jest źródło mineralnej wody leczniczej
ZOFIA, która czerpana jest ze złóż położonych na terenie
Sanatorium "Wiktor" Cechini.
Woda ta posiada najwyższą w Polsce zawartość magnezu i
żelaza. Ma zastosowanie w leczeniu miażdżycy, zatruć metalami ciężkimi i osteoporozy. Zalecana jest przy nieżycie żołądka,
chorobach dróg żółciowych i woreczka żółciowego oraz chorobach układu moczowego, niedokrwistości i nerwicach wegetatywnych.

Pozostałe wody, którymi leczy się w uzdrowisku to:
J Ó Z E F , która polecana jest przez Polskie Towarzystwo Zwalczania Chorób Alergicznych. Wyróżnia się wysoką zawartością
wapnia i magnezu oraz posiada właściwości przeciwzapalne,
antyalergiczne, alkalizujące. Działa korzystnie na drogi moczowe i układ pokarmowy. Stosuje się ją również w profilaktycznej walce z nadciśnieniem tętniczym oraz w stanach przemęczenia organizmu.
S TA N I S Ł AW , wyróżnia się wysoką zawartością wapnia i magnezu. Reguluje procesy trawienne i kwasowość krwi. Stosowana jest przy osteoporozie, zwyrodnieniach stawów, nerwicy, zaburzeniach kurczliwości mięśni oraz arytmii serca.
J A N , działa moczopędnie i jest idealna przy leczeniu kamicy
nerkowej. Stosowana w leczeniu nerek i dróg moczowych oraz
cukrzycy i miażdżycy.
Z U B E R , stosowana w chorobach wrzodowych żołądka, dwunastnicy, a także w chorobach wątroby i dróg żółciowych.
Odkryciem w tym roku jest nowy odwiert WIKTOR którego
wydajność zapewni zabiegi dla całego uzdrowiska.
Dzisiaj najpopularniejszym obiektem leczniczym w Uzdrowisku Żegiestów-Zdrój jest Sanatorium WIKTOR Cechini - przedwojenny obiekt zaprojektowany przez lwowskich architektów
prof. Jana Bagieńskiego i Zbigniewa Wardzała, którego budowę
zakończono pod koniec 1936 roku.
W okresie międzywojennym to właśnie WIKTOR był najnowocześniejszym i jednym najwytworniejszych budynków Polski Południowej. Stał się ikoną modernizmu i nowoczesnego budownictwa. W artykule zamieszczonym w "Architekturze" z 1938
roku, uznano, że ten właśnie gmach otworzył nowy rozdział w
zabudowie uzdrowisk. WIKTOR jest wpisany do rejestru zabytków, jako obiekt o szczególnym znaczeniu dla historii polskiej
architektury. Nadal chodzi się po tych samych posadzkach i schodach, trzymając ręce na poręczach z 1936 roku.
Sanatorium Wiktor Cechini to połączenie zabytkowych murów
o bogatej historii na nowoczesny, a zarazem unikatowy obiekt.
Posiada 150 miejsc w komfortowo wyposażonych pokojach 1, 2
i 3-osobowych oraz pokojach typu studio.
Na terenie ośrodka znajduje się pełna baza zabiegowa oraz pijalnia wód mineralnych. W ofercie są zabiegi z zakresu: hydroterapii, balneoterapii, fizykoterapii, inhalacji w grocie solnej i rehabilitacji ruchowej w basenie. Do leczenia służą wody mineralne, borowiny, sole lecznicze oraz nowoczesne gabinety zabiegowe w których się je stosuje.
Do wypoczynku i regeneracji idealne są tutaj słoneczne tarasy oraz strefa SPA z basenem z hydromasażem i dyszami masującymi, kompleksem saun, jacuzzi, grotą solną, stołami rekondycyjnymi do ćwiczeń Shapemaster oraz masującym fotelem i
łóżkiem wodnym.
Do dyspozycji gości jest miejsce na grilla, boisko do piłki nożnej i siatkowej, stół do ping-ponga, bilard, kącik zabaw, kijki
Nordic Walking oraz ogród idealny do spacerów, a przed ośrodkiem parking.
Do rekreacji służy rzeka Poprad, po której można spływać bądź
odpoczywać nad jej brzegiem.
Do WIKTORA można się więc wybrać na odmładzający weekend, rodzinne wczasy, pobyty lecznicze lub regenerację sił.

33-370 Żegiestów-Zdrój,
Łopata Polska 24
tel.: +48 18 471 72 68
faks. +48 18 471 72 51
e-mail: rezerwacja@cechini.pl
www.wiktor.cechini.pl

12

www.sacz.in – Twój tygodnik codziennie | DOBRY TYGODNIK SĄDECKI 23 lipca 2015

Ewa Kopacz oddała
Nowy Sącz bez walki
Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

P

rzed wojną w Bobowej, jadący do Nowego Sącza marszałek
Józef Piłsudski, kazał zatrzymać wiozący go pociąg, by pokłonić się matce swojego adiutanta Bolesława Wieniawy Długoszowskiego.
Tamten nieplanowany postój pociągu przeszedł do legendy, a niektórzy mieszkańcy Bobowej mieli prawo podejrzewać, że w piątek wieczorem pociąg zatrzyma się tu po raz
drugi, premier Ewa Kopacz wyjdzie
na krótki spacer po rynku, a może
nawet na lody do Gucwy wstąpi. Że
porozmawia z ludźmi, zapyta ich,
jaki się tu żyje i dlaczego tak masowo kochają PiS? Pociągami do Nowego Sącza jednak nie tylko pani
premier dzisiaj już nie chce jeździć,
więc wbrew zapowiedziom, wybrała z Krakowa podróż busem. Miłośnicy teorii spiskowych przekonują,
że sztab Kopaczowej zamienił pociąg
na busa, bowiem obawiano się, że
w Stróżach wyjdzie na tory senator
Stanisław Kogut i jak za swoich najlepszych związkowych czasów, zatrzyma nie tylko pociąg wiozący panią premier, ale staną też wszystkie
inne składy, jakie w ten gorący lipcowy wieczór pędziły przez Polskę.

Jak na ironię Ewa Kopacz odwiedziła w Nowym Sączu właśnie producenta pociągów, przekonując w
Newagu, iż jest dumna, że polska firma potrafi budować takie nowoczesne pojazdy szynowe. Sztabowcy
pani premier chyba zmęczeni upałem nie wpadli na prosty pijarowy
pomysł. Mianowicie w Nowym Sączu (nazywanym kiedyś miastem
kolejarzy, a dziś potędze producenckiej taboru ) szef polskiego rządu powinien wysiadać właśnie z nowoczesnego pociągu polskiej produkcji (!) i na peronie odrestaurowanego
dworca oświadczyć, iż to miejsce nie
będzie jedynie muzeum, ale że nowoczesna kolej przywróci do głównego obiegu miasto, wypchnięte na
komunikacyjny margines.
Jak się można było domyślać,
pani premier w ramach przedwyborczego pojedynku z Beatą Szydło,
przyjechała do matecznika PiS, by z
bliska zobaczyć, co też za ludzie tutaj mieszkają, że tak chętnie głosują na konkurenta, a tak niechętnie na
jej partię. Zamiast jednak śmiało zanurzyć się w nieprzyjazny jej tłum na
sądeckiej ulicy, Ewa Kopacz wolała
odwiedzić bezpieczne miejsca w towarzystwie osób, od których mogła
być pewna, że nie usłyszy trudnych
pytań, albo złośliwych komentarzy. Zatem z punktu wiedzenia politycznego utargu był to dla Platformy
Obywatelskiej weekend całkowicie stracony, bowiem szefowa partii
ograniczyła się w wąskim gronie do
przekonywania przekonanych. Miała

ona jedyną i niepowtarzalną okazję, by dzięki bezpośredniemu kontaktowi z elektoratem urwać konkurencji chociaż kilka głosów w jej
najsilniejszym terenie. Terenie określanym, jako konserwatywny, silnie katolicki, przywiązany do Kościoła i tradycyjnych wartości. Pięknie. Zupełnie jednak nie wiadomo,
dlaczego wyznawcy tych wartości uznali, że publicznie im zaprzeczą, pikietując przed sądecką bazyliką z transparentem odmawiającym komuś (między wierszami czytaj – Ewie Kopacz) wstępu do kościoła. Z tego co powszechnie wiadomo, to właśnie w kościele można przecież usłyszeć, iż nie jest sprawą ludzi rozstrzygać i oceniać, kto
ma prawo wstępu do świątyni, a kto
takiego prawa nie ma. To pierwsza i
najbardziej oczywista zasada chrześcijaństwa – do kościoła może wejść
każdy! Jak mawia lekko ironicznie o. Andrzej Chlewicki, dominikanin i gospodarz Jamnej – „u nas kościół jest otwarty przez cały dzień dla
grzeszników”. Wydawało się, że to
prawda oczywista.
W kategoriach meczu bokserskiego sądecka runda pojedynku
Kopacz – Szydło zakończyła się remisem. Platforma dzięki wizycie
swojej liderki nie zdobyła tu chyba
ani jednego nowego głosu, PiS z kolei zaryzykował stratę kilku kresek
wśród mniej ortodoksyjnego elektoratu, nie akceptującego mieszania
polityki i religii. Ewa Kopacz oddała
Nowy Sącz bez walki.

ŚLADEM NASZYCH PUBLIKACJI

Szanowna Redakcjo DTS!
W swoim felietonie red. Jerzy Wideł insynuuje, że publicznie powiedziałem "To symboliczne pożegnanie
z komunizmem".
Akurat tutaj Pan Redaktor mija
się całkowicie z prawdą, ponieważ
publicznie nie wypowiedziałem takich słów (chociaż dokonałem świadomej parafrazy słynnej wypowiedzi p. Joanny Szczepkowskiej z 1989
r.) - proszę sobie Szanowny Redaktorze obejrzeć Kronikę Krakowską,
a nie pisać nieprawdę. Dla ułatwienia podaję link do strony z materiałem filmowym: http://krakow.tvp.
pl/20804149/11-vii-2015-godz-1830
Otóż podczas wywiadu dla Telewizji Kraków powiedziałem o zakończeniu sowieckiej okupacji miasta!
Niestety komunizm nie tak łatwo
wykorzenić, jak sowiecką pamiątkę...
Czyżby Szanownego Redaktora zasmucił fakt zniknięcia z centrum miasta tego pomnika "braterstwa broni"?
Skąd u Szanownego Redaktora
taka niezachwiana pewność, że "teraz z pewnością na stosowne medale i odznaczenia czekać będą zasłużeni bojownicy walczący z władzami
miasta o usunięcie pomnika wdzięczności"???
Może Pan Redaktor ma informacje o tym, że władze miasta mają taki

zamiar? Tu akurat mogę się zgodzić jakiś sposób uhonorowania ludzi, którzy nie bacząc na poniewieranie ich
dobrego imienia przez niektóre media,
powinni zostać nagrodzeni - za swoją postawę niezłomną i determinację,
dzięki której sądeczanie nie muszą już
dalej się wstydzić.
Bojownicy przeszli już dość nieprzyjemności ze strony władz,
"obrońców" sowieckiej pamiątki w
mediach i służb porządkowych, co
zaprowadziło grupę osób na ławę sądową, a co jest smutnym faktem - w
ponoć patriotycznym mieście...
Oczekuję sprostowania i zaprzestania pisania o mnie per "Zakrzewski to, albo też Zakrzewski tamto" może przydałyby się jakieś imiona
albo sprawowana funkcja - skoro o
prezydencie miasta pisze Pan Redaktor "prezydenta Ryszarda Nowaka", a
nie "Nowaka"?
Jeżeli chodzi o pomysły na przyszłość. Co tam powstanie to już inna
sprawa.
Jeżeli będzie taka wola, to może i
będzie tam pomnik poświęcony polskiemu zbrojnemu czynowi niepodległościowemu XX wieku "Sztafeta
Pokoleń" - w założeniu spełniającemu
funkcję memoratywną, ale i edukacyjną, który przekażemy jako nasze
dziedzictwo kulturowe i historyczne kolejnym pokoleniom.

Sądeczanie zostaną tam uwiecznieni na odpowiednich tablicach - dla
przyszłych pokoleń.
Mam nadzieję, że lokalne media nie
będą mówiły w tej sprawie głosem Pana
Redaktora, a przyłączą się do budowania tożsamości i dumy narodowej.
Z POWAŻANIEM
MGR INŻ. LESZEK ZAKRZEWSKI
PREZES ODDZIAŁU POLSKIEGO
TOWARZYSTWA HISTORYCZNEGO W
NOWYM SĄCZU
REKLAMA

Obrońcy uciśnionych
przed wyborami

Jerzy Wideł
Z kapelusza

Ż

ar się leje z nieba, człowiek
ledwie zipie, a tymczasem są
osoby, które, nie zważając na
okropne skutki upałów, pracują w
pocie czoła. Trzeba trafu, że to na
ponad 80 dni przed wyborami parlamentarnymi.
Najbardziej aktywnym w tym
trudzie pomocy uciśnionym wydają się być dwaj posłowie Solidarnej Polski wchodzącej w skład
Zjednoczonej Prawicy – Arkadiusz
Mularczyk i Andrzej Romanek.
Jak nakazuje nazwa partii, poseł Mularczyk pochylił się nad losem mieszkańców Marcinkowic,
Rdziostowa, Chomranic. Stanął
na czele słusznego protestu tłumu
domagającego się budowy chodników przy powiatowej szosie
Chełmiec – Limanowa. Teraz dostrzegł, że po oddaniu obwodnicy północnej Nowego Sącza będzie
tam wzmożony ruch samochodów. Wcześniej tego problemu nie
widział. Słabo więc antycypował.
Z Marcinkowic poseł Mularczyk
rzucił się z odsieczą do Kamienicy,
gdzie wsparł swoją mężną piersią
REKLAMA

wójta tej gminy Wacława Sadowskiego.
Poszło o znany od lat (10-15
lat?) problem podziału gminy.
Mieszkańcy Szczawy walczą o samodzielną gminę i chcą rozwodu z Kamienicą. W Kuźniach w
Szczawie słychać już brzęk kutych kos, które posłużą w tej secesji. Na czele konnicy zbrojnych
pojedzie ramię w ramię z wójtem Sadowskim poseł Mularczyk.
Oby zdążył przed wyborami parlamentarnymi.
Jego kolega poseł Andrzej Romanek mimo skwaru w pocie
czoła pisze listy.
Ostatnio wysmażył list do ministra transportu w sprawie konieczności budowy linii kolejowej
Podłęże – Piekiełko, mimo że o
tej budowie mówiła premier Ewa
Kopacz podczas ostatniego pobytu w Nowym Sączu. Poseł Romanek o tym z pewnością nie wiedział i stąd jego list dotyczący
uciśnionych mieszkańców całej
południowej Małopolski.
Jedni byczą się na plażach w
kraju i za granicą. Drudzy, osobliwie posłowie przed wyborami
odczuli wzmożenie pomocowe.
Chwała im za to, tylko dlaczego
tak późno dostrzegli znane od lat
problemy. Czy odpowiedzą na to
pytanie? Raczej nie, bo muszą napisać kolejny list, bądź złożyć doniesienie do stosownych służb.
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Góral to człowiek wolny
Rozmowa z Piotrem Gąsienicą

bo pierwsze rzeźby to były po prostu
wystrugane klocki. Dziś o tym, że jestem rzeźbiarzem świadczą chociażby moje dłonie, które są naznaczone
dłutami. Ale to przypadłość każdego
rzeźbiarza. Mogę się pochwalić pracami rozsianymi po całym świecie.
Chociażby w cerkwi w Jaworkach
jest moja Droga Krzyżowa, którą
zrobiłem, mając lat 19.
- Jaka była pierwsza praca, która się
Panu spodobała?
- Pierwszą swoją taką pracę przechowuję do dziś. To Matka Boska z
Dzieciątkiem, tak zwana Matka Boska Karmiąca. Zdobywałem wtedy
doświadczenie, poczynając od doboru materiałów. To była deska sosnowa, w której generalnie się nie
rzeźbi, bo się do tego nie nadaje. Ale
o tym musiałem się dopiero przekonać.
- Nauczyć się na błędach?
- Tak, i dlatego tę płaskorzeźbę z
sentymentem trzymam.
- Jakie motywy pojawiają się najczęściej w Pana pracy?
- Były różne okresy. Kiedyś robiłem na zamówienie samorządu
czorsztyńskiego krajobrazy. Miałem
też okres sakralny czy filozoficzny,
gdzie pojawiały się fantasmagorie,
kosmos czy abstrakcje. Nie starałem się specjalizować, ale znaleźć w
tej płaskorzeźbie własny styl. I udało
mi się osiągnąć wrażenie, które dziś
nazywamy 3D. To jest fajne.
- Co dziś Pan rzeźbi?
- Głównie użytkowo. Jestem na
etapie kończenia domu, więc pracuję
nad balkonami czy grillem. Przeważają motywy roślinne. Górale zawsze
podpatrywali przyrodę.
- Czyli jest Pan przesiąknięty góralszczyzną…
- Geny obciążają. Jestem z rodu
Gąsieniców. To ród artystyczny: gawędziarzy, rzeźbiarzy, księży czy pisarzy. To się w człowieku kumuluje.
ROZMAWIAŁA KRYSTYNA PASEK

Maszynę budują: Anna Lelito (kapitan drużyny Clean Masters), Mateusz
Jędrusik (pilot), Bartosz Peciak i Krzysztof Lelito.
Sądecka drużyna Clean Masters buduje machinę latającą, którą chce zmieść
rywali startujących 16 sierpnia w Gdyni w 5. edycji Konkursu Lotów Red Bull.
Pojazd o nazwie Szufelka ze Zmiotką ma
mierzyć ok. pięć metrów długości. Młodzi konstruktorzy głowią się teraz nie
tylko nad jego budową, ale i jak przetransportować go na drugi koniec Polski.
- Pomysł na udział w Lotach Red
Bull zrodził się zupełnie spontanicznie. Zobaczyłam reklamę i namówiłam kolegów. Uznaliśmy, że to świetna przygoda i ciekawy sposób na
spędzenie wakacji. Później przyglądaliśmy się lotom paralotni. Analizując ich budowę, uznaliśmy, że szufelka będzie najlepsza - opowiada Anna
Lelito, kapitan drużyny Clean Masters.
Razem z nią maszynę budują: Mateusz
Jędrusik (pilot), Bartosz Peciak i
Krzysztof Lelito, brat Ani.
- Pomagają nam też rodzice Bartka,
którzy interesują się lotnictwem –
dodaje Mateusz. – Nasz pojazd co
prawda jeszcze nie przypomina szufelki, ale codziennie robimy postępy.
Załoga maszyny wystąpi na gdyńskim Skwerze Kościuszki w zaprojektowanych również przez siebie strojach i ze specjalnie przygotowaną choreografią. Bartek trenuje akrobatykę,
a Ania od niedawna interesuje się brazylijskim jiu-jitsu – podczas pokazu
będą więc chcieli wykorzystać swoje umiejętności.
– Co do strojów, to Krzysiek będzie człowiekiem-mopem, a Mateusz – człowiekiem-śmieciem. Odważnie zgodził się wystąpić w tej roli
- śmieje się Ania.

Projekt pojazdu młodych sądeczan
został wybrany spośród 684 nadesłanych zgłoszeń. W zawodach wystąpi
40 drużyn z całej Polski. - Mamy zamiar zmieść naszych rywali – zapowiada sądecka ekipa. Martwi się jednak, czy uda im się udźwignąć koszty
budowy i transportu maszyny. - Szacujemy, że Szufelka ze Zmiotką kosztować nas będzie około dwa tysiące
złotych. Już wydaliśmy ponad trzysta
– wylicza Mateusz. - Niestety nie dysponujemy samochodem, którym moglibyśmy przewieźć pojazd o 4-metrowej rozpiętości „skrzydeł”. Może
pomogą czytelnicy DTS? - nieśmiało apeluje.
Załoga Clean Masters obiecuje przywieźć z Gdyni nagrody i pamiątkowe zdjęcie z Adamem Małyszem, jednym z członków jury.

AGNIESZKA MAŁECKA

Uczestnicy Lotów Red Bull muszą
zaprojektować i zbudować maszynę latającą, która po wybiciu z 6-metrowej platformy poszybuje w powietrze lub wyląduje w wodzie. Wyczyny poszczególnych drużyn oceniać będzie
jury w składzie: Paulina Przybysz,
Adam Małysz, Łukasz Czepiela oraz Alan Andersz. Przy ocenie będą brać pod uwagę długość lotu (aktualny rekord wynosi 78 m i został ustanowiony w
2013 roku w USA), kreatywność
konstrukcji oraz wrażenia artystyczne.

FOT. ARCH. PIOTRA GĄSIENICY

- Czym stand-up góralski różni od zwykłego stand-upu?
- Tym, że zamiast młodego, przystojnego i niebanalnie ubranego człowieka na scenie stoi góral. Jest ubrany
po góralsku i mówi gwarą co najmniej
przez godzinę tak, by zainteresować
tym i sobą widownię. Stand-up góralski zorganizowałem po raz pierwszy w tym roku, w maju. Chyba osiągnąłem sukces, bo sala była pełna ludzi
i dobrze się bawili. Tak przynajmniej
wywnioskowałem po ich reakcjach.
- Skąd pomysł na połączenie tej komediowej formy scenicznej z kulturą góralską?
- Pomysł nie jest mój. Jestem gawędziarzem i konferansjerem góralskim. Natomiast dostrzegła ten
fakt Agnieszka Pietruszka, dyrektor Dworku Gościnnego, i zaproponowała połączenie moich umiejętności z modną ostatnio formą stand-up.
Spróbowałem. Przygotowałem repertuar złożony z tekstów własnych
i zapożyczonych, bądź autorów nieznanych (bo kawały często nie mają
autorów). Stworzyłem taki program,
który jest pewną opowieścią o życiu,
kondycji człowieka od urodzenia aż
do śmierci.
- Jakie jest przesłanie tego stand-upu?
- Życie jest tak krótkie i tak szybko mija, że należy się nim cieszyć.
Poprzez humor góralski chcę mówić
też o sprawach trudnych: o Bogu , o
kondycji człowieka, o śmierci. Ale
w taki sposób, który daje możliwość
zdystansowania się, pewne poczucie
wolności i pozwala śmiać się z samego siebie.

- Pomaga w tym natura góralska?
- Być może to banał, ale zaobserwowałem, że górale potrafią śmiać
się z siebie samych. Gdy się jest na
Kaszubach czy na Śląsku, to każdy
dba o swoją opinię: śląskość i kaszubskość. A górale opowiadają kawały, które nie zawsze im schlebiają. Mimo to nie boją się o sobie w ten
sposób mówić. To dowód na ten dystans i umiejętność popatrzenia na
siebie oczami innych. To trudne, ale
bardzo cenne w życiu.
- Stand-up góralski to nowość w skali kraju?
- To pionierski pomysł. Właściwy stand-up trwa około 20 minut,
a ja zrobiłem stand-up na 47 minut
i byłem zszokowany, że to się udało, że ludzie się śmiali i bawili przez
cały ten czas. Nie było to łatwe, ale
się udało. Dlatego nabrałem wtedy
wiary w to, że warto.
- Może dlatego, że każdy ma w sobie
coś z górala?
- Ksiądz Tischner twierdził, że
już filozofowie greccy to byli górale. Więc wszyscy począwszy od nich
byli góralami – stąd pewnie ma pani
rację, że każdy ma w sobie cząstkę
górala. A tak naprawdę, o co chodzi w tym góralu? O to słowo, które
dziś już padło – o wolność, o poczucie wolności. To jest tożsame z góralem. Każdy z nas chce być wolny, ale
każdy jest jakoś uwikłany. W życie,
w problemy, w rodzinę, w trudności
dnia codziennego. I tę wolność trzeba umieć zaczerpnąć...
- Wolność odnajduje Pan też w rzeźbiarstwie?
- Przede wszystkim w nim. Gawędziarstwo i stand-up to zabawa,
która rozwija i daje satysfakcję. Ale
ja przede wszystkim jestem rzeźbiarzem. Urodziłem się rzeźbiarzem. Od
dziecka dłubię. W dzieciństwie podobał mi się sam zapach lipy, sama
czynność rzeźbienia. Chociaż na początku nic mi z tego nie wychodziło,

FOT. (AM)

PASJA. Gawędziarz, konferansjer, piewca kultury góralskiej i rzeźbiarz mieszkający w Łącku stał się prekursorem nowego gatunku scenicznego. Stand-up
po góralsku zdobywa coraz większą popularność.

Chcą wzbić się w powietrze na... szufelce

Stand-up trwa około 20 minut, a mój przygotowałem na blisko 50 i byłem zszokowany, że to się udało, że ludzie się
śmiali i bawili przez cały ten czas.

Pojazd o nazwie Szufelka ze Zmiotką ma mierzyć ok. pięć metrów długości.
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OKNA DRZWI BRAMY
PROMOCJA

OKNA 7 KOMOROWE
W CENIE
5 KOMOROWYCH
TYLKO U NAS

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

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

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

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

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

Krosno
ul. Liniarska 10, tel: 013 432 39 45,
e-mail: krosno@tomexokna.pl
Gorlice
ul. Biecka 40, tel/fax: 018 354 69 11,
e-mail: gorlice@tomexokna.pl
Szaﬂary
ul. Zakopiańska 18, tel: 018 275 40 64,
e-mail: szaﬂary@tomexokna.pl
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P I Ł K A N O Ż N A . Z jego nazwiskiem związane są największe sukcesy klubu w I lidze. Zresztą każdy,
w którym występował na poziomie pierwszoligowym, zawsze był
w czołówce. W czasach gry dla biało-czarnych zajmował z Sandecją
trzecie i czwarte miejsce. Z Flotą i
Arką również czwartą lokatę. Teraz
ceniony i lubiany w Nowym Sączu
wychowanek Zawady Nowy Sącz
Arkadiusz Aleksander po 2,5 latach
przerwy wraca na Kilińskiego. Czy
to wróży klubowi lepszy sezon?
Sandecja niewątpliwie potrzebowała klasowego i doświadczonego napastnika. W ubiegłym sezonie nominalny snajper, czyli Bartłomiej Duda, zdobył jedynie dwa gole. Zresztą generalnie
Sandecji zabrakło armat.
Aleksander przez 3,5 roku grał
dla Sandecji i w 96 meczach strzelił 47 bramek. Ttrener, posyłając
go na plac gry, miał pewność gola
w co drugim meczu.
- Niezła statystyka – stwierdza piłkarz – ale musimy patrzeć
realnie na sytuację. Na pewno będziemy chcieli wypaść lepiej niż w ubiegłym sezonie. Były
inne propozycje z pierwszoligowców, ale odmówiłem. Mieszkam w Nowym Sączu i jeśli miałem gdzieś jeszcze zagrać to właśnie w Sandecji. Zresztą po sezonie rozważę może zakończenie kariery.
Jego przygoda z prawdziwą piłką zaczęła się tak naprawdę w
Śląsku Wrocław. Tam zadebiutował w ekstraklasie. Jego nazwisko wypłynęło jednak podczas
gry w Górniku Zabrze. - Tam chyba miałem swój najlepszy okres.
Zagrałem ówcześnie także w reprezentacji Polski B, więc z pewnością to moje nazwisko gdzieś
krążyło - wspomina piłkarz. Z perspektywy czasu najgorszą
decyzją, jaką podjąłem podczas
całej kariery, były przenosiny
do Widzewa. Miałem wtedy kilka innych ofert, ale wybrałem tę
z Łodzi. Niestety sparzyłem się.
Tak bywa.
Arkadiusz Aleksander jest piątym piłkarzem, który w przerwie
REKLAMA

letniej zasilił drużynę. Umowy
podpisali również Grzegorz Baran, Maciej Małkowski i Łukasz
Nowak i Bartłomiej Kasprzak. To
głównie wzmocnienie siły ofensywnej drużyny. Prócz zakontraktowania Aleksandra na pewno dobrym ruchem było sprowadzenie Macieja Małkowskiego.
169 spotkań w ekstraklasie mówi
samo za siebie. Grał w Odrze Wodzisław Śląski, GKS Bełchatów,
Zagłębiu Lubin i Górnika Zabrze. Dwa razy zagrał w kadrze
Leo Beenhakkera. To Małkowski
i Grzegorz Baran mają zastąpić w
środkowej linii lukę po Macieju
Bębenku. Baran ma jeszcze bardziej ciekawe CV- 194 mecze na
najwyższym szczeblu rozgrywek.
Te statystyki są wynikiem gry w
Cracovii Kraków, Ruchu Chorzów
i GKS Bełchatów.
(BOG)

W siedzibie PZPN wylosowano gospodarzy
trzech meczów I rundy
Pucharu Polski, w których zmierzą się zespoły z tych samych
klas rozgrywkowych.
Sandecja zmierzy się
ze Stomilem Olsztyn,
a gospodarzem spotkania będzie zespół
rywali. Mecz ze Stomilem
odbędzie się w najbliższy
weekend w Ostródzie.
W meczu wstępnej
rundy Pucharu Polski
Sandecja pokonała
III-ligową Wisłę Sandomierz. Gola na wagę
awansu zdobył w 90.
minucie Bartłomiej
Dudzic. Natomiast sezon rusza w pierwszy
weekend sierpnia. Na
inaugurację Sandecja
zagra przed własną
publicznością z Bytovią
Bytów.

FOT. SANDECJA.COM.PL

Arkadiusz Aleksander wraca do Sandecji

Arkadiusz Aleksander (z prawej) jest piątym piłkarzem, który w przerwie letniej zasilił drużynę.
REKLAMA
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