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Jeśli wypoczywasz akurat nad Jeziorem Rożnowskim, to możesz być spokojny. Nad Twoim bezpieczeństwem czuwa 
Wiesława Jułga, 29–letnia ratowniczka sądeckiego WOPR. – Podczas akcji oczywiście nikt z nas ratowników nie patrzy, czy 
jesteś kobietą. Liczą się umiejętności. W akcji na otwartych wodach wyzwala się taka adrenalina, że nikt nie zastanawia się, czy 
to kobieta pierwsza rusza na ratunek czy mężczyzna. Tu chodzi o ludzkie życia, trzeba działać szybko i sprawnie.
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TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

Jak wyglądały pierwsze SMS–y? 140 lat 
temu były równie krótkie jak dzisiejsze 
– z jednej strony wpisywało się adres, z dru-
giej treść – ok. 140 liter (dziś powiemy zna-
ków). Ale i one szybko przekształciły się 
w MMS–y, bo do krótkiej wiadomości tek-
stowej dołączono obrazek.

Nawet, jeśli to żart, to jednak książka 
Piotra Droździka i Bogusława Kołcza „Nowy 
Sącz z kadru i pamięci” pokazuje, że ludzie 
od zawsze mieli potrzebę komunikowania 
się za pomocą krótkich wiadomości. Dziś są to sms–y, przed laty rolę tę 
spełniały kartki pocztowe. Właśnie o pocztówkach jest ta książka, daw-
ne karty pocztowe pokazują, jak zmieniał się Nowy Sącz na przestrzeni 
ostatniego wieku. Stare widokówki, oprócz wartości dokumentalnej, dla 
kolekcjonerów mają przede wszystkim wartość sentymentalną, a często 
bardzo wymierną, materialną. Ich wartość ponoć idzie ciągle w górę, bo 
stają się coraz rzadszym rarytasem. Może więc dla podtrzymania tradycji 
zamiast sms–a już dziś wyślij komuś pocztówkę z wakacji. (MICZ)

Dzisiaj (2 sierpnia) 58 lat kończy Krystyna Czubówna, najbardziej 
rozpoznawalna i popularna dziennikarka pochodząca z Nowe-
go Sącza, laureatka telewizyjnych Wiktorów i Telekamer. Choć od 
kilku lat nie występuje już regularnie w telewizji, to użycza swego 
charakterystycznego głosu w różnych przedsięwzięciach medial-
nych, m.in. w radio.

Pogodowe 
bzdury
Powtarzanie przy każdej okazji, 
i bez okazji również, że gwał-
towne burze, niespodziewane 
zjawiska atmosferyczne, nagłe 
wezbrania rzek i powodzie są 
„wynalazkiem” naszych cza-
sów, to bzdura! Wszystkim, któ-
rzy utrzymują, że to, co dzie-
je się obecnie gwałtownego 
w przyrodzie, dzieje się od nie-
dawna, polecamy lekturę sta-
rych kronik. Mnóstwo w nich 
przykładów, że na Sądecczyź-
nie na przestrzeni wieków do-
chodziło do licznych ataków 
żywiołu. W takie wydarzenia 
szczególnie obfitował sierpień. 
Przykłady? Prosimy bardzo.

6 sierpnia 1662 r. przez Nowy 
Sącz przetoczyła się kulminacyj-
na fala wielkiej powodzi. Woda 
Kamienicy była tak wezbrana, że 
zniknął z powierzchni ziemi m.in. 
młyn w rejonie zamku. 8 sierp-
nia, ale ponad sto lat później, bo 
w 1795 r. burza gradowa oraz po-
żary wywołane piorunami po-
czyniły poważne szkody w Sta-
rym Sączu i okolicy. Gwałtowne 
ulewy, burze i powodzie niemal 
regularnie przetaczały się przez 
nasz region o tej porze roku. 10 
sierpnia 1839 r. Nowy Sącz na-
wiedziła klęska wielkiej powodzi, 
a kilka lat wcześniej 24 sierpnia 
1813 r. po gwałtownej nawałnicy 
niespodziewany wylew Popradu 
sprawił, że w Piwnicznej utonę-
ły 52 osoby! Czy dziś ktoś potrafi 
sobie wyobrazić powódź, w któ-
rej ginie tylu ludzi? Może od dziś 
już mniej narzekajmy na pogodę.

 (MICZ)

Soyka po 
pogrzebie
Radosny Pogrzeb Matki Boskiej, 
koncert Stanisława Soyki i uro-
czysta msza św., a po niej po-
lonez na 500 par – to główne 
punkty obchodów 20–lecia do-
minikańskiego ośrodka na Jam-
nej – informuje Franciszek Wo-
łoch, rzecznik prasowy Spotkań 
Młodych Lednica 2000.

Jak mówi ojciec Jan Góra 
– założyciel Sanktuarium Mat-
ki Bożej Niezawodnej Nadziei 
i organizator Spotkań Młodych 
Lednica 2000 „Jamna łączy 
w sobie cudowne pejzaże, spo-
kój z dala od miejskiego zgiełku 
i Matkę Niezawodnej Nadziei, 
która każdego wysłucha”.

Choć Jamna administra-
cyjnie leży w powiecie tar-
nowskim, w niedziele i świę-
ta przyciąga również licznych 
wiernych z Nowego Sącza oraz 
powiatu gorlickiego. Świę-
towanie na Jamnej rozpocz-
nie się 14 sierpnia o godzinie 
17 Radosnym Pogrzebem Mat-
ki Boskiej. To niezwykłe na-
bożeństwo, odprawiane tylko 
w czterech miejscach w kraju, 
co roku przyciąga rzesze piel-
grzymów. O godzinie 19 msza 
św., a po niej prawdziwa pereł-
ka jubileuszu – koncert znanego 
wokalisty i muzyka jazzowego 
– Stanisława Soyki. Następnego 
dnia gospodarze domu św. Jac-
ka zapraszają na Apel Poległych, 
a po nim na mszę św. sprawo-
waną pod stuletnim dębem. Po 
Eucharystii Polonez oraz Piknik 
Jamneński.

(SJ)

Szczęście geja, a pogarda dla kraju
Gorlicka posłanka PiS Barbara Bartuś niezwykle rzadko ma okazję zaistnieć 
w ogólnopolskich mediach, więc każdy taki incydent należy traktować jak 
duże wydarzenia. Nawet jeśli jest to polemika z gejem. Niedawno młody gej 
o imieniu Patryk napisał do Barbary Bartuś maila: „Uniemożliwiła mi Pani 
bycie w przyszłości szczęśliwym”. Dalej nadawca zapowiedział emigrację 
z kraju, rozgoryczony postawą posłów PiS wobec ustawy o związkach part-
nerskich. Korespondencja pomiędzy gejem Patrykiem a panią poseł wywołała 
szum w sieci, kiedy wyszło na jaw, jakie słowa chłopak otrzymał w odpowie-
dzi: „Pana wyjazd z Ojczyzny nie będzie dla niej dużą stratą”. Na portalach 
społecznościowych zawrzało, a posłanka tłumaczyła „Gazecie Wyborczej”: 
– Dostałam ostatnio wiele obraźliwych maili w sprawie związków part-
nerskich. Nie odpisałam na wszystkie, ale ten akurat mnie wyjątkowo do-
tknął. To wyrażenie „w tym kraju” odebrałam jako pogardę dla Polski. Tym 
bardziej, że w mailu nie było żadnych merytorycznych argumentów, tyl-
ko stwierdzenie, że ktoś komuś odbiera szansę na szczęście – wytyka Bar-
tuś w rozmowie z Gazeta.pl. (POL)

WARTO WIEDZ IEĆ A TO C IEKAWE

URODZINY

Platforma kontratakuje
Przed tygodniem sądeccy parlamentarzy-
ści PiS nie zostawiali suchej nitki na koali-
cji rządzącej m.in. za obsadzanie stano-
wisk według partyjnego klucza i czerpanie 
z tego tytułu finansowych korzyści. „W do-
tychczasowej pracy na rzecz społeczno-
ści lokalnej wykonywałem różne zadania. 
Jako radny gminny i powiatowy, a obec-
nie jako poseł, zawsze działałem w zgodzie 
z prawdą, prawem i własnym sumieniem. 
Bezkompromisowo demaskowałem nad-
użycia lokalnej władzy i robiłem wszystko, 
aby stworzyć lepsze warunki rozwoju dla 
naszych miast i wsi (…) Prawo i Sprawie-
dliwość naprawdę bardzo rozważnie ob-
sadzała stanowiska w organach wykonaw-
czych spółek” – grzmiał przed tygodniem 
na konferencji poseł Wiesław Janczyk. 
Grzmiał, ale nie przewidział, że ściągnie na 
siebie pioruny. Platforma Obywatelska cio-
sy przyjęła na klatę, a dwa dni później wy-
prowadziła kontratak. Ktoś w sądeckiej PO 
wziął do ręki liczydło i zadał sobie trud po-
szukania, ile pieniędzy zarobił w spółkach 
skarbu państwa Wiesław Janczyk, zanim 
został posłem. Z oświadczenia majątkowe-
go posła wynika, że tylko w latach 2007–
2008 jako członek zarządu spółki skarbu 
państwa Remag S.A. oraz członek rad nad-
zorczych dwóch innych spółek ZEW Nie-
dzica i PEC Chrzanów pokwitował łącznie 
– bagatela – 258 tys. zł. Platforma zagląd-
nęła mu głęboko do kieszeni, ale to jednak 
poseł Janczyk miał rację, mówiąc, że „ro-
bił wszystko, aby stworzyć lepsze warunki 
rozwoju dla naszych miast i wsi”. To praw-
da, wydając w naszych wioskach i mia-
stach pieniądze zarobione w spółkach 
skarbu państwa pomnażał nasz, a nie swój 
dobrobyt. (KCH)

SMSNOWOŚCI WYDAWNICZE

PRZECZYTANE
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Poseł Marian Cycoń (PO) nie wró-
ci po wakacjach do Sejmu? Środo-
wisko huczy od domysłów, że Cycoń 
zrezygnuje z mandatu i spekuluje, kto 
zajmie jego miejsce. – Bzdura! Ktoś 
próbuje mnie zdyskredytować. Na-
wet domyślam się kto – kwituje sam 
zainteresowany.

Polityczne kręgi Nowego Sącza co-
raz głośniej spekulują, że jeśli wy-
darzy się to, o czym mówi się od 
kilku tygodni, Cycoń jako oficjalny 
powód zrzeczenia się mandatu poda 
pogarszający się stan zdrowia. Nie-
oficjalnie wiadomo jednak, że przy-
czyną jest konflikt światopoglądo-
wy pomiędzy posłem a linią partii. 
Ponoć Marian Cycoń jest zdruzgo-
tany antykościelną retoryką PO.

– Marian ma swojego pro-
boszcza w Barcicach i klaryski 

w Starym Sączu, więc jak miał-
by głosować w sprawie in vi-
tro zgodnie z zaleceniem partii 
– mówi nieoficjalnie osoba dobrze 
znająca posła. – Mam wrażenie, że 
jest przytłoczony wyborami mo-
ralnymi, jakich musi dokonywać 
w Sejmie.

Od kilku miesięcy w Nowym 
Sączu z rosnącym zdumieniem 
mówiło się o niemal zerowej ak-
tywności posła Cyconia. Pokazy-
wał się co prawda na oficjalnych 
imprezach, ale publicznie nie wy-
głosił ani zdania. W czasie, kiedy 
inni sądeccy posłowie prześcigali 
się w medialnej aktywności i zwo-
ływaniu kolejnych konferencji pra-
sowych, Cycoń uparcie milczał, 
jakby stracił cały swój dotychcza-
sowy impet i społeczną aktyw-
ność. Wyraźnie widoczne u niego 
załamanie formy komentowano, 
że nagle z głównego rozgrywają-
cego na Sądecczyźnie stał się roz-
grywanym w Warszawie.

– Posadzili Mariana w przed-
ostatniej ławce i kazali głosować 
jak partyjna ściąga podpowiada 
– mówi jego bliski znajomy. – To 
jest dramat dla człowieka cho-
rego na skuteczność. Marian jest 
klasycznym przykładem trafności 

powiedzenia: lepiej być pierwszym 
w gminie, niż ostatnim w Rzymie.

Sam Marian Cycoń zbywa takie 
spekulacje machnięciem ręki:

– Głosuję tak, jak cała Plat-
forma, a jak przyjdą głosowania 
niezgodne z moim sumieniem, to 
nikt mnie nie zmusi do podniesie-
nia ręki.

Gdyby jednak Cycoń faktycznie 
zrezygnował z mandatu, jego miej-
sce zajęłaby kolejna osoba z naj-
lepszym wynikiem na liście PO 
w ubiegłorocznych wyborach. Mał-
gorzata Małuch, wójt Sękowej, ofi-
cjalnie nie wypowiada się na temat 
domniemanej rezygnacji posła. Po-
głoski – owszem – słyszała, ale cią-
gle traktuje je jak plotki.

– Na dzisiaj nie ma takiego te-
matu – ucina. – Gdyby jednak do-
szło do rezygnacji posła Cyconia 
musiałabym się mocno zastano-
wić. Co innego pracować w Sej-
mie od początku kadencji, co in-
nego wchodzić w trakcie.

W podobnym klimacie wypo-
wiada się drugi na ławce rezerwo-
wych, były poseł PO Tadeusz Pata-
lita: – Nie byłbym zdziwiony gdyby 
Marian Cycoń złożył mandat. Ja za 
niego do Sejmu? Nie mówię „tak”, 
nie mówię „nie”, już byłem posłem. 

To praca bez limitu czasu, człowiek 
rezygnuje z życia prywatnego. Poza 
tym ja mam co robić. Macie Zegz-
dę następnego w kolejności, jego 
pytajcie.

Były wicemarszałek Małopol-
ski Leszek Zegzda akurat wędruje 
z plecakiem wzdłuż Mierzei Wiśla-
nej, więc na pytanie o jego ewen-
tualne posłowanie odpowiada 
w wakacyjnym tonie: – Mnie tam 
niespieszno.

Spekulacje na temat ewentual-
nej rezygnacji Mariana Cyconia to-
nuje lider sądeckiej PO, poseł An-
drzej Czerwiński:

– Byłbym mocno zdziwiony, 
gdyby złożył mandat – przyznaje 
Czerwiński. – Byliśmy wczoraj ra-
zem w Ministerstwie Infrastruktu-
ry, dużo rozmawialiśmy i widzę, że 
Marian Cycoń jest w coraz lepszej 
formie, staje się coraz bardziej ak-
tywny. Nie musi też głosować nie-
zgodnie ze swoim światopoglądem. 
W takich sprawach nie ma dyscy-
pliny partyjej.

– Zostawmy ten temat – kwitu-
je Cycoń. – Dotarło do mnie, że no-
szę się z rezygnacją, ale ci, którzy 
rozsiewają takie plotki, wyraźnie 
chcieli mi zaszkodzić.

(KIW)

SPRAWDŹ SWÓJ 
STAN ZDROWIA!

DIAGNOZA IRYDOLOGICZNA
20-21 sierpnia 2012, 

ul. Królowej Jadwigi, Nowy Sącz
Rejestracja pod nr 
tel. 502-123-539. 

Diagnoza irydologiczna 80 zł.

Specjalista irydolog na podsta-

wie tęczówki (kolorowej części 

oka) oceni stan Twojego zdrowia 

i wskaże narząd, gdzie toczy się 

proces chorobowy. Metoda po-

zwala wykryć początek rozwoju 

choroby, jeszcze przed nastą-

pieniem objawów. Specjalista 

irydolog ukończyła Uniwersytet 

Medyczny w Odessie i ma długo-

letni staż pracy w  specjalności 

irydologia, pediatria, pulmono-

logia i fi zjatria. Stosuje tylko na-

turalne metody i ziołolecznictwo, 

skuteczne w  chorobach nerek, 

układu oddechowego, zaburze-

nia krążenia, nerwicy, bezsenno-

ści, schorzeniach kręgosłupa.

R E K L A M A

Słabo znamy, albo nie znamy wcale najcenniej-

szych skarbów sądeckiej kultury. Etnografowie 

z Muzeum Okręgowego Nowym Sączu postano-

wili to zmienić, ożywiając bezcenne fotografie 

Wojciech Migacza.

Pochodzący z Gostwicy Migacz (1874–1944), fotograf sa-

mouk, samodzielnie skonstruowanym aparatem przez kilka-

dziesiąt lat dokumentował życie sądeckiej wsi. Dziś w archi-

wach Muzeum Okręgowego znajduje się blisko tysiąc zdjęć 

jego autorstwa. Choć większość okolicznościowych prac 

Migacza powstało na zamówienie – portrety, śluby, wesela 

i pogrzeby – pozwalając mu się z fotografowania utrzymy-

wać, dzisiaj są one bezcennym źródłem wiedzy o ludziach 

i obyczajach Sądecczyzny pierwszej połowy XX wieku.

11 i 12 sierpnia w skansenie ożywione zostaną te ka-

dry w naturalnej dla nich scenerii wsi sądeckiej. Przez dwa 

dni od rana do wieczora członkowie sądeckich zespołów 

regionalnych inscenizować będą najpopularniejsze sceny 

uwiecznione na zdjęciach Migacza. Publiczność, którą or-

ganizatorzy serdecznie zapraszają, będzie mogła bezpo-

średnio uczestniczyć w ożywianiu zdjęć sprzed lat. Najle-

piej wmieszać się w tłum i bawić się jak na prawdziwym 

weselu. Jeśli Migacz fotografował wesela, to my w skan-

senie będziemy się częstować ciastem pieczonym spe-

cjalnie na tę okazję.

Podobnych inscenizacji przez dwa dni będzie więcej 

w skansenie i Miasteczku Galicyjskim. Dla przykładu człon-

kowie Polskiego Towarzystwa Historycznego w  Nowym 

Sączu oraz grupy rekonstrukcyjne inscenizować będą ży-

cie żołnierzy austriackich stacjonujących na sądeckiej wsi. 

Uwieńczeniem całości będzie spektakl plenerowy opowia-

dający o życiu samego Wojciecha Migacza (on też na zdję-

ciu obok).

Trudno przecenić wartość zdjęć Migacza dla kultury są-

deckiej. Tak mało dzisiaj wiemy o tym, jak żyli nasi przod-

kowie sto lat temu. Czy ktoś jeszcze pamięta, że poprawi-

ny po weselu trwały nieraz przez tydzień?

Do współpracy w ożywianiu kadrów został zaproszony 

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Podegrodzie oraz Mszal-

niczanie. Oprócz wesela odegrane zostaną prace polowe, 

jakie Migacz często fotografował: sianokosy, żniwa, wykop-

ki. W Miasteczku Galicyjskim zaś stanie tradycyjny targ jak 

sprzed stu lat, a dodatkową atrakcją będą występy cyrkow-

ców, m.in. wyczyny linoskoczka z grupy akrobatycznej Kejos 

z Wrocławia (Migacz wykonał zdjęcie akrobaty). W niedzielę 

pojawi się wojsko austriackie, a widzowie będą mogli skosz-

tować grochówki. Dla najmłodszych zorganizowane zosta-

ną zabawy z Regionalnym Zespołem Pieśni i Tańca Piątko-

wioki. Tyle ożywiania kadrów.

A zdjęcia Wojciecha Migacza, te prawdziwe ukazujące 

zatrzymany sto lat temu czas będzie można oglądać w Mia-

steczku Galicyjskim już od 4 sierpnia.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2007–2013 oraz z budżetu 
Województwa Małopolskiego.

Ozywione kadry Migacza

Jesteś ciekaw co robi 

     radny Fecko? 

    Zaglądnij: 
www.grzegorzfecko.pl

R E K L A M A

R E K L A M A

Polityka

Kto chciał pozbawić Cyconia mandatu?
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Młodzi z inicjatywą 
500 mieszkańców os. Wojska Pol-
skiego w Nowym Sączu podpisa-
ło się pod petycją do władz miasta 
o modernizację osiedlowego boiska 
sportowego. – To godna poparcia 
inicjatywa. Zwłaszcza, że ci młodzi 
ludzie sami zadeklarowali pomoc. 
Myślę, że uda się zaplanować środki 
na ten cel w przyszłorocznym bu-
dżecie – mówi Jerzy Gwiżdż, wice-
prezydent Nowego Sącza. 

Dwa lata więzienia za 
fałszywy alarm o bombie 
Dwa lata więzienia w zawieszeniu
na 5 lat – taki wyrok zapadł we wto-
rek w Sądzie Rejonowym w Nowym 
Sączu w sprawie sądeczanina Michała 
D. 28–latek wysłał z kafejki interne-
towej informację do jednej z redakcji 
o podłożeniu ładunku wybuchowego 
podczas meczu inaugurującego Euro 
2012 między Polską a Grecją. Alarm 
był fałszywy. Michał D. przyznał się 
do wysłania takiego mejla, zaprze-
czył jednak, że miał zamiar podło-
żyć bombę. 

Białorusinki 
w Nowym Sączu
Reprezentacja Białorusi w siatków-
ce zagra dwa mecze w Nowym Są-
czu. Siatkarki przygotowujące się do 
eliminacji Mistrzostw Europy zagrają 
dwa sparingi ze Stalą Mielec. W skła-
dzie reprezentacji, która przebywa 
w Nowym Sączu znajdują się siat-
karki, które grają w klubach z Azer-
bejdżanu, Niemiec, Francji. Kapi-
tan zespołu Volha Palczewskaja 

występowała również w polskiej li-
dze grając w AZS–ie Białystok. Pierw-
szy mecz w piątek 3 sierpnia o go-
dzinie 19, drugi w sobotę 4 sierpnia 
o godz.12. Spotkania organizuje fir-
ma De Gie, która w tym roku sprowa-
dziła już do Nowego Sącza siatkarskie 
zespoły z Rosji, Chorwacji i Algierii.

TYDZIEŃ W SKRÓCIE

Informacje
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GOSPODARKA.  Około 80 kierowców 
sądeckiego PKS, którym 31 lipca wy-
gasły umowy, nie przeszło do nowe-
go pracodawcy – PKS Oświęcim. Za-
rzucają, że przedsiębiorstwo zostało 
sprzedana za zbyt niską cenę. Spra-
wie niegospodarności w sądeckim PKS 
przygląda się teraz również Prokuratu-
ra Rejonowa w Nowym Sączu.

Na pracę w PKS Oświęcim zgodziło 
się jedynie ośmiu kierowców. Wczo-
raj miejsce tych, którzy nie podję-
li pracy zajęli kierowcy z Oświęci-
mia i Krakowa. 

– Skoro stać ich było na prezent 
dla oświęcimskiego przedsiębior-
stwa w postaci tak niskiej ceny za-
kupu sądeckiego PKS, to dlaczego 
nie stać ich na przekazanie dla nas 
odpraw – mówi Andrzej Jodłow-
ski, szef związków zawodowych. 
– Wielu z nas pracuje już 30 lat. 
Teraz rejestrujemy się w urzędzie 

pracy i zobaczymy, czy nas przyjmą 
z powrotem.

Bohdan Rojowski, likwidator są-
deckiego PKS, tłumaczy, że pracow-
nicy, przechodząc do innego praco-
dawcy, mają szansę kontynuowania 
pracy, a wówczas nie przysługuje im 
prawo do kolejnego świadczenia. 

Przypomnijmy, że sprzedaż części 
przewozowej przedsiębiorstwu PKS 
Oświęcim to jeden z kolejnych etapów 
likwidowania bankrutującej sądeckiej 
spółki PKS, której zadłużenie sięga bli-
sko 11 mln zł. Sprawie niegospodarno-
ści w sądeckim PKS przygląda się teraz 
również Prokuratura Rejonowa w No-
wym Sączu. Chodzi o budowę nowej 
stacji diagnostycznej: czy była przemy-
ślana i czy jej koszty nie były zbyt wyso-
kie, jak na zły stan finansowy przedsię-
biorstwa. Drugim wątkiem jest zakup 
czterech autobusów volvo, które mia-
ły być kupione za drogo w porówna-
niu do ich stanu technicznego. Trzecim 

– łamanie praw pracowniczych, po-
lityka płacowa i pracownicza zarzą-
du przedsiębiorstwa. Zawiadomie-
nie o popełnieniu takich przestępstw 
wpłynęło między innymi z Komisji Za-
kładowej Solidarność sądeckiego PKS. 

– Przesłuchaliśmy już związkow-
ców i prezesów PKS, na razie nie ma 
przełomu w śledztwie. Każdy z nich 
zrzuca odpowiedzialność na dru-
gą stronę – mówi prokurator Walde-
mar Kriger. 

Dodajmy, że również dworzec au-
tobusowy sądeckiego PKS zmienił wła-
ściciela. Jest nim teraz spółka Regional-
ny Dworzec Autobusowy w Krakowie, 
która zapłaciła za niego 7 mln 150 tys. 
Likwidator sądeckiego PKS podpisał 
już przedwstępną umowę w tej sprawie. 

MONIKA CHROBAK
PS. Bohdan Rojowski jeszcze we wtorek 
zapewniał, że decyzje kierowców sądec-
kiego PKS nie wpłyną na kursy autobusów 
i wszystkie 1 sierpnia wyruszą na trasę. 
Tymczasem wczoraj do godz. 13 odwoła-
no 11 kursów.

Kierowcy bojkotują pracę dla PKS Oświęcim
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Sprawy i ludzie

OGŁOSZENIE DROBNE

Karczma Regionalna
Krynicka Koliba zatrudni
doświadczone osoby
do pracy w kuchni 
oraz barmana
tel. 784–452–874

NOWY SĄCZ ul. Papieska 11a 18 440 46 15
GOŁKOWICE DOLNE 118811         18 440 75 74

pprrooffeessjjoonnaallnnee pprrzzeegglląąddyy tteecchhnniicczznnee

diagnostyka, autogaz, geometria 3D,autoserwis, wulkanizacja

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW

R E K L A M A

TRZY PYTANIA  do JANA 
ŁUSZCZEWSKIEGO, prezesa 
zarządu Kolei Gondolowej 
Jaworzyna Krynicka

– Państwo szykuje się do 
sprzedania Polskich Ko-
lei Linowych, w tym kolej-
ki na Górę Parkową. Przecięt-
ny turysta w Krynicy na tym straci, 
czy zyska?

– Trudno powiedzieć, w jakim 
kierunku pójdzie rozwój kolejki po 
ewentualnej sprzedaży. Mam na-
dzieję, że nie będziemy mieli do czy-
nienia z recesją, bo działalność PKL 
w Krynicy oceniam bardzo pozytyw-
nie. Zrobili dużo na Górze Parkowej 
i mieli dalsze plany. Liczę na to, że ten 
trend zostanie zachowany. Jak u nich 
jest ruch, to u nas też i odwrotnie. Dla 
pieniądza nie ma barier. Dzisiaj jest 
w Polsce jutro w Hiszpanii.
– Spółkę chce kupić słowacka fir-
ma Tatra Mountain Resorts, która 
wraz z Czernichowem, Zawoją, Krynicą 
– Zdrój i Szczawnicą podpisała umowę 

konsorcyjną w tej sprawie. Po 
transakcji inwestycje staną 

pod znakiem zapytania?
– Z tego, co ro-

bią po słowackiej stro-
nie Tatr – bo na Chopo-
ku na przykład budują 

dwa nowe wyciągi krze-
sełkowe – widać, że mają 

ogromny potencjał finansowy. 
Jeśli będą mieli 51 procent akcji, to 
reszta udziałowców nie będzie mia-
ła nic do gadania, a trudno powie-
dzieć, na jaki pakiet akcji stać resztę 
członków konsorcjum. To jest bran-
ża, która wymaga ciągłego inwe-
stowania. Jeśli kupią kolejkę na Ka-
sprowy, to może okazać się, że od 
słowackiej strony mogą szybko wy-
budować tam dwa wyciągi. Barierą 
w rozwoju mogą się okazać polskie 
przepisy, plany zagospodarowania 
przestrzennego, choć akurat Kryni-
ca się z tym uporała.
– Parlamentarna opozycja alarmuje, że 
prywatyzacja może zahamować rozwój 
turystyki w polskich górach.

– Bez przesady. Zwykłego śmier-
telnika nie interesuje, kto jest wła-
ścicielem wyciągu, takiej czy in-
nej kolejki. Turysta chce dojechać, 
wyjechać na szczyt, skorzystać 
z atrakcji, być dobrze obsłużonym 
i zadowolonym.

Rozmawiał (BOG)
Prezes Tatra Mountain Resorts Bohus 
Hlavaty: – Chcemy w pierwszym eta-
pie przeznaczyć na inwestycje w czte-
rech gminach należących do kon-
sorcjum 30 mln euro (…).W Krynicy 
– Zdrój dokonamy modernizacji gór-
nej i dolnej stacji PKL. Wybudujemy 
miniamfiteatr u stóp Parkowej Góry 
wraz z socjalnym zapleczem i wypo-
życzalniami sprzętu sportowego. Zbu-
dujemy także park zabaw dla dzie-
ci w Parku Jordanowskim. Zbudujemy 
nowoczesną infrastrukturę sportową 
i zmodernizujemy „Ścieżki Zdrowia” 
wzdłuż głównych szlaków prowadzą-
cych na szczyt góry. Na szczycie Góry 
Parkowej zbudujemy wspaniałą wie-
żę widokową.

 Źródło: Rynek Kolejowy 27. 07. 2012

To absolutny rekord Polski. Gor-
liczanin Grzegorz Brudziński po-
jechał już na swoje czwarte igrzy-
ska. Urodzony na Mazurach 
arbiter sportowy, a wcześniej za-
paśnik w stylu klasycznym sę-
dziował olimpijskie turnieje zapa-
sów w Sydney, Atenach i Pekinie. 
Był też bliski wyjazdu na turniej 
w Atlancie. Jako zawodnik wal-
czył w Budowlanych Olsztyn i Gli-
niku Gorlice. Jest wielokrotnym 

medalistą mistrzostw Polski i tur-
niejów międzynarodowych. Ka-
rierę zapaśniczą zakończył w 1980 
roku. Sędziować zaczął rok póź-
niej. Zasiada w Międzynarodo-
wej Federacji Zapaśniczej FILA. 
Na świecie jest tylko 11 osób, któ-
re należą do tego elitarnego grona. 
Sędziując zawody, zwiedził niemal 
cały świat. Z każdej podróży przy-
wozi... regionalne nakrycie głowy. 
Kolekcja liczy już 300 sztuk.

AKCJA.  IV Zlot Zabytkowych Pojaz-
dów będzie miał w tym roku wyjąt-
kowy wymiar. 4 i 5 sierpnia w Mia-
steczku Galicyjskim Stowarzyszenie 
Sursum Corda będzie zbierać pienią-
dze na leczenie i rehabilitację Artura 
Kamieńskiego.

W marcu, mąż Iwony Kamień-
skiej, dziennikarki „Gazety Kra-
kowskiej”, spadł z jabłoni. Upadek 
był tak niefortunny, że został spa-
raliżowany od pasa w dół. Po ope-
racji i czterech miesiącach rehabi-
litacji są efekty. Artur ma szansę 
stanąć na nogi i chodzić. Ponieważ 
stracił możliwość pracy, stowarzy-
szenie chce mu pomóc, wspiera-
jąc kosztowną rehabilitację. Każdy 
może mieć w tym swój udział. Wy-
starczy przyjść w weekend do Mia-
steczka Galicyjskiego.

– Cały czas walczymy i nie tra-
cimy nadziei, którą wzmacnia-
ją efekty rehabilitacji – cieszy się 
Iwona Kamieńska. – Teraz Artur 
dzięki pomocy Janusza Kellesa 
Krauza ćwiczy codziennie i efekty 
są obiecujące. Ja po prostu wiem, 
że Artur stanie na nogach o wła-
snych siłach. 

W pierwszym dniu zlotu wolon-
tariuszki Sursum Corda i Artur będą 

uczestniczyć w przejazdach i pre-
zentacjach samochodów w Rytrze, 
Starym Sączu, Miasteczku Galicyj-
skim, zbierając wolne datki na re-
habilitację Artura. Każdy, kto wes-
prze akcję, otrzyma niespodziankę 
zamkniętą w sercu.

– W niedzielę, od godz. 10 
w Miasteczku Galicyjskim przy-
gotowaliśmy dla dzieci „Ogródek 
Animacyjny Sursum Corda” z wie-
loma atrakcjami, stoisko chary-
tatywne i zaprosiliśmy pochodzą-
cego z Klęczan artystę – malarza 

Staszka Kmiecika – mówi pre-
zes Sursum Corda Marcin Kałużny. 
– Chce on pomóc Arturowi i dlate-
go przywiezie swoje prace.

Stanisław Kmiecik urodził się 
bez rąk, ale od lat jest popularnym 
artystą malującym nogami i usta-
mi. Będzie można zobaczyć go przy 
pracy. Kmiecik podobnie jak Artur 
Kamieński jest wielkim fanem mo-
toryzacji, uwielbia jeździć samo-
chodem, prowadząc go… nogami. 
Bierze nawet udział w rajdach te-
renowych 4x4.  (BOG)
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Turysty nie interesuje, kto jest właścicielem wyciągu

Czapki z głów przed 
Brudzińskim

Niespodzianka zamknięta w sercu
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ROZMOWA.  – Panowie, gdy widzą 
na wieży kobietę w czerwonym stro-
ju, z uśmiechem mówią, że gdyby za-
szła taka konieczność, liczą, że to ona 
będzie ich ratować. Jednak, gdy taka 
konieczność zachodzi, reagują zdzi-
wieniem. Traktują kobiety ratowni-
ków z przymrużeniem oka, mają do 
nas mniejsze zaufanie – mówi WIE-
SŁAWA JUŁGA z Tymbarku, 29–letnia 
ratowniczka sądeckiego WOPR. 

– W 2000 r. w sądeckim WOPR było 
zaledwie 5 kobiet. Dziś wśród 300 ra-
towników są już 64 ratowniczki. Czyż-
by na kursach i egzaminach traktowa-
no was bardziej ulgowo?

– Kobiety, które chcą być ratow-
nikami, przechodzą szkolenia ta-
kie same jak mężczyźni. Nie ma dla 
nas taryfy ulgowej. Najpierw trzeba 
przejść kurs na młodszego ratowni-
ka na pływalni i wodach otwartych. 
Odrobić społeczne godziny, zanim 
przystąpi się do kursu związanego ze 
specjalizacjami. Dochodzą szkolenia 
z pływania na łódce, holowania, pły-
wania w ubraniach, uwalnianie się od 
chwytów tonącego, rzucanie bojka-
mi, kołami itd. Na kursach mówi się 
kobietom: „Macie być silne i twar-
de jak faceci”. I tego się trzymamy. 
– Koledzy traktują Cię jak równego so-
bie ratownika?

– Podczas kursu traktowali mnie 
na równi. Choć oczywiście poja-
wiały się z ich strony niewinne żar-
ty, które jednoznacznie kojarzą się 
z serialem „Słoneczny patrol”. Pod-
czas egzaminu trzeba było przepro-
wadzić akcję ratowania tonącego, 
egzaminator kazał wybrać sprzęt: 
koło, rzutkę lub bojkę sp. Ale, 
gdy spojrzał na mnie, stwierdził 
z uśmiechem, że do mniej najbar-
dziej pasuje czerwona bojka sp, że 
będę się w niej ładnie prezentować. 
– Wciąż więc patrzy się na ratowniczki 
stereotypowo? Mają przede wszystkim 
ładnie wyglądać, na plan dalszy scho-
dzą wasze umiejętności?

– Czuje się, że mężczyźni mają 
do nas mniejsze zaufanie. Traktują 

nas z przymrużeniem oka. Pano-
wie, gdy widzą na wieży kobie-
tę w czerwonym stroju, z uśmie-
chem mówią, że gdyby zaszła taka 
konieczność, liczą, że to ona bę-
dzie ich ratować. Jednak, gdy taka 
konieczność zachodzi, reagują 
zdziwieniem. Nierzadko jesteśmy 
szufladkowane jedynie jako piękna 
otoczka basenu czy jeziora. Zda-
rzyło mi się ratować mężczyznę, 
który zasłabł na basenie. Wsko-
czyłam pierwsza do wody, do-
holowałam go do brzegu i wtedy 
dopiero kolega ratownik pomógł 
mi wyciągnąć go z wody. Nie za-
pomnę zdziwienia w oczach tego 
mężczyzny. Innym razem chłop-
czyk na limanowskim basenie, 
gdzie od roku pracuję, wyraź-
nie szukał ratownika, chciał o coś 
zapytać. Mimo że ja z koleżanką 
stałyśmy bliżej niego, ominął nas 
i podszedł do kolegi.
– Sama wspomniałaś, że mówio-
no wam na kursach: „Macie być silne 
i twarde jak faceci”. Bycie ratownikiem 
szczególnie na otwartych wodach 

wymaga ogromnych predyspozycji 
i siły fizycznej. Dajesz radę?

– Pewnie dlatego nad jeziorami 
zawsze przeważają mężczyźni ra-
townicy. To ustalenia odgórne i nie 
polemizuję z nimi. Przeważnie jest 
trzech ratowników i jedna ratow-
niczka. Godzę się z tym i sama czuję 
się w takim układzie bardziej bez-
piecznie. Wypoczywający na pew-
no też, a to przecież o ich bez-
pieczeństwo chodzi. Podczas akcji 
oczywiście nikt z nas ratowników 
nie patrzy, czy jesteś kobietą. Li-
czą się umiejętności. Podczas akcji 
na otwartych wodach wyzwala się 
taka adrenalina, że nikt nie zasta-
nawia się, czy to kobieta pierwsza 
rusza na ratunek czy mężczyzna. Tu 
chodzi o ludzkie życia, trzeba dzia-
łać szybko i sprawnie. 

Myślę, że każdy, niezależnie od 
płci może się sprawdzić w tym za-
wodzie i wykonywać go odpowie-
dzialnie, pod warunkiem, że bę-
dzie go kochał i cały czas doskonalił 
swoje umiejętności.

Rozmawiała MONIKA CHROBAK 

DTS na lato

www.novasandec.pl
Księgarnia Internetowa Kup Teraz

ul. Lwowska 143, 33-300 Nowy Sącz, biuro@novasandec.pl

Anioły Mojego Dzieciństwa
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Słoneczny patrol
ROZMOWA. Wiek: 24 lata, wzrost: 
169 cm, wymiary: 87 – 70 – 94. 
W 2000 r. brała udział w wyborach 
Miss Ziemi Nowosądeckiej Nastola-
tek, zdobywając tytuł Miss Interne-
tu, w tym roku pochodząca z Nowego 
Sącza Diana Majcher została II Wice-
miss Polonia Irlandii. 

– Czułaś niedosyt po wyborach miss 
nastolatek?

– To, że wystartowałam w wy-
borach Miss Polonia Irlandii, to był 
impuls. Trudno go wyjaśnić. Któ-
regoś dnia serfowałam po sieci. Tak 
zupełnie bez celu. Coś mi podpo-
wiedziało, żeby wpisać hasło Miss 
Polonia Irlandii. Trafiłam na oficjal-
ną stronę konkursu i dowiedziałam 
się o castingu. Poradziłam się mamy 
i dziewczyny mojego kuzyna – obie 
zgodnie stwierdziły, że powinnam 
spróbować swoich sił. Chciałam 
zrobić coś dla siebie, na wyspach 
tak niewiele się dzieje. Udało mi 
się przejść casting. Zostało wybra-
nych 14 dziewcząt. Później zaczę-
ła się katorżnicza praca – dwa razy 
w tygodniu 8–godzinne próby, a ja 
mieszkam w Galway – do Dublina 
mam 200 km. 
– Dlaczego Irlandia?

– Do Irlandii wyjechałam zaraz 
po maturze, pewnie jak większość 
młodych za pracą. Chciałam się też 
uczyć – podjęłam studia na Uniwer-
sytecie GMIT w Galway na wydzia-
le Bachelor of Business in Hotel and 
Catering Management. Właśnie za-
kończyłam pierwszy etap – obroni-
łam pracę licencjacką i mam zamiar 
nadal kontynuować naukę. 
– Jesteś już w Irlandii kilka lat, jak te-
raz postrzegani są Polacy na wyspach?

– Bywa różnie, ale większość lu-
dzi nas kocha, bo ciężko pracujemy. 

Mam tu wielu przyjaciół i nie są to 
tylko Polacy, ale właściwie prawie 
sami Irlandczycy. Naprawdę nie 
spotkałam się z negatywnymi opi-
niami na nasz temat. Irlandczy-
cy coraz chętniej przejmują nasze 
zwyczaje, na przykład kulinarne, 
a my czerpiemy od nich pozytyw-
ne nastawienie do życia. Kiedy tu 
przyleciałam, najtrudniejszym pro-
blemem była bariera językowa. Nie 
rozumiałam, co kto do mnie mówi. 
Czułam się przez to ta gorsza. Przy-
szedł moment, kiedy powiedziałam 
sobie – wcale tak nie musi być, za 
kilka miesięcy będę mówić płyn-
nie po angielsku i wtedy to ja będę 
ta lepsza, bo znam dwa języki, a nie 
jak pozostali jeden. Dzięki takiemu 
nastawieniu można zdziałać o wie-
le więcej. Pewnie w innym przy-
padku trudno byłoby mi się zdecy-
dować na udział w wyborach Miss. 
A tak, dzięki nim, poczułam się 
jeszcze bardziej pewna siebie i te-
raz przede mną nowe wyzwania. 
W końcu tytuł do czegoś zobowią-
zuje. Mam się zająć propagowaniem 
akcji charytatywnych. 
– Myślisz o powrocie do Polski?

– Póki co moją przyszłość wiążę 
z Irlandią. Praca, studia. Choć za-
uroczyła mnie Francja, gdzie spę-
dziłam 9 miesięcy na stażu. Ale 
wciąż myślę o rodzinnym Nowym 
Sączu, bo od korzeni trudno się 
odciąć. Biorąc udział w wyborach 
Miss Polonia Irlandii, czułam, że 
reprezentują mój kraj, a szczegól-
nie moją Sądecczyznę. Tytuł, któ-
ry zdobyłam, to też tytuł sądeczan. 
Warto dodać, że wśród kandydatek 
była również inna reprezentant-
ka rodem z Nowego Sącza – Pauli-
na Rajewska. 

Rozmawiała (NET)

Sądeczanka II Wicemiss 
Polonia Irlandii 
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Na afiszu

NIE LĘKAJCIE SIĘ

Karol Wojtyła - Jan Paweł II i młodzi
MŁODOŚCI!

Nowy Sącz 
6 sierpnia do 6 września 2012 r.

Namiot na placu „Starej Sandecji” 
przy Al. Wolności

Wystawa czynna w godz: 10.00 - 18.00
Wstęp wolny

Organizatorzy:
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Patron 
honorowy:

Partnerzy:Patroni:

Marek Sowa
Marszałek 

Województwa Małopolskiego

Ryszard Nowak
Prezydent 

Miasta Nowego Sącza

ks. bp Andrzej Jeż 
biskup tarnowski

WYSTAWY

Materia Prima. Forma–Maska. 

Międzynarodowy Festiwal Teatru Formy.

Wystawa Teatru Groteska w Krakowie.

Czas trwania: od 6 – 19 sierpnia.

Miejsce: Dziedziniec MCK SOKÓŁ

Wstęp wolny

WARSZTATY, ZAJĘCIA PLASTYCZNE I WYKŁADY 

Wakacyjne czwARTki 

Warsztaty plastyczne dla dzieci 5 –10 lat.

Zapisy – Dominika Jarmolińska, 

tel. 18 534 06 77

Termin: 2,9,16 sierpnia, godz. 12.00 – 13.30.

Sala edukacyjna, II piętro. 

Wstęp: 5 zł.

Weekend z gwiazdami 
Od 3 do 5 sierpnia na kortach Hotelu Klimek**** SPA 
w Muszynie–Złockie po raz czwarty odbędzie się Tur-
niej Tenisowy Artystów KLIMEK CUP.  Równolegle z tur-
niejem, Muszyna świętować będzie dni wód mine-
ralnych. To już czwarta edycja corocznego spotkania 
gwiazd polskiego kina i estrady na turnieju. Będą ze 
sobą rywalizować m.in.: Urszula Dudziak, Anna Guzik, 
Alosza Awdiejew, Henryk Sawka, Tomasz Stockinger, 
Robert Janowski, Zbigniew Górny, Michał Milowicz, Ro-
bert Rozmus, Krzysztof Hanke, Maurycy Polaski, Grze-
gorz Poloczek, Władysław Grzywna, Piotr Skarga, Woj-
ciech Skibiński. 

Podczas KLIMEK CUP dobrze bawią się nie tylko za-
wodnicy turnieju. Tenisowym rozgrywkom towarzyszy, 
zorganizowany specjalnie dla okolicznych mieszkańców 
i hotelowych gości, piknik. 

  
Mszą św. kończącą Festiwal Świę-
to Dzieci Gór, w minioną niedzie-
lę (29 lipca,) rozpoczęto jednocze-
śnie uroczystości odpustowe ku czci 
Przemienienia Pańskiego w Parafii 
św. Małgorzaty w Nowym Sączu pod 
hasłem „Kościół naszym domem…”. 
Jak co roku wielu pielgrzymów z ca-
łej Sądecczyzny i nie tylko przybyło 
przed ołtarz polowy bazyliki. Głów-
ne uroczystości odbędą się w po-
niedziałek 6 sierpnia podczas sumy 
odpustowej sprawowanej przez 
ks. bp Władysława Bobowskiego.

Odpust w sądeckiej farze
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Opinie

L 
arum podnieśli niektórzy nie-
zbyt dobrze poinformowani 
mieszkańcy gminy Gródek nad 
Dunajcem, kiedy dowiedzie-
li się tzw. pocztą pantoflową, 
że w ośrodku wypoczynkowym 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji w Bartkowej zamieszkają kryminali-
ści. Oczami wyobraźni już widzieli gangsterów 
w pomarańczowych kombinezonach ze sku-
tymi nogami i rękami, opalających swoje nik-
czemne oblicza na bartkowskiej plaży. Pocz-
ta pantoflowa oparta na plotce była silniejsza 
swoją nośnością i rażeniem, aniżeli wypowiedź 
wójta Józefa Tobiasza na sesjach rady gminy, że 
Wołomin czy Pruszków w ośrodku MSWiA ra-
czej nie zamieszka z wyrokami dożywocia, ale 
drobni przestępcy alimentacyjni i złodziejasz-
ki, a nie groźne rzezimieszki. Kierownik no-
wosądeckiego kryminału zamierzał w ramach 
rozładowania gęstości cel ponad setkę kry-
minalistów przenieść do Bartkowej. Wstęp-
nie z wójtem Gródka ustalili, że więźniowie 

z małymi, wręcz drobnymi wyrokami w ra-
mach resocjalizacji będą sprzątać, poprawiać 
estetykę Gródka, bynajmniej nie przechadzając 
się w pomarańczowych mundurkach.

Właściciele ośrodków wypoczynkowych 
i gospodarstw agroturystycznych wznieci-
li wrzawę, że więźniowie wypłoszą im go-
ści. Wręcz już zaczęli wyliczać straty finanso-
we. Najbardziej gardłował sołtys Tropia, które 
przecież nad Jeziorem Rożnowskim nie leży.

Co się okazało w praktyce? Kryminalista też 
człowiek i potrafi nawet pomalować barier-
ki ochronne w centrum turystycznym Gródka 
nad Dunajcem. Spyta ktoś, dlaczego z uporem 
maniaka operuję starodawnym słownictwem, 
pisząc kryminalista. Otóż kiedy Zakłady Karne 
jeszcze się tak nie nazywały, były to zwyczajne, 
pospolite Kryminały. A w nich posępny i na-
leżny im wedle prawa plugawy żywot wiedli 
kryminaliści. Teraz z Zakładów Karnych kry-
minaliści zniknęli i znajdują się tam osadzeni. 
Czy ktoś kiedyś zapytał ich, jak wolą być na-
zywani, kiedy często między sobą wolą mówić 
„ty kryminalisto”, a nie „ty osadzony”?

Morał z tej bartkowskiej historii jest zaś taki, 
że wśród kryminalistów, pardon, osadzonych, 
w ośrodku wypoczynkowym mogą się znaj-
dować również niepoprawni mieszkańcy gmin 
leżących nad Jeziorem Rożnowskim. Rodzi-
ny, znajomi, żony, kochanki zatem nie muszą 
jechać na spotkanie z osadzonymi do Nowego 
Sącza na Pijarską, a spotkać się z nimi w róż-
nych celach (nomen omen) w pięknych oko-
licznościach przyrody.

Sądeckim elitom 
między oczy

J 
ednym z moich ulubio-
nych zajęć jest słucha-
nie ludzi, którzy mają coś 
ciekawego do powiedze-
nia. Wystąpienie dr. Ra-
fała Matyi podczas spo-

tkania Klubu Sądeckiego nagrałem 
nawet kamerą zainstalowaną w te-
lefonie komórkowym, żeby móc pu-
ścić tym, którzy powinni Matyi po-
słuchać. A kto powinien? Wszyscy, od 
których coś w Nowym Sączu zależy. 
Powiem więcej – powinni go posłu-
chać nawet ci, od których w mieście 
nie zależy kompletnie nic.

Rafał Matyja przywalił sądeckim 
elitom celnie między oczy. Ale przy-
walił uczciwie. Jak sam przyznał, 
gdyby takie rzeczy o Sądecczyźnie 
mówił w Warszawie albo Krakowie, 
to byłoby to obgadywanie za plecami. 
Prawdziwi przyjaciele mówią sobie 
jednak prawdę w oczy, a dr Matyja 
uważa się za przyjaciela Sądecczy-
zny, więc niech się przyjaciel nie ob-
raża. Politolog z WSB–NLU sprawdził, 
że bodaj nigdy w historii najważniej-
sze publiczne stanowiska nie były tu 
zajmowane przez osoby tak… wie-
kowe. Mówiąc prościej, sądeckie eli-
ty starzeją się, a żadne znaki na nie-
bie i ziemi nie wskazują, by tendencja 
ta miała się w jakiejś przewidywalnej 

perspektywie zmienić. Wręcz prze-
ciwnie. Jeśli Nowy Sącz nadal nie bę-
dzie miał młodym ludziom nic do za-
oferowania, to za lat kilka (najdalej za 
kilkanaście) będziemy jednym wiel-
kim szpitalem geriatrycznym. Jak 
przypomniał Rafał Matyja miewali-
śmy już wojewodów, posłów i pre-
zydentów obejmujących stanowiska 
sporo przed czterdziestką. Teraz by-
łoby to potraktowane jak wybryk na-
tury. Młodzi muszą poczekać na swo-
ją szansę w długiej poczekalni, a jeśli 
już ją kiedyś dostaną, będą mieli na 
głowach przewagę siwych włosów 
i zero zapału, by coś z tego miasta wy-
cisnąć. Nowe idee to w naszym regio-
nie – zdaniem Matyi – towar najbar-
dziej deficytowy. Skąd je wziąć, skoro 
do nowych idei potrzebni są nowi lu-
dzie, a nowych jak na lekarstwo, bo 
wszyscy wyjeżdżają, a przyjechać 
nikt nie chce. No prawie nikt. Czasa-
mi zdarzają się wyjątki – jak np. Rafał 
Matyja – ludzie, którzy płyną pod prąd 
powszechnym trendom, bo wierzą, że 
Nowy Sącz jest miejscem, gdzie można 
robić fajne rzeczy. Tak przynajmniej 
nasze miasto wygląda z daleka, bo już 
z całkiem bliska często okazuje się, że 
jednak niewiele można.

Bardzo bym chciał się nie zgo-
dzić z Rafałem Matyją, ale – nieste-
ty – zgodzić się muszę. Potrzebuje-
my nowych impulsów, nowych idei, 
bo grozi nam sytuacja, kiedy nie będą 
mówić o Nowym Sączu, że to mia-
sto, które posiada największy skan-
sen w Polsce. Będą mówić prościej 
– to największy skansen w Polsce. No 
chyba, że wcześniej problemy, o któ-
rych mówią głośno ludzie tacy jak 
Matyja, dotrą do naszej zbiorowej 
świadomości.

Kryminalista 
też człowiek

Jerzy Wideł
Z kapelusza

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

www.farbol.pl
•  FARBY (dachy,

elewacje, wnętrza)
• KLEJE
• SILIKONY, PIANY budowlane
•  IMPREGNATY (drewno, 

kamień, ceramika)

MIESZALNIK FARB I TYNKÓW

•  akrylowych, 
•  silikonowych, 

•  mozaikowych

Nowy Sącz, ul. Głowackiego 38
Tel. 18 441 14 13, Faks 18 444 35 37

U WA G A :
wakacyjna szkoła pływania 

dla dzieci i dorosłych. Zajęcia 

grupowe i indywidualne.

Nauka pływania i rehabilitacja 

w wodzie dla osób 

niepełnosprawnych.

mgr Tomasz Baliczek 

606-454-948

R E K L A M A
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– „Nowy dyrektor artystyczny przy-
chodzi dla odświeżenia Festiwalu. […] 
Kiepura narzucał formę opery i ope-
retki” – mówił Pan w maju „Dobre-
mu Tygodnikowi Sądeckiemu”. Ta for-
ma była zła?

– Nie, nie była zła, ale nie można 
stale robić tego samego. Nawet naj-
większe światowe festiwale, jak Fe-
stiwal Wagnerowski w Bayreuth czy 
Festiwal Mozartowski w Salzburgu, 
które są ograniczone osobami pa-
tronów, stale odświeżają swój pro-
gram i przedstawiają różne formy. 
Jan Kiepura był wielkim śpiewa-
kiem, największym z tenorów I po-
łowy XX w., ale liczba nagrań, jakie 
po sobie pozostawił, jego repertu-
ar sceniczny i teatralny nie był zbyt 
szeroki. Kiepura był za to jednym 
z pierwszych śpiewaków świato-
wych, którzy odkryli sens współ-
pracy z mediami elektronicznymi. 
Zrozumieli, że droga do szerokiej 
popularności odbywa się nie tylko 
przez operową scenę, ale np. przez 
film. Wystąpił w całym szeregu fil-
mów, a jego obecność w nich tłu-
maczyła się tym samym dokładnie 
czym obecność Elvisa Presleya dzie-
siątki lat później. Doszliśmy więc do 
wniosku, że trzeba poszerzyć for-
mułę festiwalową po to, by poka-
zać publiczności przybywającej do 
Krynicy–Zdroju znacznie więcej. 
– I przez to też zwiększyć jej 
frekwencję? 

– Raczej zależy nam na poszerze-
niu grupy odbiorców. Uważam na 
przykład, że nie jest rzeczą złą or-
ganizować koncerty w kościołach. 
Są słuchacze, którzy nigdy nie za-
płacą kilkadziesiąt złotych za bilet 
na koncert plenerowy czy w Pijal-
ni Głównej, ale chętnie przyjdą na 
darmowy koncert do kościoła. Być 
może to ich zachęci do obcowania 
w przyszłości z innymi naszymi 
propozycjami – bardziej operowy-
mi czy operetkowymi. W kościo-
łach wystąpią wybitni soliści jak 
Elżbieta Towarnicka, Katarzyna 
Oleś–Blacha. Znam ich program 
i wiem, że słuchacze, którzy przyj-
dą na ich koncerty, będą obco-
wali ze sztuką wokalną na wyso-
kim poziomie. Ponadto solistom 
towarzyszą znani polscy organiści, 
a w przypadku Katarzyny Oleś–
Blachy orkiestra kameralna. Mimo 
że na zorganizowanie tegorocznego 

Festiwalu nie było zbyt wiele cza-
su – zostałem dyrektorem arty-
stycznym na trzy miesiące przed 
rozpoczęciem – chcieliśmy tak go 
zaplanować, by nikt nie zarzucił 
nam, że za Bogusława Kaczyńskiego 
było więcej występów. W tym roku 

będzie ich 16, dwa w ciągu dnia. 
Pierwszy koncert popołudniowy 
ma formę recitalową, a wieczo-
rem robimy show. Myślę, że gdyby 
Jan Kiepura dożył naszych czasów, 
chętnie słuchałby na przykład mu-
zyki Michela Jacksona…
– Hasło tegorocznego Festiwalu: „Łą-
czymy tradycję z nowatorstwem” było 
chyba bliskie Kiepurze?

– Oczywiście. W tym czasie Pol-
ska miała dwóch artystów, któ-
rzy potrafili to robić. Jan Kiepu-
ra i Ignacy Jan Paderewski. Dbali 
o swój PR, o jednym i drugim moż-
na było przeczytać w prasie – dziś 
pewnie byliby bohaterami koloro-
wych magazynów. Potrafili dosko-
nale radzić sobie z publicznością, 
która ich uwielbiała, bo nie odgra-
dzali się magiczną barierą rampy 
scenicznej. 
– Odświeżając formułę, chce Pan rów-
nież „odświeżyć” publiczność. Czy nie 
obawia się Pan, że zrazi tym „starszą” 
widownię?

– Nie miałem ostatnio okazji 
śledzić Festiwalu w jego poprzed-
niej formule. Ciekawi mnie, kto 

naprawdę uczestniczy w Festiwalu. 
Przy okazji tej edycji chcę to zbadać. 
Słyszę różne opinie: że miejscowi 
nie przychodzą na koncerty, że to 
Festiwal tylko dla kuracjuszy. Mówi 
się też, że przyjeżdżają ludzie z róż-
nych zakątków Polski i świata, spe-
cjalnie na tę imprezę. Muszę spraw-
dzić, ile w tym wszystkim prawdy. 
Zależy mi oczywiście, by przycią-
gnąć młodych ludzi, bo za chwi-
lę zrobi się luka pokoleniowa. Na-
wet dyrektorzy największych oper 
i filharmonii porozumieli się, by 
wspólnie działać dla idei przycią-
gnięcia młodych. Uważam, że to 
pokolenie, które się jeszcze cokol-
wiek na muzyce zna i uczestniczyło 
w niejednym koncercie, nie będzie 
rozczarowane. Myślę, że chętnie 
zobaczy coś innego. Musimy teraz 
zadbać o to pokolenie, które obcu-
je z MP3 i muzyką ściąganą z inter-
netu, które – z całym szacunkiem 
– nie czyta książek Bogusława Ka-
czyńskiego, bo ono w ogóle pra-
wie nic nie czyta, a wiedzę czerpie 
z telewizji i internetu. Ważne jest, 
by tych ludzi przechwycić, bo oni 

mają potrzeby artystyczne, swoje 
preferencje. Dlatego wprowadzamy 
elementy wręcz muzyki popowej. 
Młoda publiczność wie, co to jest 
„Upiór w operze”, ale nie wie, czym 
jest „Straszny dwór”. To okropne, 
co mówię, ale tak jest. 
– I mamy się na to godzić?

– Nie ulega wątpliwości, że dziś 
kultura masowa dominuje nad kul-
turą wysoką. To się może komuś 
podobać lub nie, ale tego nie unik-
niemy. Tak jak upałów w lecie. Dziś 
to telewizja nadaje rozgłos, ten ce-
lebrycki wymiar. Jan Kiepura wy-
czuł, że takie możliwości daje film. 
Myślę, że gdyby żył w naszych cza-
sach, występowałby w show tele-
wizyjnych, by móc cieszyć innych 
swoim głosem. Bądźmy szczerzy, 
występując tylko w operze, nie 
byłby znany. Statystyki mówią, że 
przeciętny Polak chodzi do ope-
ry raz na… 70 lat. Taki festiwal, jak 
krynicki, musi więc oferować po 
trochu coś dla każdego. Zaspokoić 
gusta publiczności konserwatyw-
nej, jak i tej bardziej otwartej, chło-
nącej wszelkie nowości. 

ROZMOWA  ze STEFANEM MÜNCHEM, dyrektorem artystycznym 46. Festiwalu im. Jana Kiepury w Krynicy–Zdroju

Musimy teraz zadbać 
o to pokolenie, które 
obcuje z MP3 i muzyką 
ściąganą z internetu, 
które – z całym 
szacunkiem – nie czyta 
książek Bogusława 
Kaczyńskiego, bo ono 
w ogóle prawie nic nie 
czyta, a wiedzę czerpie 
z telewizji i internetu
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46. Festiwal im. Jana Kiepury

WSPOMNIENIA  REPORTERA . 
Piotr Gryźlak przez blisko ćwierć 
wieku był związany z Festiwalem 
Kiepurowskim. Co roku jeździł jako 
dziennikarz na wszystkie koncerty 
i relacjonował je na łamach „Dzien-
nika Polskiego”. Kiedy dowiedział 
się, że Festiwalu w tym roku może 
zabraknąć – skomentował dla DTS: 
„Jeśli tej imprezy nie będzie, burmi-
strza rozniosą”. Na szczęście bur-
mistrza nikt nie planuje rozno-
sić, a Piotr Gryźlak oczekując na 
kolejną edycję festiwalu, specjal-
nie dla Czytelników DTS oddaje się 
wspomnieniom.

Sądeczanie opuścili Festiwal
Na Festiwal jeździłem prze-

ważnie ze Staszkiem Śmiercia-
kiem, fotoreporterem „Gazety 
Krakowskiej”. Rzadko wyjeżdża-
liśmy do Nowego Sącza tuż po za-
kończeniu imprezy, bo Staszek 

zawsze gdzieś się musiał zgubić. 
Ale nie o tym chciałem… Odkąd 
pamiętam nasz samochód ciągnął 
się w sznurze innych, podążają-
cych z Nowego Sącza do Kryni-
cy–Zdroju. W drodze powrotnej 
było podobnie. Sądeczanie chęt-
nie bowiem jeździli na Festiwal. 
Od kilku lat jednak droga na trasie 
do uzdrowiska w trakcie trwania 
imprezy była prawie pusta. Przez 
jakiś czas w organizację imprezy 
włączał się bowiem Urząd Wo-
jewódzki w Nowym Sączu, być 
może miał do rozdysponowania 

darmowe wejściówki? Trudno po-
wiedzieć, ale po tym sądeczan na 
Festiwalu było coraz mniej. 

Wyjęci z lat 30. 
Na Festiwalu nigdy nie mogło 

zabraknąć Gabrieli i Zbigniewa 
Poznachowskich. Małżeństwo 
przyjeżdżało co roku na Festiwal 
z Inowrocławia. Żywcem wyjęci 
z lat, 30. XX w., kiedy to śpie-
wał Jan Kiepura. Zawsze nie-
nagannie ubrani. Ona w sukni, 
specjalnym nakryciu głowy, on 
we fraku – bardzo szarmancki. 
Dodają temu Festiwalowi sma-
ku. Po tylu latach stali się wła-
ściwie jego integralną częścią.

Bosa Maryla i niedostępna 
Edyta

Zachowania gwiazd, które 
występowały podczas Festiwalu 
niejednokrotnie wprawiały wi-

dzów, organizatorów i dzienni-
karzy w osłupienie. Proszę sobie 
wyobrazić wyfraczoną publicz-
ność, eleganckie damy oczekujące 
na koncert, a tu na scenę wchodzi 
Maryla Rodowicz… wychodzi… 
na bosaka. Chwila dekoncentra-
cji. Ale ona kupiła tę publiczność, 
i publiczność ją, błyskawicznie. 
Na koniec oklaski, bisy i obo-
wiązkowo rozdawanie autogra-
fów pod sceną. Bo na Festiwalu 
zrodziła się tradycja, że po wystę-
pie artyści schodzili do publicz-
ności, by złożyć autografy, dać 

się sfotografować. Niestety, nie 
wszyscy potrafili docenić widow-
nię. Na przykład Edyta Górniak 
okazała się zupełnie niedostęp-
na nie tylko dla publiczności. Jej 
ochroniarze pięć metrów przed 
sceną narysowali grubą kreskę, 
której nie wolno było przekro-
czyć nikomu. Żartowaliśmy, że 
będą strzelać, jak się odważy-
my. Po koncercie Bogusław Ka-
czyński chciał wejść za kulisy 
i podziękować Edycie Górniak 
za występ. Nie został wpuszczo-
ny przez ochroniarzy. Można tyl-
ko sobie wyobrazić jego zdener-
wowanie. Danuta Chrostowska, 
która przez lata tworzyła kroni-
kę festiwalową, też się odbiła od 
drzwi. Chciała poprosić o wpis do 
kroniki. Księgę wziął specjalny 
„wysłannik” Górniak i przekazał 
piosenkarce, by wpisała się. Pani 
Danusi nie wpuszczono. Tymcza-
sem sława – Nina Andrycz – nie 
miała nic przeciwko specjalnemu 
spotkaniu z publicznością. W po-
deszłym wieku, przywieziona na 
Festiwal specjalnym ambulan-
sem, chętnie opowiadała widow-
ni anegdotki ze swojego życia. Na 
przykład, że jako żona Józefa Cy-
rankiewicza dostawała futra od 
Stalina, których nigdy nie zało-
żyła, bo się brzydziła. 

Daj mi tę noc
Bywało, że artyści występu-

jący podczas Festiwalu musie-
li wykazać się niezwykłym opa-
nowaniem. Do dziś nie wiem, 
jak Tatiana Szebanowa, laure-
atka konkursu chopinowskiego, 
wytrzymała „konkurencję” któ-
ra towarzyszyła jej przez cały czas 
trwania jej występu. Niedogod-
ności zaczęły się już od… krzesła. 
Skrzypiało, na pierwszy rzut oka 
nie było też zbyt wygodne. Ale 
pani Tatiana to była nader spo-
kojna i cierpliwa osoba. Ledwie 
zaczęła grać – a trzeba wiedzieć, 
że w Starym Domu Zdrojowym 
na dole jest knajpa – a z dołu sły-
chać muzykę, bo właśnie roz-
począł się dancing. Tu Chopin, 
a tam „Daj mi tę noc”. Organi-
zator zszedł na dół, ale na nic się 
zdały jego prośby. Szebanowa nie 
dała się wybić z rytmu. Najmoc-
niejsze było oczywiście zakończe-
nie. Kiedy grała ostatni utwór, na 
Deptak na sygnale wjechała ka-
retka pogotowia. 

– Kiedy po raz ostatni był Pan w Pol-
skim Studio Radiowym?

– Pan poczeka, zaraz, zaraz, 
chwileczkę, chwileczkę. Mnie się 
zdaje… O! Ja z wami mam na pieńku. 
– Tak?

– O tak, tak. Któryś dzienni-
karz napisał, że śpiewałem na Ja-
snej Górze i kazałem sobie za to 
zapłacić. A ja powiedziałem Pol-
skiemu Radiu, że będę śpiewał 
na Jasnej Górze, a Polskie Radio 
miało za to dać albo na niewido-
me dzieci, albo – tu nie pamiętam 
– na Ligę Morską, czy coś takie-
go, 10 tys. zł. 
– Pamięta Pan, kiedy to było?

– Chyba w ’37 lub ’38… A mo-
żemy gdzieś usiąść? Jestem taki 
zmęczony. Calutki dzień śpie-
wam. Jeść nie dają, każą śpiewać. 
Nie mam czasu, bo albo ktoś tele-
fonuje, albo jakaś pani, pan przyj-
dą: „Tylko na słóweczko, tylko na 
chwileczkę”. A później pół godzi-
ny siedzą. 
[…] Jakie wydarzenie z okresu między-
wojennego najbardziej zostało w Pań-
skiej pamięci?

– Największe wrażenie to je-
den z moich ostatnich wystę-
pów na Starym Mieście. Było ja-
kieś 40–50 tysięcy ludzi. Później 
od Starego Miasta szła ta masa lu-
dzi. Krzyczeli, nieśli, prawie mnie 
rozerwali – jeden ciągnął w jed-
ną stronę, drugi w drugą stronę. 

A ja, wie Pan, mam tylko dwie 
nogi […].
[…] Pan dzisiaj miał koncert, co Pan 
śpiewał na tym koncercie?

– Panocku, nie miałem dziś żad-
nego koncertu…
– Przepraszam, próbę…

– A idźże Pan…
– …przed koncertem.

– Próbę miałem. Pociłem się pro-
szę pana. Lało się ze mnie w strasz-
liwy sposób.
– Co Pan śpiewał?

– „Straszny dwór”, „Na ust ko-
ralu”, potem z polskich rzeczy „Le-
gendę Bałtyku – Czy ty mnie ko-
chasz”. Ja się jej pytam, czy ona 
mnie kocha. Rozumie Pan?! To bar-
dzo ważne próby. A potem śpie-
wałem rzecz, której zupełnie tu 
nie znacie, a która jest napisana na 
skrzypce – nazywa się „Kujawiak 
Wieniawskiego”. Ja do tego Kuja-
wiaka zrobiłem słowa polskie razem 
z jednym jegomościem. I te słowa 
polskie szły w czystko amerykań-
skim przedstawieniu. 
– I ostatnie pytanie, na zakończe-
nie. Cała Warszawa się pyta, ile Kiepu-
ra ma lat?

– Dokładnie, proszę pana, mam 
52 lata. W paszporcie mam 52, ale 
de facto mam tylko 35.
– Jak to?

– Bo się czuję na 35.
Rozmawiał MARIAN MARZYŃSKI, 

Polskie Radio 1958 r. 
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– Kiedy Bogusław Kaczyński zapowie-
dział, że festiwalu nie będzie, zaprzeczył 
Pan, mówiąc, że to krynicka impreza. 
Jest Pan zadowolony z tego, co udało się 
wypracować w ciągu trzech miesięcy?

– Z mojej strony to nie była buta 
czy chęć przekomarzania się. Fe-
stiwal ma 45–letnią tradycję. Pan 
Kaczyński, owszem, przez 28 lat 
wkładał w niego wiele energii, ale tu 
chodziło o dobro wszystkich melo-
manów. Jeśli w pewnym momencie 
stwierdził, że ze względów – w su-
mie bliżej mi nieznanych, bo argu-
ment braku finansów jest dla mnie 
kompletnie nie do przyjęcia – nie bę-
dzie już dyrektorem artystycznym, 
uznałem, że zorganizujemy Festiwal 
we własnym zakresie. Nie mogłem 
się oglądać na pana Kaczyńskiego. 
Ma prawo do podejmowania takich 
decyzji, tylko że one niekoniecznie 
są zgodne z interesem miasta.
– Ile ostatecznie Festiwal będzie 
kosztował?

– Budżet festiwalowy wynosi 
ok. 800 tys. zł. Ta kwota może ulec 
zmianie, bo właśnie trwa przetarg 

na usługi związane z oświetleniem 
i nagłośnieniem imprezy. Nie sądzę 
jednak, by przekroczyło to zaplano-
waną sumę. 
– Bogusław Kaczyński zmienił zdanie 
i zapowiada kontynuację Europejskie-
go Festiwalu im. Jana Kiepury, ale w for-
mule objazdowej. Może odebrać Kry-
nicy publiczność? Który Festiwal jest 
właściwy?

– Znam jedynie pobieżnie kon-
cepcje Bogusława Kaczyńskiego. 
Nie zamierzam krytykować jego 
rozwiązań. Wręcz przeciwnie, uwa-
żam, że tego typu wydarzenie może 
być bardzo ciekawe. Natomiast chcę 
podkreślić, że Festiwal im. Jana 
Kiepury odbędzie się w Krynicy–
Zdroju już po raz 46. To do uzdro-
wiska przyjeżdżali festiwalowi go-
ście, właśnie ze względu na miejsce 
i atmosferę, jaka tu panuje. Pewnie 
część z nich przyjeżdżała też dla Bo-
gusława Kaczyńskiego i w tym roku 
może im go zabraknąć, ale gwaran-
tuję, że nowa formuła Festiwalu jest 
atrakcyjniejsza. Występować będą 
gwiazdy, jakich w Krynicy–Zdroju 

jeszcze nie było. Mówiąc jak eko-
nomista: stworzyliśmy znakomity 
produkt i sprzedajemy go określo-
nej grupie nabywców. Zapowia-
dam jednocześnie, że to nie będzie 
jedyne takie wydarzenie w Kry-
nicy–Zdroju. Stawiam na kultu-
rę, chcę, by Krynica była kojarzo-
na z miejscem, gdzie kwitnie życie 
kulturalne. A jeśli ktoś chce or-
ganizować inny festiwal im. Jana 
Kiepury, traktuję to, jako zdrową 
konkurencję. 
 – Rangi wydarzeniu dodaje patronat 
honorowy pierwszej damy RP Anny Ko-
morowskiej. Spodziewa się Pan wizyty 
pary prezydenckiej w Krynicy–Zdroju?

– Ogromnie się cieszę, że pani 
prezydentowa objęła patronatem ta-
kie przedsięwzięcie. Jej zgoda, to tyl-
ko potwierdzenie, że nasz Festiwal 
jest wydarzeniem wyjątkowym. To 
dla mnie największy komplement. 
Liczymy, że para prezydencka zawi-
ta choć na jeden z koncertów. Choć 
mam świadomość, że na tym szcze-
blu władzy trudno zaplanować ta-
kie rzeczy. 

46. Festiwal im. Jana Kiepury

ROZMOWA . – Stworzyliśmy znakomity produkt – mówi burmistrz Krynicy–Zdroju DARIUSZ REŚKO, 
zapraszając wszystkich na 46. Festiwal im. Jana Kiepury w nowej odsłonie

– Dyrektor artystyczny Festiwalu w wy-
wiadzie, rozpoczynającym ten dodatek, 
mówi, że Jan Kiepura, gdyby żył w na-
szych czasach, występowałby w telewi-
zyjnych show. Czyli tak jak Pani…

– Nie oceniam ludzi za to, co ro-
bią, ale jak to robią. Jeśli są dobrzy, 
walczą o jakość, popieram ich działa-
nia. Telewizja dziś to najbardziej no-
śne medium. W dobie Kiepury był to 
film. Ale nie tylko to czyniło z niego 
celebrytę tamtych czasów. Kiepu-
ra stawał na balkonie hotelu Patria 
w Krynicy–Zdroju czy hotelu Bristol 
w Warszawie i śpiewał. Miał intuicję, 
potrafił oczarować publiczność. Dziś 
byłby jednym z najbardziej spekta-
kularnych śpiewaków i pewnie to on 
by siedział zamiast mnie w jury „Bi-
twy na głosy”.
– Występowała Pani na deskach wielu 
oper europejskich, a w Polsce zaczę-
ła być dostrzegana, znana szerszej pu-
bliczności, dopiero, gdy wystąpiła w tele-
wizyjnym programie. Nie jest to dla Pani 
krzywdzące?

– Cały czas to powtarzam mediom: 
Czemu wcześniej się mną nie intere-
sowaliście? Teraz chcą znać najdrob-
niejsze szczegóły mojego życia. Tele-
wizja nie jest dla mnie celem samym 

w sobie, ale dodatkiem do tego, co 
robię – do projektów, które są dla 
mnie ważniejsze i bliższe sercu. Sta-
wia mnie w tej dobrej sytuacji, że 
mogę te projekty łatwiej wypromo-
wać. Muszę jednak zauważyć, że od 
początku romansowałam z telewi-
zją. Na studiach prowadziłam pro-
gram w TVP, miałam swój kącik kul-
turalny, którego celem była promocja 
młodych, zdolnych, a nieznanych. 
Czyż to nie zrządzenie losu? Jednym 
z moich pierwszych gości była Mał-
gorzata Walewska, a w tym roku, po 
tylu latach, spotkamy się na krynic-
kim Festiwalu. 
– Została Pani twarzą tego Festiwa-
lu. Jest Pani w stanie przyciągnąć na im-
prezę młodą publiczność, o którą walczą 
organizatorzy?

– Mam taką nadzieję. Zresztą cały 
program jest tak pomyślany. Nie zna-
czy to, że nie zależy nam na do-
tychczasowej publiczności. Muszę 
powiedzieć, że mam tremę przed wi-
downią, która od lat przyjeżdża na 
Festiwal. Mam do niej ogromny sza-
cunek i czuję przed nią respekt. 
– Festiwalowa publiczność będzie miała 
okazję zobaczyć Panią w nieco innej roli. 
W monodramie „Diva For Rent”.

– To mój autorski projekt. Mo-
nodram napisał specjalnie dla mnie 
Jerzy Snakowski. Sam przyszedł 
do mnie z tą propozycją. Nie by-
łam przekonana, do czasu, gdy nie 
oświadczył, że dzięki temu będę 
mogła pokazać operę szerszej pu-
bliczności. A trzeba wiedzieć, że Je-
rzy Snakowski to wybitny znawca 
opery – dwukrotnie wygrał „Wiel-
ką grę” na temat opery, później zo-
stał wicedyrektorem Opery Bał-
tyckiej. Kiedy napisał monodram, 
zapytałam moich autorytetów, czy 
to ma szansę powodzenia. Czu-
jąc się przez nich zachęcona, za-
częłam działać. W tym czasie padła 
propozycja udziału w programie 
„Bitwa na głosy”. Dzięki temu ła-
twiej było mi wypromować projekt. 
Praktycznie wszystkie pieniądze 
zarobione w programie przezna-
czyłam na promocję monodramu. 
Jestem przekonana, że było war-
to. Pani Krystyna Janda chciała go 
mieć w swoim teatrze Polonia. Wi-
dzowie po przedstawieniu, przy-
chodzili do mnie i mówili, że wy-
biorą się do opery. Mam nadzieję, 
że młodą festiwalową publiczność 
też do tego zachęcę.

ROZMOWA  z ALICJĄ WĘGORZEWSKĄ, polską śpiewaczką operową, ambasadorem 46. Festiwalu im. Jana Kiepury
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www.piwniczanka.pl

Naturalna Woda Mineralna PIWNICZANKA już 

po raz trzeci została wyróżniona nagrodą naj-

lepszego smaku „Superior Taste Award” we 

wszystkich trzech odmianach: LEKKO GAZOWA-

NA, NIEGAZOWANA, GAZOWANA. 

Najlepsze oceny otrzymała PIWNICZANKA LEKKO GA-
ZOWANA, którą uhonorowano najwyższym możliwym 
wyróżnieniem, czyli statuetką „CRYSTAL TASTE AWARD”. 
Nagroda ta to najwyższe uznanie świadczące o dosko-
nałości produktu, którym to wyróżnieniem mogą się po-
szczycić nieliczne światowe marki wód.

R E K L A M A

Wody i ludzie
Rozpoczynającego się właśnie Święta Wód Mineralnych nikomu 
specjalnie nie trzeba rekomendować. Impreza zdążyła już zdobyć 
swoją renomę, a lista występujących każdego roku artystów jest 
imponująca. Podobnie będzie i w tym roku.
Ale Święto Wód Mineralnych to również świetna okazja, by zagląd-
nąć w Dolinę Popradu, jeśli nas tam akurat dawno nie było. Wła-
ściwie miejsce to powinno nazywać się Doliną Mineralną, bo wszę-
dzie tu pełno najlepszych wód i właśnie wokół tych wód sława tego 
miejsca jest zbudowana. Ale Dolina Popradu to również ludzie, któ-
rzy kochają tę ziemię i nie szczędzą wysiłków, by było tu jeszcze 
piękniej i atrakcyjniej. Oczywiście o wodzie, ale też o ludziach pra-
cujących tu: Janie Golbie, Marii Janas, Stanisławie Cechinim, opo-
wiada nasz dzisiejszy dodatek. Zapraszamy do lektury!

Czytaj L str. 14–20.
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– Środek lata w Muszynie. Na Zapo-
pradziu spotykamy starsze osoby, za-
pewne ze swoimi wnukami, które są 
zadziwione, jak w ostatnich latach 
Muszyna zmieniła się na lepsze.

– No cóż. Za czasów PRL Muszy-
na miała domy wczasowe, sanato-
ria jednych z najważniejszych firm 
tego czasu – Ursus, FSO, „Wiarus”, 
„Metalowiec”, „Kolejarz”. To były 
bardzo bogate sanatoria najważniej-
szych branż gospodarczych kraju. 
Tyle tylko, że ówczesne władze mia-
sta i gminy nie umiały tego splen-
doru wykorzystać. Nie dbano 
o inwestycje potrzebne w przy-
szłości nie tylko wczasowi-
czom, ale przede wszystkim 
mieszkańcom. Muszyna gi-
nęła w świadomości miesz-
kańców Polski nie tylko, jako 
uzdrowisko, ale także cieka-
we swą historią miasto. Była, 
ot, jak pisała czasami prasa, ja-
kimś miasteczkiem na pograni-
czu ze Słowacją. Teraz najwyższy 
czas, by to odmienić.
– Jest Pan burmistrzem Muszyny od 
zaledwie 2,5 roku, ale inwestycje re-
kreacyjno–sportowe są imponujące.

– Mój poprzednik, śp. Walde-
mar Serwiński podjął się realiza-
cji dużych inwestycji, podejmując 
przy okazji duże ryzyko finanso-
we. Chciał wyrwać Muszynę z ma-
razmu i zastoju, i poprzez te inwe-
stycje ją wypromować. Jego śmierć 
przerwała te prace. To on podjął ini-
cjatywę budowy basenów na Zapo-
pradziu, które dzisiaj przyciągają 
tysiące turystów. Baseny są poło-
żone w pięknym miejscu i jeśli uda 
się nam dobudować jeszcze kry-
tą część, to będzie prawdziwy hit. 
Dość powiedzieć, że w minionym 
roku 2011 z basenów skorzystało 
ponad 25 tysięcy osób. Z różnych 
stron Małopolski, kraju. Mój po-
przednik Waldemar Serwiński za-
początkował rozwój Zapopradzia 
i ja chcę kontynuować jego dzieło. 
Przy okazji mając inne ciekawe pro-
pozycje inwestycyjne.
– Panie burmistrzu, dowiedzieliśmy 
się, że na Święto Wód Mineralnych zja-
dą dziennikarze z kilku stacji telewizyj-
nych, radiowych i ogólnopolskich ga-
zet. O Muszynie ma być głośno.

– Jestem pragmatykiem z ponad 
20–letnim stażem samorządowca. 

Wiem, że o inwestycje w uzdro-
wiskach należy walczyć dobry-
mi projektami, ale z drugiej strony 
bez promocji, utrwalenia naszego 
obrazu w krajowych mediach Mu-
szyna się nie przebije. Moja idea jest 
prosta – inwestycje uzdrowisko-
we dla przyjezdnych, ale także dla 
mieszkańców Muszyny. Stąd base-
ny, lodowisko, ogrody tematycz-
ne w Miejskim Parku „Baszta” czy 
też centra rekreacyjne na Zazam-
czu. W najbliższej perspektywie 
zamierzamy odnowić zamek, po-
prawić bazę rekreacyjno–sportową 
w Złockiem, Szczawniku, Jastrzębi-
ku, Żegiestowie. Stawiamy w Mu-
szynie na rekreację i sport dla kura-
cjuszy oraz mieszkańców i chcemy 
to promować w kraju. Nie zapo-
minamy o wspaniałej historii Mu-
szyny, stąd decyzja o odbudowaniu 

Muzeum Regionalnego Państwa 
Muszyńskiego, które otworzyli-
śmy w zeszłym roku.
– Skąd na te inwestycje, basen, nowe 
muzeum, wkrótce obwodnica, rewita-
lizacja centrum miasta, pozyskuje Pan 
pieniądze?

– To jest gra va–banque. Muszy-
na jest zbyt biedna, by wydawać 
pieniądze choćby na budowę ob-
wodnicy, która ma kosztować 23 
mln złotych. Nie chcę tu już wspo-
minać budowy wałów ochron-
nych za 23 mln złotych, odbudo-
wę muzeum, stabilizację osuwisk. 
Rzecz w tym, by umiejętnie ko-
rzystać z funduszy unijnych przy 
jak najniższym wkładzie naszych 
pieniędzy, rzędu 15–20 procent. 
A nawet zero procent, jak to mia-
ło miejsce przy budowie wałów 
przeciwpowodziowych.
– Jednakże korzystając z unijnych do-
tacji trzeba dołożyć własne pieniądze. 
Nie boi się pan pułapki kredytowej?

– W Muszynie mamy teraz boom 
inwestycyjny, ale za chwilę przyj-

dą chude lata. Mamy zadłu-
żony kredytami budżet, ale 
dzięki temu boomowi udaje 
się nam do Muszyny ściągać 
różnych inwestorów z bran-
ży hotelarskiej, usługowej 
i handlowej. Kiedy kryzys 

minie, oni będą motorem napędo-
wym rozwoju Muszyny. Szczegól-
nie cieszy mnie, że w tych obecnych 
i przyszłych projektach inwesty-
cyjnych coraz szerzej biorą udział 
mieszkańcy Muszyny, nie tylko in-
westorzy z Warszawy, Krakowa, 
Katowic czy Łodzi.
– Jak wspomnieliśmy, od ponad 20 
lat pracuje Pan w samorządach. Był 
Pan burmistrzem Krynicy Zdroju, wi-
ceburmistrzem Szczawnicy. Jest Pan 
prezesem zarządu Stowarzysze-
nia Gmin Uzdrowiskowych. Bywa Pan, 
nie tylko w europejskich, uzdrowi-
skach, jako gość zapraszany z Polski. 
Ma Pan zatem możliwość konfronta-
cji polskich uzdrowisk z europejskimi. 
Ale my zapytamy wprost – jak we-
dług Pana za 10, 15 lat będzie wyglą-
dała Muszyna? Czy będzie rywalizo-
wać z Krynicą?

– My już wybraliśmy inną dro-
gę niż Krynica. Muszyna ma być 
miejscem aktywnego wypoczynku 
przede wszystkim dla rodzin z ma-
łymi dziećmi, ale praktycznie dla 
wszystkich osób w różnym wieku. 
Stąd nasza tak bogata oferta rekre-
acyjna. Bogata, bo tę ofertę reali-
zować będziemy w trzech naszych 
różnych uzdrowiskach – Muszyna, 
Złockie i Żegiestów. Każde ma inny 
charakter.
– Zbliża się Święto Wód Mineral-
nych. Od lat symbolizowało ono nowe 

wydarzenia inwestycyjne, jak choćby 
przed laty otwarcie pijalni Antoniego. 
Jak będzie w tym roku?

– Postaramy się oddać do użyt-
ku ogrody tematyczne (sensorycz-
ne) w Miejskim Parku „Baszta”. 
W przyszłym roku podczas świę-
ta oddamy do użytku obwodni-
cę, a w następnych latach mię-
dzynarodową ścieżkę rowerową, 
polsko–słowacką.
– Niech Pan zdradzi sekret, w jaki spo-
sób ściąga pan do Muszyny tak dużo 
pieniędzy unijnych na inwestycje. Wie-
le innych miast szczerze tego Panu 
zazdrości.

– Pieniędzy szukamy w róż-
nych funduszach unijnych, głównie 
związanych ze współpracą trans-
graniczną ze Słowacją. Takie pro-
jekty regionalne, międzynarodowe 
są wysoko oceniane i finansowa-
ne przez Unię Europejską. Po dru-
gie nasze projekty przygotowu-
ją fachowcy częściowo z Urzędu 
Miasta i Gminy Muszyna, ale tak-
że z firm zewnętrznych, które się 
na tym po prostu znają. Ja ze swo-
jej strony prognozuję rozwój gmi-
ny z wyprzedzeniem 10, 15–letnim, 
analizując możliwości realizacji in-
westycji i możliwości ich sfinan-
sowania. Jak dotąd taka polityka 
przynosi nam sukcesy, ku zadowo-
leniu mieszkańców.

Rozmawiał (YES)

Odrabiamy zaległości
ROZMOWA  z JANEM GOLBĄ, burmistrzem Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, prezesem Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP

Jan Golba

Święto Wód Mineralnych

STOWARZYSZENIE GMIN 
UZDROWISKOWYCH RP
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– Celem, który nam przyświeca 
jest krzewienie wśród mieszkań-
ców Muszyny, zwłaszcza młode-
go pokolenia, naszej muszyńskiej 
tradycji – mówi Andrzej Gancarz, 
prezes Stowarzyszenia Klucz Mu-
szyński. – Chcemy aktywizować 
gospodarczo naszych mieszkań-
ców, a także, w razie potrzeby, 
nieść pomoc potrzebującym.

Tradycja czyli klucz do sukcesu
Skąd wzięła się nazwa stowa-

rzyszenia? Otóż w 2004 r. ówcze-
sny burmistrz Waldemar Serwiń-
ski rzucił pomysł, a był z dziada 
pradziada muszynianinem, by 
nadając impuls rozwojowi Mu-
szyny sięgnąć do jej historii. Do 
czasów średniowiecznej świet-
ności grodu. W latach 1391–1770 
(z przerwami) miasto należało do 
biskupów krakowskich, a rządy 
sprawowali w ich imieniu staro-
stowie. Było to świetnie zorga-
nizowane państwo muszyńskie, 
zwane też Kluczem Muszyńskim. 
Największy rozkwit przeżywa-
ło to państwo za czasów króla 
Kazimierza Wielkiego.

Do Klucza Muszyńskie-
go należała Muszyna i Ty-
licz, a także okoliczne wsie. 
Państwo muszyńskie mia-
ło własną administrację, 
sądownictwo, siły zbrojne 
i kwitło na handlu z leżą-
cymi po drugiej stronie Po-
pradu Węgrami.

– Wzorujemy się na śre-
dniowiecznym państwie mu-
szyńskim, które było samodziel-
ne, bo nasze stowarzyszenie Klucz 
Muszyński jest także prężną or-
ganizacją pozarządową – mówi 
z uśmiechem Katarzyna Rymar-
czyk–Wajda, sekretarz Urzędu Mia-
sta i Gminy Uzdrowiskowej Mu-
szyna, członkini stowarzyszenia. 
– Nasza aktywna działalność nie 
byłaby możliwa bez aprobaty spo-
łecznej, zaangażowania i pracy wie-
lu muszynian.

Pomogły zakłady produkcyjne
Stowarzyszenie Klucz Muszyński 

jest od kilku lat współorganizato-
rem Święta Wód Mineralnych. I te-
raz dochodzimy do sedna sprawy, 
czyli pieniędzy, dzięki którym sto-
warzyszenie może nie tylko działać, 
ale nieść finansową pomoc dla róż-
nych przedsięwzięć.

Otóż przed ośmiu laty, kie-
dy Klucz Muszyński powstawał, 
zadbano o jego mocne finanso-
we filary. Firmy i instytucje mają-
ce swoje siedziby, czy też zakłady 

produkcyjne w tym rejonie, za-
deklarowały się wspierać finan-
sowo działalność stowarzyszenia. 
W gronie tych firm są Spółdziel-
nie Pracy „Muszynianka”, „Mine-
ral–Complex” Krynica Zdrój, Coca 
Cola HBS sp. z o.o., „Galicjanka” II 
Q Powroźnik, Rozlewnia Wód Mi-
neralnych Sopel.

Zakres działania Klucza Mu-
szyńskiego jest bardzo rozległy, 
bo dzięki pozyskiwanym pienią-
dzom od sponsorów stowarzy-
szenie w minionych latach do-
finansowywało liczne inwestycje 
służące ochronie środowiska na-
turalnego, jak budowa kanaliza-
cji w Jastrzębiku, Miliku, Andrze-
jówce, czy w dzielnicy Muszyna 
Zapopradzie. Klucz Muszyński 
dołożył swoje pieniądze do zago-
spodarowania centrum rekreacji 
i sportu. Warto dodać, że od kilku 

lat centrum nosi imię tragicznie 
zmarłego burmistrza Waldemara 
Serwińskiego, inicjatora założe-
nia Klucza Muszyńskiego.

Z cegiełek powstaje 
wspólny dom

Stowarzyszenie dołożyło swo-
ją cegiełkę do budowy bądź wypo-
sażenia sal gimnastycznych w Po-
wroźniku, Złockiem, Muszynie, 

a także m.in. na rozwój bazy dydak-
tyczno–sportowej i działalność klu-
bów MKS Muszynianka i „Poprad”. 
Skorzystali z pomocy stowarzysze-
nia policjanci z komisariatu w Mu-
szynie, otrzymując w darze meble 
i sprzęt biurowy. Skorzystali dru-
howie z Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Muszynie, gdyż Klucz Mu-
szyński dołożył pieniądze m.in. do 
zakupu samochodu ratunkowego. 

Jednym słowem Klucz Muszyński 
sięgając do odległej historii miasta 
działa bardzo współcześnie, wyczu-
wając społeczne potrzeby.

W skład obecnych władz sto-
warzyszenia wchodzą: Andrzej 
Gancarz, prezes; Maciej Palej, wi-
ceprezes; Anna Wiśniowska, se-
kretarz zarządu; Urszula Gościń, 
SKA–skarbnik; Piotr Rutka – czło-
nek zarządu.

Historia odczytywana współcześnie

Święto Wód Mineralnych

Andrzej Gancarz
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Święto Wód Mineralnych

Taki ambitny plan stworzenia – ni-
czym na pustyni – tętniącego życiem 
handlowym, usługowym, rozrywko-
wym uzdrowiska Żegiestów postawił 
sobie Stanisław Cechini, współwłaści-
ciel spółki „Cechini Żegiestów Zdrój 
Główny” z siedzibą w Muszynie. Ta 
spółka z ograniczoną odpowiedzial-
nością jest spółką–córką holdingu Ce-
chini, zajmującego się budownictwem, 
usługami oraz produkcją wody mine-
ralnej. Stanisław Cechini z bratem Jó-
zefem są właścicielami holdingu, ale 
osobą która darzy Żegiestów szczegól-
nym sentymentem i chce z niego uczy-
nić wspomniany Dubaj Małopolski, jest 
właśnie Stanisław.

Ambitne plany Cechiniego
 – Serce mi krwawi od lat, kiedy 

widzę do jakiego stanu Przedsiębior-
stwo Uzdrowiskowe Krynica – Że-
giestów doprowadziło tętniące kiedyś 
życiem uzdrowisko – mówi Stanisław 
Cechini. – Miało ono swoje lata świet-
ności w okresie międzywojennym, 
także wbrew temu, co się powszech-
nie mówi o latach PRL–u. Na począt-
ku lat 90., kiedy duże zakłady pracy 
zaczęły upadać, wraz z nimi upada-
ły pensjonaty, domy wczasowe, sa-
natoria. W 2003 r. zamknięto Nowy 
Dom Zdrojowy, serce uzdrowiska. Od 
tego czasu Żegiestów–Zdrój stał się 
niszczejącym skansenem. Ja, chcę tą 
degradację powstrzymać, dlatego od 
firm – właścicieli pensjonatów i osób 
prywatnych kupuję od lat budynki 
i staram się je przywracać do życia, co 
najlepiej widać po zakupionym przez 
naszą spółkę sanatorium Wiktor. Wy-
remontowaliśmy budynek, który słu-
ży leczącym się i wypoczywającym, 
nie tylko korzystającym z dofinan-
sowania NFZ, ale też tzw. klientom 
komercyjnym. Mam już gotowe pla-
ny jak przywrócić życie uzdrowisku, 
choćby do poziomu lat świetności 
w okresie międzywojennym.

Pociągiem z Wiednia
Uzdrowisko narodziło się w 1846 r., 

kiedy Jakub Ignacy Medwecki, wywo-
dzący się ze spolonizowanej szlachty 
węgierskiej odkrył źródła wody mi-
neralnej w Dolinie Szczawnego Poto-
ku. Znał się na tym, gdyż w tym czasie 
był kierownikiem zakładu zdrojowego 
w Muszynie. Szybko wykupił od miej-
scowych chłopów działki, budując na 
nich pensjonaty i łazienki. Jednakże 
nową kartę w hi-
storii Żegiestowa–
Zdroju zapisała 
kolej. W roku 1876 
oddano do użyt-
ku stylowy przy-
stanek Żegiestów–
Zdrój, w którym 
zatrzymywały się 
pociągi z Krako-
wa, Lwowa czy Wiednia. Z tego pio-
nierskiego okresu pochodzi zachowany 
do dzisiaj pensjonat Żegotka.

Nowe czasy dla uzdrowiska na-
stały po I wojnie światowej. Istnie-
jące do tego czasu pensjonaty „Sta-
ry Dom Zdrojowy”, „Karolówka”, 

„Wodospad”, „Stanisławówki” i „Że-
gotka”, a także liczne działki budow-
lane stały się własnością spółki „Że-
giestów Zdrój”, która w 1920 r. została 
zarejestrowana w Krakowie. Jej udzia-
łowcami byli lekarze, adwokaci, drob-
ni przedsiębiorcy. Na czele spółki stał 

Jędrzej Krukierek, a po nim jego syn 
Kazimierz, znakomicie poruszający się 
wśród elit gospodarczych i politycz-
nych. To przedstawiciele tych elit pod-
suwali pomysły budowy pensjonatów 
w Żegiestowie i wykupywaniu dzia-
łek na przyszłość. Za jego namową Jan 

Brzozowski, prezydent Lwowa rozpo-
czął budowę pensjonatu „Biały Orzeł”. 
Z kolei w 1931 r. emerytowany puł-
kownik Wojska Polskiego, Edward 
Wojdett wzniósł pensjonat „Zamek”. 
Prezes Kukierek przekonał Wiktora 
Hłaskę, dyrektora koncernu naftowego 
we Lwowie, by zbudował sanatorium 
nazwane na jego cześć „Wiktor”. Tak 
powstawały zrujnowane dzisiaj pen-
sjonaty "Polonia", "Elżka", "Orlątko", 
"Sanato" (dzisiaj "Cztery pory roku") 
i inne. Wiele z nich w jak najgorszym 
stanie zostało kupionych przez firmę 
Cechini. Na tej bazie powstała wspo-
mniana spółka "Żegiestów Zdrój Głów-
ny". W związku z tym, że nierucho-
mości przedwojennej spółki Żegiestów 
Zdrój upaństwowiono w roku 1947, to 
wiele sanatoriów i pensjonatów pra-
wem kaduka trafiło w ręce państwo-
wych Zakładów Pracy.

– Wiele się natrudziłem, by znaleźć 
w Polsce ostatnich prawnych właści-
cieli nieruchomości, by móc je zaku-
pić – mówi Stanisław Cechini. – Myślę, 
że uda mi się w końcu kupić budy-
nek Nowego Domu Zdrojowego, któ-
ry stanowi w moich planach central-
ną i najważniejszą pozycję.

 Tu się zmieni krajobraz
A plany te są wręcz rewolucyjne i za-

pewne – jeśli je się kiedyś uda zrealizo-
wać – wycisną nowe, wręcz historyczne 
piętno na krajobrazie Żegiestowa–Zdro-
ju. W myśl koncepcji zagospodarowa-
nia terenu przygotowanego na począt-
ku tego roku przez krakowską firmę 
„ILIARD”, cały teren uzdrowiska leżący 
na prawym brzegu Popradu podzielo-
ny został na poszczególne strefy – tere-
ny. A więc teren usług uzdrowiskowych 
skupiony został wokół Nowego Domu 
Zdrojowego. Po prawej stronie depta-
ku wydzielono teren usług publicznych, 
komercyjnych wraz z hotelem lub pen-
sjonatem. W pobliżu „Żegotki” i „War-
szawianki” powstać mają nowe hote-
le i pensjonaty. Wytyczono też granice 
parku zdrojowego, na miejscu gdzie 
przed laty był też park zdrojowy. Ba, 
pod parkiem zaplanowano podziemny 
parking. Tu, gdzie stoi zdemolowana 
muszla koncertowa, ma powstać kry-
ty deptak z pergolą oraz punktem han-
dlowym i gastronomicznym. Obecny 
pensjonat „Biały Orzeł” będzie przebu-
dowany i podwyższony, podobnie też 
sąsiadujący z nim pensjonat „Prome-
teusz”. Oczywiście obecna „Żegotka” 

też ma ulec reno-
wacji. Kto prze-
jeżdżał, lub bywał 
ostatnio w Żegie-
stowie, ten bez 
trudu zauważył, 
że jego centrum to 
od lat wielki plac 
budowy, remon-
tów, przebudowy 

wykonywanej przez pracowników fir-
my Cechini. Takie prace trwają od lat 
w budynkach pensjonatów „Zamek”, 
„Elżka”, „Cztery pory roku”. Warto 
dodać, że wszystkie budynki dotąd za-
kupione przez Stanisława Cechiniego są 
pod ochroną konserwatora zabytków, 

podobnie jak wszystkie inne w Żegie-
stowie, zaś architektoniczne „pereł-
ki” – „Warszawianka”, „Światowid” 
i „Wiktor” dodatkowo są jeszcze wpi-
sane do rejestru zabytków. Stąd mu-
szą być zachowane detale architektoni-
cze, a nawet przedwojenna kolorystyka 
obiektów.

Gdzie będzie hotel, 
a gdzie park linowy

 – Przyszły Żegiestów Zdrój ma być 
miejscem, gdzie dobrze będą się czuć 
wypoczywać bądź pracując biznes-
meni – mówi Cechini. – Do ich dys-
pozycji będą czterogwiazdkowe ho-
tele. Ale uzdrowisko będzie bardziej 
otwarte dla średniozamożnych tu-
rystów i wczasowiczów. Im służyć 
będą hotele dwu, trzygwiazdkowe. 
Planuje się też budowę domu spokoj-
nej starości.

Krakowscy architekci Wojciech Wi-
tek i Łukasz Koziana w swoich pro-
jektach przygotowanych dla spółki. 
„Cechini Żegiestów Zdrój Główny” pro-
gnozują kilka funkcji uzdrowiska. Funk-
cja komercyjna ma identyfikować Że-
giestów z parkiem wodnym w okolicy 
„Wiktora”, parkiem rozrywki, centrum 
rozrywkowym, parkiem zdrojowym, 
centrum konferencyjno–biznesowym 
i zapleczem Medical Spa. Funkcja uzu-
pełniająca uzdrowiska dotyczy m.in. 
zaplecza sportowo–rehabilitacyjno–
rozrywkowego, kluby nocne. Funkcją 
podstawową ma być zapewnienie sa-
modzielnego funkcjonowania uzdro-
wiska, jako małego miasteczka, gdzie 
jest apteka, fryzjer, poczta, straż po-
żarna, transport w tym planowana ko-
lejna linowa nad Popradem, od „Wikto-
ra" do głównego deptaku oraz taksówki. 
W uzdrowisku, gwoli podkreślenia jego 
roli wypoczynkowo–sportowej, wyty-
czone mają być ścieżki rowerowe oraz 
piesze. Sporządzony projekt przez ar-
chitekta Witka w sposób szczegółowy 
przypisuje już przyszłościowe role po-
szczególnym już istniejącym budyn-
kom, oraz budynkom, które wciąż znaj-
dują się na deskach kreślarskich.

Z Sycylii do Żegiestowa 
Wizja przyszłego Żegiestowa–Zdro-

ju w wydaniu Stanisława Cechiniego 
jest imponująca. Inną kwestią jest czy 
i kiedy doczeka się ona realizacji.

– Marzenia lubią się spełniać, ale 
należy mocno wierzyć w ich spełnie-
nie – mówi Stanisław Cechini. – My-
ślę, że mam przed sobą jeszcze długie 
życie, jak moi włoscy przodkowie. 
Więc wszystko może się zdarzyć, bo 
napędza mnie w tej rodzinnej mi-
sji również i fakt, że mój pradziadek 
Franco Cechini mając 20 lat ruszył za 
chlebem z Sycylii. Mając 25 lat trafił 
do Żegiestowa w 1873 r., gdzie z grupą 
Włochów budował tunel pod Czerh-
lą, a w Andrzejówce, gdzie mieszkał, 
pojął za żonę mieszkającą tutaj moją 
prababkę Michalinę. On budował tu-
nel kolejowy, ja chcę odbudować Że-
giestów – Zdrój. Pewnie mam cha-
rakter podobny do pradziadka. Poza 
tym byłem niedawno w Dubaju i zro-
bił on na mnie piorunujące wrażenie. 

Będzie Dubaj w Małopolsce
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– Spośród wielu różnych nagród, od-
znaczeń, dyplomów uznania, cer-
tyfikatów firm polskich i zagra-
nicznych najbardziej ucieszyło całą 
naszą załogę prestiżowe wyróżnie-
nie – mówi Maria Janas, prezes zarzą-
du Spółdzielni Pracy „Muszynianka”. 
– Nasza woda mineralna otrzyma-
ła rekomendację Narodowego In-
stytutu Zdrowia Publicznego 
– Państwowego Zakła-
du Higieny w Warsza-
wie. Przyznana nam 1 
maja tego roku reko-
mendacja potwier-
dziła, że produkuje-
my naturalną wodę 
mineralną najwyż-
szej jakości, służącą 
celom także leczniczym. 
To cieszy i potwierdza, że 
wybraliśmy słuszną kiedyś drogę 
w Spółdzielni, stawiając wyłącznie 
na produkcję wody.

Mistrzowska mineralna
Jednakże przełomowym był rok 

2005, kiedy uruchomiono nowocze-
sną linię rozlewniczą o bardzo dużej 
wydajności. Sławy Spółdzielni w kra-
ju przysporzyły sukcesy sportowe 
klubu siatkarskiego kobiet o nazwie, 
a jakże mogło być inaczej, „Muszy-
nianka”. Wtedy to po raz pierwszy 
klub „Muszynianki” sponsorowany 
przez Spółdzielnię Pracy od 1999 roku 
zdobył tytuł Mistrza Polski.

Powróćmy jednak do wody, która 
będzie podawana podczas tegorocz-
nego Święta Wód Mineralnych w Mu-
szynie. „Muszynianka” jest zalecana 
w celach dietetyczno–zdrowotnych 
z uwagi na dużą zawartość mikro-
elementów, szczególnie jonów ma-
gnezu, wapnia i wodorowęglanów. 
Jeśli dodamy walory smakowe, jest 
„Muszynianka” doskonałym uzu-
pełnieniem codziennej diety, przy 
okazji gasząc pragnienie nie tylko 

w upalnie dni. Fachowcy mówią, że 
jest dobrym medykamentem leczą-
cym skutki wcześniejszego nadmier-
nego spożycia alkoholu.

Dobre wskaźniki ekonomiczne
Certyfikaty jakości produkcji, 

wśród nich certyfikat Europejskiej 
Gwarancji Najwyższej Jakości, to 
efekt wysokiego poziomu technolo-
gicznego, pełnej automatyzacji, któ-
ra całkowicie eliminuje bezpośredni 
kontakt pracowników z rozlewaną 

wodą mineralną. Kraje, które stosu-
ją wysokie standardy jako-

ściowe (m.in. USA, Ka-
nada, Australia, Wielka 
Brytania), otworzy-
ły szeroko swoje 
rynki spożywcze na 
„Muszyniankę”.

Jakość, technologia 
produkcji i możliwości 

marketingowe sprawiły, 
że woda mineralna z Mu-

szyny jest na piątym miejscu 
w krajowym rankingu z udziałem 5 
procent rynku wód, zaś od lat lide-
rem krajowym, jeśli chodzi o wody 
wysokozmineralizowane. Spółdziel-
nia Muszynianka ma dobre wskaźniki 
ekonomiczne. Dynamika sprzedaży 
w 2011 r. w stosunku do poprzedniego 
wyniosła 9 proc. przy jednoczesnym 
spadku całej branży o ok. 1,2 proc.

– Wielkość produkcji jest mocno 
uzależniona od posiadanych zaso-
bów dyspozycyjnych – mówi prezes 
Maria Janas. – Dlatego systematycz-
nie prowadzimy prace poszukiwaw-
cze w celu pozyskania nowych zaso-
bów. W tym roku planujemy kolejne 
odwierty.

Prestiżowa rekomendacja Narodo-
wego Instytutu Zdrowia Publicznego 
– Państwowego Zakładu Higieny nie 
wzięła się znikąd. To efekt nie tylko 
pracy załogi, ale przede wszystkim 
unikalnych właściwości "Muszynian-
ki". Ta woda mineralna jest niezwy-
kle cenną wodą profilaktyczno zdro-
wotną. Pita regularnie służy zdrowiu.

Duża ilość magnezu zawar-
ta w „Muszyniance” usprawnia 

przede wszystkim czynności ukła-
dów – odpornościowego oraz ner-
wowo – mięśniowego. Ten minerał 
bierze udział w ponad 300 proce-
sach biochemicznych w organizmie 

człowieka. Dzięki magnezowi wy-
datnie zmniejsza się ryzyko zacho-
rowań na choroby nowotworowe 
i układu krążenia (miażdżycę, nad-
ciśnienie tętnicze). „Muszynianka” 

pita regularnie minimalizuje za-
burzenia snu, napięcia nerwowe-
go i stresy. Ilość magnezu zawarta 
w półtoralitrowej butelce pokry-
wa dzienne zapotrzebowanie na ten 
pierwiastek, przeciwdziała zatru-
ciom związkami ołowiu, fluoru, rtę-
ci i neutralizuje skutki zanieczysz-
czeń przemysłowych.

Z kolei duża zawartość wapnia 
w wodzie mineralnej "Muszynian-
ce" zapobiega osteoporozie, zbyt-
niej krzepliwości krwi i zabezpiecza 
przed nadmierną przepuszczalnością 
ścian naczyń krwionośnych w sta-
nach uczuleniowych.

W dbałości o jakość woda co-
dziennie badana jest w laborato-
rium zakładowym oraz systematycz-
nie poddawana kontroli w Akademii 
Górniczo–Hutniczej w Krakowie.

Na koniec należy mocno podkre-
ślić, że spółdzielnia produkuje wy-
łącznie naturalną wodę mineralną bez 
jakichkolwiek dodatków smakowych.

 (ŚNIA)

„Muszynianka” to prawdziwe zdrowie

Święto Wód Mineralnych
M A T E R I A Ł  P R O M O C Y J N Y
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