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W kieszeni radnych powiatu

L str. 4

Na baseny po sezonie

L str. 6

Dziennikarki z Białorusi w sądeckim CIT

FOT. ARCH. WALENTEGO FIUTA

Nakład 14 000

L str. 7 W górach człowiek może popełnić błąd, ale też zdarzają się sytuacje
od nas niezależne. Było wiele momentów, które mogły zakończyć się
Rysiowie - rodzina nietuzinkowych postaci
dla mnie tragicznie. Wyprawa na południową ścianę Lothse w 1987
L str. 8 roku: Byłem już tam blisko szczytu dwa lata wcześniej. Wydawało się,
że podejście i cała droga na tej ścianie jest bezpieczna. Nagle, wczeTajemniczy milioner pod Górą Parkową
śnie rano zeszła lawina…
SPORT L str.11
Roz m owa z sądeckim himalaistą Walentym Fiutem L str. 5
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• głębokość zabudowy 103 mm, to najszerszy system z dostępnych na rynku o współczynniku izolacyjności Uf=0,68 W/m2K
• 7 komorowy proﬁl klasy A z wysokogatunkowego, bezołowiowego PVC,
zapewnia najlepszą izolacją termiczną i akustyczną oraz bezpieczeństwo
użytkowania
• potrójny system uszczelnienia z uszczelką środkową idealnie chroni
przed wilgocią i chłodem
• barwiona w masie ścianka proﬁlu w okleinach zewnętrznych to estetyka
i trwałość na długie lata
• doskonałe parametry termiczne o charakterystyce odpowiadającej wymogom budownictwa pasywnego
Okna 7-komorowe to ekskluzywne połączenie doskonałych parametrów
termicznych z eleganckim klasycznym wzornictwem oraz nowatorską
technologią. Zaprojektowany z troską o środowisko, komfort użytkowania
i bezpieczeństwo, przy zastosowaniu najlepszych rozwiązań obniżających
zużycie energii.

Salon sprzedaży
33–300 Nowy Sącz
ul. Zielona 45
33–300 Nowy Sącz ul. Jagiellońska 57
tel/fax 18 444 11 27 tel/fax 18 444 11 01

Wspólnicy Miasteczka
Multimedialnego
walczą o wpływy w spółce
L str. 3
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GORLICE ul. Biecka 40
tel/fax 18 354 69 11
LIMANOWA ul.Kopernika 14
tel/fax 18 330 11 67

Centrala Paszyn 478, 33-236 Nowy Sącz, tel/fax 18 440 20 14

w w w. t o m e x o k n a . p l

Okulary Markowych Producentów:

znajdź nas na

Nasze pyszne kiełbasy i wędliny
wyrabiamy i wędzimy w sklepie

Tradycyjne receptury oraz doskonały smak potwierdzony
Intermarche Nowy Sącz
przez rosnące grono naszych stałych klientów!
C.H.EUROPA II Nowy Sącz ul. Nawojowska 1

Godziny otwarcia: pon.-piątek 7.30 - 21.00, sob. 7.30-20.30, niedz. 9.00 - 18.30
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TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

WA R TO W I E D Z I E Ć

Komin ekstremalny
Korzystając z przerwy w sezonie
grzewczym i tym samym możliwości
wyłączenia z użytku jednej z kotłowni przy ul. Wiśniowieckiego w Nowym Sączu Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej wymienia
właśnie komin. – Sądeczanie w niczym nie odczują skutków inwestycji
– zapewnia zarząd przedsiębiorstwa.
Ostatnie badania techniczne wykazały, że eksploatowany już od kilkunastu lat stary komin po prostu się
zużył. Już za kilka tygodni zastąpi go
nowy, który wraz z montażem kosztować będzie około 500 tys. zł. Nowy
i przy okazji o wiele nowocześniejszy, przystosowany już do technologii, w jakiej od niedawna pracuje nowosądecki MPEC. Jakiej? Ano takiej,
w której proces spalania jest tak wydajny, że wydalane spaliny są o wiele chłodniejsze od tych, które produkowano do niedawna. A zimne

spaliny mają skłonność do skraplania i tym samym wymagają odprowadzenia w postaci komina ze stali nierdzewnej.
– Cała konstrukcja jest doskonale odgromiona i tym samym odporna na ewentualne skutki wyładowań atmosferycznych – zastrzega
Polek w odpowiedzi na spekulacje,
że prace są efektem wyjątkowo silnego wyładowania atmosferycznego sprzed dwóch tygodni, które postawiło na nogi całe osiedle Wojska
Polskiego i Milenium. Niezorientowanym wyjaśniamy: we wtorek 16
lipca, około piątej nad ranem uderzenie pioruna uruchomiło większość alarmów samochodowych
na obu osiedlach i wyrwało z łóżek
sporą ilość sądeczan. Wbrew doniesieniom wieści gminnej nie trafił
w komin MPEC, tylko w murowane
ogrodzenie okalające Biały Klasztor,
robiąc w nim imponującą wyrwę.
(ES)

WA R TO Z O B AC Z YĆ
PÓŁ ŻARTEM, PÓŁ SERIO

Bandyto, odsłoń
swoją twarz
Na drzwiach wejściowych sądeckiej placówki SKOK–u Stefczyka
mieszczącej się przy ul. Długosza, obok informacji o godzinach
otwarcia przeczytać można też niebanalny komunikat: osoby z zasłoniętą twarzą nie będą obsługiwane.
Według rzecznika prasowego Kasy
Andrzeja Dunajskiego to żadna nowość w świecie wielkiej, międzynarodowej finansjery…
– Podobne komunikaty stosowane są już od wielu lat i wynikają ze sprawdzonych, wypracowanych procedur bezpieczeństwa
stosowanych we wszystkich największych instytucjach finansowych świata – zapewnia Dunajski.
– I nie ma to żadnego odnośnika do mniejszości narodowych,
bo i takie komentarze, szczególnie
w odniesieniu wyznawców islamu
pojawiały się w prasie. To zostało wymyślone do odstraszania potencjalnych przestępców, którzy
chcieliby dokonać napadu, używając kominiarek czy innych elementów do zamaskowania twarzy
– zastrzega rzecznik. Czyżby zatem
przeczytanie krótkiego tekściku
na drzwiach było w stanie skutecznie zniechęcić zatwardziałych bandytów porywających się na napad
na bank? – Ja tego nie rozstrzygam i nie oceniam – odpowiada

przedstawiciel SKOK–u. – Odsłoniętą twarz muszą mieć osoby
siedzące bezpośrednio przed pracownikiem, szczególnie przy wypłacie pieniędzy, tak by pracownik miał sposobność identyfikacji
klienta na podstawie dowodu tożsamości, czyli dowodu osobistego
lub paszportu – ucina nasze dociekania Dunajski.

SKOK Stefczyka to jedyna placówka, na której widnieje podobna
informacja. Czyżby zatem konkurencja miała inne sposoby na złodziei? – Zdjęcie czapki, kaptura
czy słonecznych okularów przed
rozmówcą to podstawy dobrego
wychowania i chyba nikomu nie
trzeba o tym przypominać. To tak
jak z zasłonięciem ust przy kaszlu. Oczywiście rozumiem intencje zarządu Stefczyka, a nasi pracownicy również są szkoleni, jak
zachowywać się wobec klientów,
którzy celowo utrudniają identyfikację, ale nie widzimy potrzeby stosowania podobnych komunikatów – usłyszeliśmy w jednej
z sądeckich placówek bankowych.
Po wejściu Polski do Unii Europejskiej od podobnych, równie
intrygujących komunikatów zaroiło się wszędzie. Na zapleczach
restauracji można przeczytać,
że umywalka służy do mycia rąk,
a papierowe ręczniki do ich wycierania, na opakowaniach chemikaliów producenci odradzają nam
ich spożycie. Jednak szczytowym
osiągnięciem w tej dziedzinie było
wprowadzenie w ramach rządowego programu profilaktyki antyalkoholowej i antynarkotykowej
formularza, w którym nabywca
hurtowej ilości rozpuszczalników
lub kleju zapewni, że nie będzie ich
używał do wąchania. Co ciekawe,
przy zakupie detalicznym nikt już
o wąchaniu nie wspomina…
(ES)

1 sierpnia, g.18, Mała Galeria, wernisaż Grafiki Katarzyny Kroczek–Wasińskiej;
3 sierpnia, g.10–18, V Zlot Zabytkowych Pojazdów, prezentacja na trasie
Krynica Zdrój, Nowy Sącz–Miasteczko Galicyjskie
4 sierpnia, g. 10–18, V Zlot Zabytkowych Pojazdów, prezentacja na trasie
Nowy Sącz – Miasteczko Galicyjskie, Nowy Sącz – Rynek,
8 Sierpnia, g.17, Stary Sącz, Galeria „Pod Gniazdem”, Rynek 5, wernisaż
rzeźby Edwarda Gruceli;
g.18, Restauracja Panorama w Nowym Sączu, ul. Romanowskiego 6, Klub
GP Nowy Sącz zaprasza na spotkanie z redaktorem naczelnym Gazety Polskiej, Tomaszem Sakiewiczem oraz Pawłem Piekarczykiem.
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Wspólnicy Miasteczka Multimedialnego walczą o wpływy w spółce
Trwa konflikt między udziałowcami spółki Miasteczko Multimedialne. Przed kolejną konferencją prasową, jaką na wczoraj zwołał Robert
Gmaj, pełniący obowiązki kanclerza WSB–NLU i współwłaściciel Miasteczka Multimedialnego, pozostali udziałowcy wystosowali do niego
pismo, proponując polubowne załatwienie sprawy, a nawet mediacje
marszałka Małopolski w celu załagodzenia sporu.
– Czy to dziwne, że przedsiębiorcy, którzy zainwestowali grube
pieniądze chcą mieć kontrolę nad
procesem wydatkowania pieniędzy w spółce, że chcą mieć swojego członka w zarządzie, swoich
przedstawicieli w Radzie Nadzorczej – pytał na czwartkowej konferencji prasowej Ludomir Handzel,
pełnomocnik Adama Górskiego,
wspólnika spółki Miasteczko Multimedialne. Zwołał ją w odpowiedzi na zarzuty sformułowane pod
ich adresem przez przedstawicieli Wyższej Szkoły Biznesu – NLU.

***
Tydzień temu we wtorek Robert
Gmaj, pełniący obowiązki kanclerza WSB–NLU, współwłaściciel
Miasteczka Multimedialnego, jak
stwierdził, postanowił przerwać
milczenie i kawa na ławę wyłożyć dziennikarzom genezę konfliktu z drugim współwłaścicielem spółki. Przerwał milczenie
po tym, jak na uczelnię wkroczyli funkcjonariusze z wydziału

do walki z przestępczością gospodarczej w Krakowie, o czym pisaliśmy w ostatnim numerze DTS.
– Pierwszy zgrzyt nastąpił pod koniec lipca 2012 – mówił Gmaj. – Był środek wakacji,
uczelnia pozostawała bez wpływów. W tym czasie również swoją upadłość ogłaszał Budus [firma dotychczas zajmowała się
budową parku technologicznego
– przyp. red.]. Wystąpiłem więc
o zgodę walnego zgromadzenie
na udzielenie pożyczki dla WSB–
NLU. W tym czasie domniemywaliśmy, że udziałowcami spółki są Adam Górski i firma Erbet.
Spółka udzieliła pożyczki
w wysokości pół miliona złotych
do listopada. Jak relacjonuje Gmaj,
Adam Górski domagał się zabezpieczenia pożyczki w wysokości
sześciokrotnej jej wartości w postaci udziałów. Ostatecznie stanęło na trzykrotnej wartości.
– W tle była umowa, którą
ujawnię w prokuraturze, zabezpieczająca Adama Górskiego. Jak
szkoła nie spłaci pożyczki do 15 listopada, Górski przejmuje udziały warte 1,5 mln zł – mówił Robert Gmaj.
Na tej samej zasadzie, jak
twierdzi, zostały udzielone jeszcze trzy pożyczki po pół miliona złotych. Jedna trzecia została spłacona, a teraz, gdy udało
się wyłonić głównego wykonawcę
i rusza budowa, ma być spłacona
całość. Warto dodać, że WSB–NLU
finansowo wychodzi na prostą

i odnotowała w tym roku dochód
w wysokości 600 tys. zł.

bank wypowie umowę, spółka nie
będzie miała wkłady własnego.

***

***

Inaczej sprawę pożyczek postrzega Adam Górski. Jego pełnomocnik Ludomir Handzel przyznaje, że pierwsza pożyczka, w lipcu
2012r., została udzielona WSB–
NLU za zgodą współwłaścicieli,
a Adam Górski osobiście ją poręczył. – Czy jest dziwne, że poprosił
o zabezpieczenie w postaci udziałów Miasteczka Multimedialnego?
– pyta Handzel. – Pożyczka została
spłacona właśnie dlatego, że była
zabezpieczona.
Na pozostałe trzy pożyczki
udzielone WSB i innym dwóm
uczelniom wchodzącym w skład
grupy Futurus, której liderem jest
sądecka szkoła, ani Górski, ani Erbet nie wyrażali zgody. – Decyzję o ich przydzieleniu asygnowała jako jednoosobowy zarząd
Małgorzata Szostkiewicz – mówi
Handzel.
Problem w tym, że nie były
to pieniądze własne spółki,
a wzięte z zaciągniętego przez
spółkę w Banku Zachodnim WBK
kredytu inwestycyjnego w wysokości 11 mln zł.
– To może grozić wypowiedzeniem umowy przez bank – stwierdza Handzel. – Jasny jest w niej
zapis, że zakazuje się jakichkolwiek transferów w kierunku
wspólników czy osób powiązanych. W konsekwencji może to zagrozić całemu projektowi. Jeśli

Kolejną kwestią, która sprawia,
że konflikt między udziałowcami spółki narasta, dotyczy prawa
ustanawiania zarządu. Robert Gmaj
powołuje się na tekst pierwotnej
umowy spółki, kiedy szkoła miała
100 procent udziałów i decydujący głos w tej sprawie. Adam Górski na drugą umowę, której zmiana została uchwalona w 2009 r. Jak
się okazuje, nigdy jednak nie została zarejestrowana. Uczelnia uważa, że obowiązuje więc pierwotna
umowa. A prawnik Adama Górskiego próbuje dowieść czego innego. Co więcej uznaje, że WSB–
NLU, która zakładała spółkę, to już
nie ta sama uczelnia, która miała
wszelkie uprawnienia.

***
Zaraz po czwartkowej konferencji prasowej, otrzymaliśmy
zaproszenie na konferencję prasową od WSB–NLU, której „celem będzie sprostowanie kłamstw
i pomówień skierowanych pod
adresem Spółki, Zarządu i Współwłaścicieli na konferencji prasowej
w dniu 25.07.2013”. Kiedy zamykaliśmy to wydanie, konferencja
właśnie się rozpoczynała. Dzień
wcześniej Ludomir Handzel złożył
w imieniu Adama Górskiego i firmy Erbet propozycję zakończenia konfliktu w Miasteczku Multimedialnym. Proponuje gruntowne

przedyskutowanie całej sytuacji, by
nie skupiać się na toczeniu sporów
sądowych, a uruchomieniu działalności parku technologicznego.
„W celu poprawienia relacji właścicielskich moi Mocodawcy – pisze
Handzel – wyrażają zgodę na ponowne nabycie przez Adama Górskiego 200 udziałów w spółce Miasteczko Multimedialne od Erbet Sp.
z o.o. (czyli odwrócenie transakcji, na którą WSB–NLU wyraziło zgodę)”. Proponuje także zwrócić się do marszałka województwa
z prośbą o mediacje w rozmowach
ze wspólnikami.
(KG)
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„Abecadło sądeckie”

– najchętniej czytana książka 2013 r. w regionie, teraz również na płycie.
Pierwszy sądecki audiobook – lektura obowiązkowa nie tylko na wakacje!
Uwaga – płyta w prezencie przy zakupie książki w księgarni „Alfabet”,
przy ul. Jagiellońskiej w Nowym Sączu.
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ZESTAW SOLARNY
3 PŁYTY + MONTAŻ

tel./fax (18) 441 29 20, kom. 0507 013 179
33-300 Nowy Sącz, ul. Zdrojowa 32 (BOCOŃ)

POŻYCZKI 30’tki

PRZEDWYPŁATOWE
· pozabankowe bez bik
· wypłata natychmiast!!!
· najniższe koszty pożyczek w Polsce
· możliwość prolongowania terminu płatności
· emeryci, renciści - bez ograniczenia wiekowego
· równiaż z zajęciami komorniczymi
· dogodne warunki spłat

668 930 302
www.daiglob.pl

Chcesz mieć szybki i wygodny
dostęp do „Dobrego Tygodnika
Sądeckiego”?
Ściągnij gazetę z naszej strony
internetowej lub zarejestruj się,
by otrzymywać ją e–mailem:

www.dts24.pl
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345 tys. zł - tyle oszczędności na koniec 2012 roku posiadał radny powiatu nowosądeckiego Marek Kwiatkowski. Aż ośmiu jego kolegów przez
dwanaście miesięcy nie odłożyło jednak ani złotówki - tak wynika
z oświadczeń majątkowych radnych
opublikowanych na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.

W kieszeni radnych powiatu
Zarobki oraz oszczędności radnych, zarządu, skarbnika i sekretarza powiatu nowosądeckiego
Dane za: Oświadczenia majątkowe za rok 2011 i 2012, www.bip.powiat.nowy-sacz.pl
Zarobki w 2011 r. (kwoty brutto/rocznie)
(e) – emerytura
Diety w 2011 r. (kwoty netto/rocznie)

Zarobki w 2012 r. (kwoty brutto/rocznie)
(e) – emerytura
Diety w 2012 r. (kwoty netto/rocznie)

Na koniec 2011 roku

Krzysztof Bodziony – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu

54 850 zł / Diety: 25 200 zł

60 889 zł / Diety: 25 200 zł

brak

brak

113 500 zł / –

121 219 zł / –

brak

brak

Edward Ciągło – emeryt + działalność gospodarcza

19 315 zł (e) / Diety 19 735 zł

20 123 zł (e) + 6777 zł / Diety: 20 400 zł

brak

brak

Jan Dziedzina – nauczyciel (ZS Łącko, ZS Zagorzyn)

83 700 zł / Diety 25 200 zł

84 473 zł / Diety: 25 200 zł

10 000 zł

25 000 zł

Jedni sporo odłożyli…
W czasie niepewności na rynkach finansowych szef Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Nawojowej zdecydował
się na sprzedaż większości papierów wartościowych, które posiadał
i ulokowanie zgromadzonego w ten
sposób kapitału na koncie. To spowodowało, że jego oszczędności w
stosunku rok do roku wzrosły o ponad 120 tys. zł! (221 tys. zł na koniec
roku 2011, 345 tys. na koniec 2012).
Sporo gotówki w minionym roku
zaoszczędzili także Wiesław Pióro
oraz Zenon Szewczyk. Ten pierwszy
dołożył do zgromadzonych wcześniej 102 tys. zł kolejne 48 tys. Radny Szewczyk miał niewiele gorszy
wynik - w ciągu roku pomnożył
swoje oszczędności o ponad 15 %,
co kwotowo przełożyło się na 30
tys. zł dodatkowego kapitału. 15
tys. zł odłożył na konto radny Jan
Dziedzina. Suma ta pewnie byłaby
znacznie większa, gdyby nie nowy
zakup nauczyciela z Łącka - seat
ibiza z 2006 r.

Józef Broński – członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego (etat)

Niestety, nie dla wszystkich radnych miniony rok był aż tak udany.
Niektórzy musieli uszczuplić swoje
zasoby pieniężne. Najbardziej przekonał się o tym Józef Leśniak. Jego
strata w ubiegłym roku wyniosła
ponad 140 tys. zł (w 2011r. radny
zadeklarował 255 tys. zł oszczędności, rok później już tylko 110 tys. zł).
O ponad 55 tys. zł stopniały
oszczędności Włodzimierza Oleksego, kierownika Zakładu Produkcji Drzewnej w Uściu Gorlickim.
Niewiele mniej, bo 50 tys. zł ubyło
z konta radnej Agacie Król-Mirek.
Nawet starosta Jan Golonka musiał
pogodzić się ze stratą finansową
(20 tys. zł), ale w jego przypadku
prawdopodobnie została ona przeznaczona na zakup nowego ciągnika marki Deutz Fahr (rok produkcji 2011). Wszystkie oszczędności
(28 tys. zł) stracił natomiast radny Józef Świgut. Jego siedmiu kolegów (Marian Kuczaj, Zbigniew
Miłkowski, Krzysztof Bodziony, Józef Broński, Edward Ciągło, Antoni Poręba, Stanisław Wanatowicz)

W minionym roku oszczędności JANA
GOLONKI uszczupliły się o 20 tys. zł.
Na gospodarstwie starosty pojawił się za
to nowy ciągnik marki Deutz Fahr (rok
produkcji 2011).

Na koniec 2012 roku

Andrzej Gancarz –dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Muszynie

83 170 zł / Diety: 21 300 zł

83 724 zł / Diety: 21 600 zł

54 963 zł

58 480 zł

Józef Głód – kierownik Placówki Terenowej KRUS w Nowym Sączu

106 700 zł / Diety: 20 800 zł

106 551 zł / Diety: 21 600 zł

59 000 zł

42 000 zł

134 800 zł / –

142 464 zł / –

35 000 zł

15 000 zł

41 350 zł / Diety: 20 400 zł

42 362 zł / Diety: 20 400 zł

47 000 zł

37 500 zł

133 100 zł / –

146 952 zł / –

8040 zł + papiery
wartościowe: 3868 zł

12 752 zł + papiery wartościowe:
4387 zł

96 680 zł
Diety: nie podał

75 939 zł / Diety: nie podał

10 000 zł

1000 zł

84 000 zł / Diety: nie podała

84 847 zł / Diety: 20 400 zł

110 000 zł

60 000 zł

36 900 zł (e) + 18 300 zł / Diety: 20 390 zł

38 510 zł (e) + 13 607 zł / Diety: 21 600 zł

brak

brak
345 000 zł +
1980 euro +
papiery wartościowe: 20 000 zł

Jan Golonka – starosta sądecki
Franciszek Kantor – pracownik Polskiej Federacji Hodowli Bydła
i Produkcji Mleka
Mieczysław Kiełbasa – wicestarosta
Antoni Koszyk – kierownik referatu Budownictwa, Urząd Miejski
w Grybowie
Agata Król – Mirek – dyrektor gimnazjum w Krynicy
Marian Kuczaj – emeryt
Marek Kwiatkowski – Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Nawojowej

134 600 zł / Diety: 21 300 zł

85 340 zł / Dieta: 21 600 zł

221 000 zł +
2732 euro +
papiery wartościowe:
111 416 zł

Józef Leśniak – brak informacji
o miejscu zatrudnienia

37 900 zł / Diety: 20 400 zł

34 600 zł / Diety: 20 400 zł

255 450 zł

110 500 zł

30 400 zł (e) + 4800 zł / Diety: 20 890 zł

31 316 (e) + 3759 zł / Diety: 21 600 zł

99 322 zł

50 601 zł

– 5400 zł (strata) / Diety: nie podał

nie podał / Diety: 20 400 zł

brak

brak

Stanisław Mrzygłód – dyrektor Zespołu Szkół
w Chełmcu

97 400 zł / Diety: 20 800 zł

106 522 zł / Dieta: 21 600 zł

110 000 zł

100 000 zł

Włodzimierz Oleksy – kierownik Zakładu Produkcji Drzewnej w Uściu
Gorlickim

89 300 zł / Diety: 20 800 zł

83 080 zł / Diety: 21 600 zł

166 391 zł

108 320 zł

Zygmunt Paruch – wiceprezes Zarządu Tauron Ekoserwis

153 600 zł / Diety: 21 019 zł

228 273 zł / Diety: 21 000 zł

31 719 zł

70 796 zł

Wiesław Pióro – Wiśniowski Sp. z o.o.

110 600 zł / Diety: 19 700 zł

111 924 zł / Diety: 20 700 zł

102 000 zł

150 000 zł

130 000 zł / –

150 172 zł / –

51 000 zł +
100 $ + 100 euro

60 000 zł +
100 $ + 200 euro

39 400 zł (e) / Diety: 19 790 zł

40 329 zł / Diety: 20 400 zł

brak

brak

99 500 zł (przychód) / Diety: nie podał

73 456 zł / Diety: 20 400 zł

20 000 zł +
1000 euro

12 000 zł

Stanisław Śmierciak – emeryt

18 400 zł (e) + 5000 zł / Diety: 20 900 zł

19 242 zł (e) + 8610 zł / Diety: 21 600 zł

1250 zł

1250 zł

Józef Świgut – emeryt

21 100 zł (e) + 900 zł / Diety: 20 100 zł

21 994 (e) + 20 141 zł / Diety: 20 400 zł

28 000 zł

brak

170 000 zł

200 000 zł

Adam Mazur – emeryt
Zbigniew Miłkowski – działalność gospodarcza

Ryszard Poradowski – członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego (etat)

…inni wydawali ponad miarę

Zgromadzone oszczędności

Imię i nazwisko,
miejsce zatrudnienia

Antoni Poręba – emeryt
Marian Ryba – działalność gospodarcza

Zenon Szewczyk – emeryt, nauczyciel w firmie Prywatne Szkoły Zawodowe

30 000 zł (e) + 10 700 zł / Diety: 19 750 zł 31 837 zł (e) + 10 464 zł / Diety: 20 400 zł

Stanisław Wanatowicz – dyrektor Szkoły Podstawowej w Krużlowej Wyżnej

88 400 zł / Diety: 27 360 zł

87 096 zł / Diety: 27 360 zł

brak

brak

Stanisław Węglarz – wykładowca Uniwersytetu Śląskiego

50 900 zł / Diety: 20 800 zł

45 933 zł / Diety: 21 600 zł

32 000 zł

200 zł

128 500 zł / –

131 943 zł / –

118 063 zł +
8057 $

30 696 zł +
17 417 $

39 200 (e) + 122 300 zł / –

153 546 zł / –

108 000 zł

120 000 zł +
1000 euro

Witold Kozłowski – sekretarz Powiatu Nowosądeckiego
Maria Jękot – emeryt, skarbnik Powiatu Nowosądeckiego

w zeszłym roku również nie zaoszczędziło ani złotówki.

Większość zarobiła jednak więcej
niż rok temu
A ile zarobili w 2012 roku radni powiatowi? Prezentujemy to w
tabeli obok. Największą satysfakcję może odczuwać Zygmunt Paruch. Z chwilą przejęcia Zespołu
Elektrowni Wodnych w Niedzicy
przez koncern Tauron jego pensja
podskoczyła ze 153 tys. zł do ponad 228 tys. zł. Większe pieniądze za swoją pracę otrzymał także
radny Wiesław Pióro, pracujący w

Radny STANISŁAW WANATOWICZ za pełnienie obowiązków społecznych pobrał
w minionym roku z kasy powiatu 27 600
zł – najwięcej z wszystkich radnych.

firmie Wiśniowski. Podwyżka szybko została skonsumowana jednak
na zmianę samochodu. Radny jeździ obecnie nowszym volkswagenem golfem (z 2008 r.).
Nieznaczne podwyżki płac odnotowali etatowi członkowie zarządu powiatu nowosądeckiego - Jan
Golonka (142 tys. zł), Mieczysław
Kiełbasa (140 tys. zł), Ryszard Poradowski (142 tys. zł) oraz Józef
Broński (121 tys. zł). Więcej z tytułu umów o pracę zarobili także sekretarz powiatu Witold Kozłowski
(129 tys. zł) oraz skarbnik powiatu
Maria Jękot (153 tys. zł).

O 9 tys. zł wzrosły na koniec 2012 roku
oszczędności radnego RYSZARDA PORADOWSKIEGO. To jednak nic w porównaniu z rekordzistą pod tym względem
– Markiem Kwiatkowskim, który odłożył
na konto ponad 120 tys. zł.

Cięcia płac objęły natomiast
radnych Marka Kwiatkowskiego
(MODR w Nawojowej), Antoniego
Koszyka (Urząd Miasta w Grybowie)
oraz Stanisława Węglarza (Uniwersytet Śląski).
(ROSS)
Wszystkie kwoty zarobków podane
w artykule są kwotami brutto.
Większość radnych posiada
wspólność majątkową.
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POŻYCZKA
DO 1500 ZŁ

Przyjdź i Sprawdź
NOWY SĄCZ
ul. Sobieskiego 14A/3

Zadzwoń 525 225 525
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– To trudny rok dla polskiego himalaizmu. Podczas zdobywania Broad Peak
zginęli Maciej Berbeka i Tomasz Kowalski, pod Gaszebrum I, twórca Polskiego
Himalaizmu Zimowego, Artur Hajzer.
Czy to oznacza, że współczesny himalaizm jest coraz mniej bezpieczny?
– Te sytuacje są bardzo bolesne. Niemniej w przeszłości również
zdarzały się śmiertelne wypadki.
Głównie w latach 80. – które owocowały licznymi wyjazdami i zdobywaniem szczytów. Teraz tych
wypraw jest zdecydowanie jeszcze
więcej. Wydaje się, że współczesny himalaizm powinien być bardziej bezpieczny. Kiedy ja się wspinałem, nie miałem takiego sprzętu,
ubrań, dostępu do internetu, możliwości śledzenia pogody. To powinno sprzyjać. Z drugiej strony tempo życia stało się zawrotne,
co powoduje, że ludzie zakładają sobie krótki okres na przygotowanie organizmu do przebywania
na dużych wysokościach. Skracają czas pobytu w górach. Wówczas
jeden mały błąd, może skutkować
wielką tragedią.
– Zajrzał Pan śmierci w oczy?
– W górach człowiek może popełnić błąd, ale też zdarzają się sytuacje od nas niezależne. Było wiele
momentów, które mogły zakończyć się dla mnie tragicznie. Wyprawa na południową ścianę Lothse
w 1987 roku: Byłem już tam blisko
szczytu dwa lata wcześniej. Wydawało się, że podejście i cała droga
na tej ścianie jest bezpieczna. Nagle, wcześnie rano zeszła lawina.
Nie byliśmy na nią przygotowani.
Mnie i moich towarzyszy porwał
boczny podmuch. Kolega – lekarz
– nie przeżył. Ja odzyskałem przytomność 500 metrów niżej. Byłem
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Pasja bez granic

ZDJĘCIA ARCH. WALENTEGO FIUTA

L U D Z I E . Rozmowa
z WALENTYM FIUTEM,
himalaistą, taternikiem
i alpinistą z Nowego Sącza
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mocno poturbowany. Długo wracałem do zdrowia. To niestety przerwało moje dalsze wyprawy.
– Przed wypadkiem miał Pan za sobą
20 lat intensywnego wspinania. Był
Pan w stanie tak przerwać pasję?
– Po wypadku miałem bardzo
zniszczone kolano, a także biodro.
Nie chciałem, aby koledzy mieli ze mną problem podczas kolejnych wypraw. Siła wyższa. Ale długo nie mogłem się z tym pogodzić.
Wciąż mi się śniły różne sytuacje
w górach. Choć wyprawy mam już
za sobą, nadal śledzę, co robią moi
koledzy.
– Zdobywał Pan szczyty w Alpach, Andach, Himalajach. Po drodze również

A

Uk=

1,07
W/m2 x K

(1)

był Pamir czy Hindukusz. A pamięta
Pan jeszcze swoją pierwszą wysokogórską wyprawę?
– To było w 1973 roku. Andy Peruwiańskie. Niesamowita egzotyka... Ogromna ilość stromych
szczytów, z pionowymi ścianami. Ktoś powiedział, że to procesja białych mnichów. Poniżej
dzika dżungla. Czasem przebywaliśmy dwa tygodnie bez dostępu
do cywilizacji. Trzeba było schodzić z gór parę dni, aby dotrzeć
do jakiejś wioski peruwiańskiej.
Te trudności były magnesem. Góry
mnie przyciągały.
– A które z tych wypraw, były dla Pana
najważniejsze?

– Bardzo miło wspominam wyprawy w góry Hindukusz. Tam zdobywałem siedmiotysięczne szczyty,
zarówno po stronie afgańskiej, jak
i pakistańskiej. Czasem było bardzo
trudno: okropny ból głowy, niedożywienie. Mimo to zaraz po powrocie z takiego wyjazdu planowałem kolejny.
Tydzień po wyprawie w Himalajach na Dhaulagiri, w 1979 roku
brałem ślub z moją obecną żoną.
W międzyczasie zadzwonił kolega
himalista Andrzej Zawada. Zaproponował mi uczestnictwo w pierwszej zimowej wyprawie na Mount
Everest. Dwa tygodnie po ślubie
wyjechałem na kolejną wyprawę,
która trwała trzy miesiące.
– Ma Pan bardzo wyrozumiałą żonę.
– Tak, bardzo. Mówię to też dlatego, żeby pokazać, że ta pasja nie
ma granic. W pewnym momencie staje się czymś priorytetowym
w życiu.
– Czego Pana nauczyły te wyprawy?
– Nauczyły mnie, by nie poddawać się przeciwnościom. Obserwuję, jak ludzie, w życiu codziennym,
szybko rezygnują, gdy tylko spotyka ich małe niepowodzenie. Ocierając się o różne niebezpieczeństwa,
nabywa się pokory i cierpliwości.
Czasem, przez załamanie pogody,
czekaliśmy w górach nawet tydzień, nim mogliśmy wyruszyć dalej. Ubywało jedzenia, paliwa. Mimo
to nie poddawaliśmy się. Schodząc,
uświadamiałem sobie, że problemy
napotykane tutaj, na dole, są niczym. Pochodzę z małej miejscowości. Wyjazdy w góry otworzyły mi
nowe spojrzenie na świat. Widząc
różne ciekawe rzeczy na kontynentach, zainteresowałem się historią
sztuki i zacząłem ją studiować. Zrobiłem sobie podkład naukowy pod
obiekty, które poza górami mogłem
oglądać. Nawet chwilowe słabości
nie były w stanie przysłonić mi wyjątkowości świata.
Rozmawiała MONIKA CHROBAK
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N A WA K AC J E . Na terenie powiatu nowosądeckiego zakończono w tym
roku budowę dwóch wielkich kąpielisk. Ale ci, którzy liczą na orzeźwiającą kąpiel, mogą poczuć się zawiedzeni
– w Starym Sączu według bardzo optymistycznych prognoz obiekt zostanie oddany do użytku w ostatniej dekadzie sierpnia, czyli zaledwie na kilka
dni przed końcem wakacji, a w Radwanowie na ternie gminy Piwniczna Zdrój
gminne kąpielisko jeszcze bardzo długo
działać będzie tylko na pół gwizdka.

Baseny po sezonie

Mimo że otwarte baseny w Radwanowie już od kilku dni nęcą
i kuszą miejscowych i przyjezdnych
pełnymi chłodnej wody zbiornikami, to dopiero w niedzielę 28 lipca
obiekt zapełnił się pierwszymi gośćmi. I to tylko dzięki dobrej woli
Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego. Nadal zamknięte dla
użytku jest całe zaplecze sanitarne
i basen kryty. Przyczyną zamieszania nie jest wcale żadna usterka
techniczna czy niedociągnięcia budowlane. Urząd Gminy Piwniczna
Zdrój dopiero w zeszłym tygodniu
dostarczył niezbędny do odbioru,
przepisowy komplet dokumentów.
Sam wniosek o przeprowadzenie
odbioru złożono dużo wcześniej,
ale braki formalne były tak duże,
że PINB miał związane ręce. Jak
podkreśla dyrektor Nadzoru Janusz Golec, uchybienia ze strony
gminy mogły doprowadzić do sytuacji, w której obiekt nadal stałby
zamknięty na cztery spusty, choćby z racji długiej kolejki innych inwestorów czekających na dopuszczenie do użytku najróżniejszych
obiektów. – W kolejce jest choćby
duży hotel w Piwnicznej i mnóstwo
innych inwestycji, które też obwarowane są terminami unijnymi lub
bankowymi. Ich właściciele również muszą się zmieścić z otwarciem w określonych terminach.
Mimo to zrobiliśmy ukłon w stronę
mieszkańców gminy, którzy czekali na uruchomienie kąpieliska
w Radwanowie już od wielu miesięcy i trochę poza kolejnością oddaliśmy do użytku dwie niecki zewnętrzne – wyjaśnia Golec. Kiedy
otwarta zostanie reszta kompleksu?
Golec nie chce robić nikomu złudnych nadziei i ogranicza się do zapewnienia, że w najkrótszym, przewidzianym przepisami terminie.

FOT. MGOK W PIWNICZNEJ - ZDROJU

Usterka w urzędzie

Zgodnie z harmonogramem
Jeszcze później otwarte zostanie
kąpielisko w Starym Sączu. – Liczymy, bardzo optymistycznie, że uda
nam się to zrobić w ostatniej dekadzie sierpnia – wyjaśnia burmistrz
Jacek Lelek. W tym wypadku nie ma
mowy o żadnych spóźnieniach, inwestycja przebiega zgodnie z harmonogramem. Już w tym tygodniu
obiekt zostanie oddany pod ocenę
sanepidu i straży pożarnej. Jeśli żadna z tych instytucji nie będzie miała
zastrzeżeń, dokumentacja zostanie
dostarczona do Nadzoru Budowlanego, w którym kolejki nie są dla
Lelka niczym nowym. Jednak burmistrz liczy na to, że podobnie jak
w przypadku Radwanowa urzędnicy wezmą pod uwagę wymiar społeczny inwestycji. – Z naszej strony
wszystkie prace są już całkowicie
zakończone – podkreśla samorządowiec. Na gości czeka kilka akwenów:
dla dzieci, dla osób nieumiejących
pływać, dla pływających, plus pełna infrastruktura sanitarna, miejsce pod małą gastronomię, punkt
sprzedaży kosmetyków do opalania, plażowych zabawek i innych,
przydatnych nad wodą akcesoriów, wypożyczalnia sprzętu wodnego w tym rowerów wodnych i kajaków. Na terenie kąpieliska jest też

OGŁOSZENIA DROBNE

duży plac zabaw dla dzieci i prawdziwa, piaszczysta plaża. Kolejna
atrakcja to obszerne molo w kształcie litery H. A wszystko to w miejscu, gdzie do niedawna leżały odłogiem stare, zaniedbane stawy rybne.

Alternatywa
Kto płaci, kto nie?
W obu przypadkach koszty eksploatacji, czyli utrzymanie obiektów dotowane będzie z pieniędzy
samorządowych i choć również
w obu przypadkach przy realizacji posiłkowano się środkami unijnymi, to z obiektu w Starym Sączu będzie można korzystać aż pięć
lat nieodpłatnie, a w Radwanowie
trzeba już teraz płacić. Opłata za
korzystanie z basenu wynosić będzie 6 zł za dwie godziny niezależnie
od wieku i bez możliwości zniżek
dla grup zorganizowanych. Do końca wakacji obiekt otwarty będzie
w godzinach od 10 do 20 przez
siedem dni w tygodniu. Nad bezpieczeństwem gości czuwa trzech
ratowników.
– U nas dostęp do kąpieliska może być czasem limitowany ze względu na ilość osób, ale
na pewno nie ze względu na opłaty. Przez pięć lat będzie można korzystać z niego za darmo – mówi
burmistrz Jacek Lelek. Skąd taka
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ŻALUZJE, ROLETY, MARKIZY – produkcja, montaż. Tel. 696–027–993.
BRYKIET DRZEWNY – producent, c.o., kominki. Tel. 503–313–788.
POTRZEBUJESZ PIENIĘDZY?! WEJDŹ: www.daiglob.pl; Zakładka daiglob a-count.
GERDA, WITEX, DIERRE, PORTA - SERWIS. Tel. 603 858 714.

www.farbol.pl

KUPIE stary motocykl, stan obojętny. tel. 505 187 349.

• FARBY (dachy,
elewacje, wnętrza)
• KLEJE
• SILIKONY, PIANY budowlane
• IMPREGNATY (drewno,
kamień, ceramika)
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hojność? Stary Sącz aplikował
o środki unijne z takich funduszy,
które z założenia zabraniają prowadzenia działalności komercyjnej na dofinansowanych obiektach.

MIESZALNIK FARB I TYNKÓW

• akrylowych,
• silikonowych,
• mozaikowych

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

W Jurkowie oddalonym od Nowego Sącza o 35 kilometrów, nad
zamkniętym akwenem Jeziora
Rożnowskiego czeka na gości szeroka, sztuczna, piaszczysta plaża
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i strzeżone kąpieliska z wydzielonym terenem dla małych dzieci.
Opłata za całodniowy wstęp na teren ośrodka wynosi 5 zł od osoby
dorosłej i 3 zł za małe dziecko. Około 50 kilometrów dzieli sądeczan
od otwartych basenów w Muszynie
i Krynicy. Szczególnym powodzeniem cieszy się pierwszy z obiektów, gdzie na kilku zbiornikach zadbano o rozrywkę dla wszystkich
niezależnie od wieku, upodobań
i umiejętności pływackich. Kierownictwo kąpieliska zrobiło też
cenowy ukłon w stronę rodzin.
Karnet za całodzienny wstęp dla
dwojga dorosłych z dwójką dzieci kosztuje tu 35 zł. Na terenie samego Nowego Sącza ochłody szukać można albo na zwyczajowych
kąpieliskach nad Kamienicą lub
na Basenie nad Łubinką. Jeśli chodzi o ostatnie z miejsc, to ma ono
równie dużo zagorzałych zwolenników, jak i sceptyków. Może między innymi dlatego, że żaden z telefonów podanych w internecie
jako kontaktowy nie jest aktualny, a szczegółowe i wiarygodne
informacje na temat oferty uzyskać można tylko pocztą pantoflową lub osobiście?
Już tylko na marginesie dodać
można, że stałym, niesłabnącym
powodzeniem wśród mieszkańców
powiatu nowosądeckiego cieszą się
aqua parki Terma Bania tuż za Nowym Targiem, na trasie do Zakopanego i w Bukowinie Tatrzańskiej
oraz kąpieliska na Słowacji.
EWA STACHURA

A

Projekt „Spawanie, kopanie, kosztorysowanie-szansČ dla maųopolskich MSP i ich pracowników”
wspóųĮnansowany ze Ƒrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoųecznego
Arkadiusz Malczyk Firma „QConsultant” zaprasza na bezpųatne szkolenia zawodowe w Nowym SČczu:

y Spawacz metodČ MIG 07.01.2014-19.02.2014
y Spawacz metodČ MAG 12.05.2014-26.06.2014
y Spawacz metodČ TIG 24.02.2014-08.04.2014
y Kosztorysowanie robót budowlanych 02.12.2013-10.12.2013
Rekrutacja juǏ trwa, pierwszeŷstwo udziaųu majČ zwųaszcza kobiety i osoby 50+, które szczególnie zapraszamy.
Dodatkowe informacje: www.qconsultant.com.pl/projekt, tel. 660 559 029

INNOWACYJNA
GOSPODARKA

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt „Przeciwdziaųanie wykluczeniu
cyfrowemu mieszkaŷców
Gminy Kamionka Wielka”
Gųównym celem projektu jest przeciwdziaųanie zjawisku
wykluczenia cyfrowego mieszkaŷców Gminy Kamionka
Wielka poprzez przekazanie sprzħtu komputerowego
dla 140 gospodarstw domowych oraz zapewnienie
bezpųatnego dostħpu do internetu.

www.wykluczeniekamionka.pl
Projekt jest realizowany do 30 wrzeƑnia 2015 r.
Projekt jest wspóųĮnansowany przez Uniħ EuropejskČ, ze Ƒrodków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
OƑ priorytetowa VIII Spoųeczeŷstwo informacyjne
– zwiħkszanie innowacyjnoƑci gospodarki,
Dziaųanie 8.3 Przeciwdziaųanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

„Dotacje na Innowacje”
„Inwestujemy w WaszČ przyszųoƑđ”
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Skład broszur, mapek i wizytówek
Jakie są w Nowym Sączu atrakcje turystyczne i jak do nich dotrzeć? Gdzie
znaleźć kantor, wygodny nocleg i zjeść
smaczny obiad? To standardowe pytania, na które oczekują odpowiedzi przyjeżdżający tu turyści również
z zagranicy.
My pochodzimy z Białorusi, do Nowego Sącza przyjechałyśmy na staż
dziennikarski, ale miałyśmy też czas
i na zwiedzanie. Przy okazji chciałyśmy sprawdzić, jak działa miejscowe Centrum Informacji Turystycznej,
bo w naszym kraju podobne placówki dopiero powstają. Nie posługując się
językiem polskim, ale za to biegle władając językiem rosyjskim, niemieckim
i angielskim liczyłyśmy, że bez problemu uzyskamy odpowiedzi na wszystkie nasze pytania.
W Nowym Sączu CIT mieści się
przy skrzyżowaniu ulic Jagiellońskiej
i Szwedzkej. Ulotki, broszury, wizytówki, pamiątki, mapy w różnych
językach – udostępnione są nieodpłatnie. Miałyśmy sporo czasu, żeby
przejrzeć materiały promocyjne, kiedy jedyny obecny pracownik Centrum, który mógłby odpowiedzieć
na dodatkowe pytania, rozmawiał
z grupą polskich turystów. System
multimedialny (infokiosk, monitor)
akurat nie działał, dlatego cierpliwie
czekałyśmy na swoją kolej. Czekałyśmy na darmo – bo jedynym obcym
językiem, który znała pracowniczka
Centrum, był rosyjski. Dodatkowo
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pani zastrzegła, że nie posługiwała się
nim prawie dwadzieścia lat.
Po, wcale niełatwym, przełamaniu bariery językowej udało nam
się dowiedzieć, że najatrakcyjniejszymi miejscowościami w okolicy
są Szczawnica i Krynica–Zdrój, że tam
właśnie działają najbliższe wypożyczalnie rowerów. Dowiedziałyśmy się
też, który hotel jest najtańszy, gdzie
mieści się restauracja z kuchnią polską i że na miejskim rynku możemy
skorzystać z bezpłatnego wi–fi.
Po kilkudziesięciu minutach dysponowałyśmy jedynie dwoma mapami, wizytówkami hoteli, skąpą informacją o mieście. Patrząc na naszą
zdobycz, zastanawiałyśmy się, dlaczego nie udało nam się uzyskać dokładniejszych informacji o samym
Nowym Sączu i jego atrakcjach turystycznych. Dlaczego, skoro zachęca
się nas do zwiedzenia innych miejscowości, to po rozkład jazdy autokarów
odsyła już na dworzec PKS. Sytuację

uratował drugi pracownik CIT, który
po jakimś czasie przyszedł na odsiecz
koleżance. On nie tylko odpowiedział
na nasze pytania w języku angielskim,
ale jeszcze z miejsca podpowiedział,
jakie zabytki i atrakcje możemy obejrzeć w Nowym Sączu. Przedstawił też
cały wachlarz atrakcji turystycznych
okolicy, pomógł namierzyć najbliższy punkt sprzedaży kart mobilnych
operatorów, wręczył dodatkowe materiały dotyczące Małopolski w języku rosyjskim. Tylko dzięki jego zaangażowaniu mogłyśmy wyrobić sobie
pogląd na temat możliwości wypoczynku na Sądecczyźnie i zaplanować wydatki na zwiedzanie, nocleg
i wyżywienie.
Dzięki wizycie w Centrum przekonałyśmy się, że ten system rzeczywiście działa. Turysta może liczyć
na wiele ciekawych i przydatnych
informacji, pomocną obsługę, skorzystać z bezpłatnego internetu,
a nawet… ubikacji. Jednak mamy
wrażenie, że bogate, techniczne zaplecze i mnogość materiałów promocyjnych nie są w pełni wykorzystane.
Mimo szczytu sezonu letniego podstawowe narzędzie mające służyć pomocą turystom, czyli infokiosk nie działa, znajomość języków obcych wśród
obsługi jest bardzo skromna. A bez
zaangażowania ze strony obsługi, CIT
zmienia się w skład broszurek.
ALIAKSANDRA DVARETSKAYA,
TATSIANA DANILUSHKINA,
tłumaczenie: ANDREJ STRYZHAK

Markiza jest optymalnym rozwiązaniem chroniącym
poddasze przed nadmiernym ciepłem słonecznym,
pozwalając jednocześnie na kontakt wzrokowy
z otoczeniem. Markiza absorbuje promieniowanie
słoneczne już przed szybą i emituje ciepło na zewnątrz,
przez co w słoneczne dni bardzo dobrze chroni
wnętrze przed uciążliwym upałem. Zapewnia
równomierny rozkład światła i stwarza komfortowe
warunki pracy, szczególnie przy komputerze.
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– Historię dziadka przeczytałeś, czy miałeś okazję usłyszeć od niego?
– Dziadek zmarł w 1990 r. Miałem
wtedy sześć lat. Pamiętam go bardzo
słabo. Uczył mnie grać w szachy. Zapamiętałem też jego niektóre charakterystyczne powiedzonka, typu: psia
kość. Swoje wspomnienia zaczął spisywać dopiero w latach 80. Maszynopis liczył sto stron. Książka miała mieć
tytuł „Fantom graniczny” lub „Zwid
graniczny”. Do wydania bardzo namawiała go siostra Wanda Straszyńska. Dziadek chyba nie był odpowiednio zdopingowany. Zresztą tego typu
publikacje nie były wówczas zbyt popularne i mile widziane. Po jego śmierci
Wanda zredagowała maszynopis i wydała niewielkim nakładem, wszystko
własnym kosztem.
– Co Ciebie zdopingowało, żeby wydać
wspomnienia Zbigniewa Rysia?
– Opracowanie ciotki Wandy czytałem jako nastolatek i później na studiach kilka razy. Kiedy we Wrocławiu w 2010 r. zmarła babcia, mój ociec
i stryj zabrali wszystkie dokumenty, pamiątki po rodzicach. Zacząłem
je przeglądać i natrafiłem na maszynopis. Znacznie różnił się od wydania Wandy Straszyńskiej. Tak się złożyło, że dwa lata później skontaktował
się z naszą rodziną Jerzy Leśniak, chcąc
wydać w ramach „Rocznika Sądeckiego” opracowanie Wandy. Uznałem z kuzynem Sebastianem Rysiem,
że to okazja, żeby oryginał ujrzał światło dzienne. Mocno zaangażowaliśmy
się w to zadanie.
– Czym dla Ciebie jest ta publikacja?
– Choć dziadka znałem bardzo krótko, to jednak jego życie miało na mnie
ogromny wpływ. Interesowały mnie
wszystkie informacje na jego temat. Zawsze twierdziłem, że to niesamowite,
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Rodzina nietuzinkowych postaci

FOT. SŁAWOMIR SIKORA

R O Z M OWA z BARTOSZEM
RYSIEM, wnukiem Zbigniewa
Rysia – kuriera rodem
z Nowego Sącza, brata
znanej aktorki Zofii Rysiówny

Rodzina Rysiów. Od lewej: Bartosz, Lesław i Jacek (synowie Zbigniewa Rysia),
Alina (mama Bartosza), Katarzyna (siostra) oraz Sebastian Ryś.
iż takie osoby żyły, działały. A później
przyszła refleksja: „To przecież był twój
dziadek!”. Stał się dla mnie wzorem.
Mam nadzieję, że ta publikacja odsłania na nowo pewne karty historii, które
do tej pory nie były tematem większego zainteresowania. Niewiele mówiło się o kurierach. Pewnie nadal mało
osób wie, kim byli, jakie są ich zasługi,
że wielokrotnie pokonywali w trudnych warunkach szlak z Polski na Węgry i z powrotem, przenosząc tajne informacje, broń, ludzi i ryzykując przy
tym życiem. W ubiegłym roku ukazała się świetna książka – „Orzeł z Budapesztu” Jana Łożańskiego, również
kuriera, który zresztą znał się z moim
dziadkiem. Mam nadzieję, że ona, jak
i „Wspomnienia…” pozwolą odkrywać
historię na nowo.
– Nie przypadkiem wybrałeś studia
prawnicze…
– Dziadek był adwokatem. Moja
babcia, rodzice też chcieli, żebym studiował prawo. Najlepiej we Wrocławiu,
gdzie pracował dziadek. Chyba po nim
mam zainteresowania historyczne.
Ukończyłem prawo na Uniwersytecie Warszawskim, a także ekonomię

– specjalizacja stosunki międzynarodowe – w Szkole Głównej Handlowej
w Warszawie. Po studiach dostałem
się na aplikację, ale nie prawniczą, tylko dyplomatyczno–konsularną. I obecnie pracuję w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych.
– Ciekawie się układa podział w rodzinie Rysiów. Ty, można powiedzieć, przejąłeś schedę po Zbigniewie Rysiu, prawniku, a Twój kuzyn Sebastian Ryś, z którym
wspólnie przygotowywałeś „Wspomnienia kuriera” po aktorce Zofii Rysiównie,
siostrze Zbigniewa…
– Chyba tak. Sebastian jest aktorem
w Teatrze Dramatycznym w Płocku.
Myślę, że oboje mamy przeświadczenie, że pochodzimy z rodziny, która
wydała nietuzinkowych ludzi. Chyba
jest ono gdzieś w środku nas i motywuje do działań, by im dorównać. Chcemy utrzymać poziom rodziny Rysiów.
– Kiedy czytałeś maszynopis dziadka,
nie miałeś ochoty przebyć szlaku, który
on pokonywał jako kurier?
– Pierwsze, co zrobiliśmy z Sebastianem, kiedy przyjechaliśmy do Nowego Sącza, by omówić warunki wydania, ruszyliśmy na szlak. Przeszliśmy

„Nie ma już mecenasa Zbigniewa Rysia.
Przetrwał wraz z innymi odizolowanie za
kurtyną milczenia w celi zakazanej pamięci. Nie zawsze wszystko można wygrać,
jest to cecha zawodu adwokata. Ważne,
jak prowadzi się proces, który się również
przegrywa, a samo podjęcie decyzji o walce
i jej prowadzenie, świadczy o nieprzemijających wartościach, które w sobie mamy.
„Zbyszek” swoją postawą w życiu osobistym, społecznym, adwokackim obronił
wartości, dla których żył” – napisali Leszek
i Jacek Rysiowie, w „słowie od synów”
w „Wspomnieniach kuriera”.

co prawda niepełny odcinek – fragment
od Łapsz Niżnych do Frankowej na Słowacji. Ale niewykluczone, że gdy tylko czas będzie sprzyjał, pokonamy całą
trasę do Budapesztu.
– Spotkaliście się też z osobami, które znały dziadka. Co mieli wam
do przekazania?
– Co roku odwiedzamy w Nowym
Sączu pana Władysława Żaroffe, który znał się z dziadkiem jeszcze przed
wojną. To u niego w domu, przy ulicy Lwowskiej dziadek ukrył w 1940 r.
Jana Karskiego, ponieważ dom Rysiów

na Matejki 2 był pod obserwacją gestapo.
Pan Żaroffe zawsze opowiada nam liczne
anegdoty na temat dziadka. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że to dziadek odradził
jemu wstąpienie do pewnej organizacji
podziemnej zaraz na początku okupacji.
I słusznie – organizacja została szybko
rozbita przez Niemców, a jej członkowie
aresztowani. Z rozmów dowiedzieliśmy
się, że dla pana Żaroffe dziadek był wielkim autorytetem i do dziś wspomina go
z wielkim sentymentem.
W zeszłym roku odwiedziliśmy
również panią Marię Zubek „Tatarzynę” z Kosarzysk – żonę sławnego partyzanta „Tatara”. Po wojnie rodziny
Rysiów i Zubków utrzymywały bliski
kontakt. Pani Maria z synami wydała
„Wspomnienia” Juliana Zubka „Tatara”. Książka ta była dla nas inspiracją
i swego rodzaju drogowskazem, jak należy wydać „Wspomnienia” dziadka.
Ostatnią osobą, którą poznaliśmy
stosunkowo niedawno, jest pan Antoni
Radecki ze Starego Sącza. Razem chodzili z dziadkiem do gimnazjum przed
wojną. Pan Antoni napisał w swojej
książce wspomnienie o dziadku, którego niestety nie zdążyliśmy zamieścić
w publikacji. Poznaliśmy pana Antoniego podczas promocji „Rocznika Sądeckiego”, niedługo po jego setnych
urodzinach. Wciąż pamięta wiele historii z lat gimnazjalnych.
– Sądeczanie, zwłaszcza związani z kulturą i historią, lubią podkreślać, że to sądecka ziemia wydała takie postaci jak
Zbigniew czy Zofia Rysiowie. Dla Ciebie
to ma jakieś znaczenie? Rodzina Rysiów
dawno stąd wyjechała, coś jeszcze Was
z Nowym Sączem wiąże?
– Nowy Sącz ma dla nas duże znaczenie jako miejsce pochodzenia rodziny Rysiów i zawsze będzie dla nas miastem rodzinnym, mimo że nigdy tu nie
mieszkaliśmy. Myślę, że patriotyczny klimat Nowego Sącza wywarł wielki wpływ na charakter mojego dziadka
i jego rodzeństwa. Nie wiem, czy gdyby
wychowali się w innym mieście, osiągnęliby tak wiele.
Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ
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FELIETONY

Festiwal dumy i…
straconych szans

Zapomniana rocznica

F

estiwal Święto Dzieci Gór ma
swoją formułę.
Zdaje się nieśmiertelną,
bo sprawdzoną. Na konferencji podsumowującej tegoroczną imprezę
goście imprezy podkreKatarzyna Gajdosz
ślali, że łączenie zespoFelieton zastępczy
łów w pary kamrackie,
daje możliwość zawarcia szczególnych więzi. Chwalili festiwal, zarówno pod kątem organizacyjnym, jak i wartości, jaką
niesie sam w sobie.
500 dzieci z różnych, górskich stron świata ma
okazję zaprezentować swoje tańce, śpiewy, swoją kulturę. Poznawać się, dzielić dziecięcą radością
ze sobą wzajemnie, jak i – a może przede wszystkim
– z widownią. Tylko, że ta widownia ogląda występy, siedząc w dusznej hali sportowo–widowiskowej. I, jak formuła festiwalu pozostaje stała, tak
formułka, jaką wygłasza dyrektor MCK „Sokół” Antoni Malczak, na konferencji podsumowującej imprezę, od kilku lat również się nie zmienia. Mówi,
że Nowy Sącz nie posiada miejsca, które stanowiłoby alternatywę dla obecnej hali. Choć według mnie
to impreza niezwykle widowiskowa i wybitnie plenerowa, o czym świadczą tłumy sądeczan witające
dzieci idące w barwnym korowodzie w dniu inauguracji festiwalu. Impreza, która na tydzień mogłaby rozruszać uśpione centrum miasta. I nie przemawia do mnie argument, jaki usłyszałam od jednej
z osób zajmującej się promocją Festiwalu : – Czy
wyobrażam sobie, jaka będzie reakcja sądeczan, gdy
przez cały tydzień od co najmniej godziny 18. Rynek
będzie wyłączony z ruchu? Od godziny 18, a nawet
wcześniej Rynek jest już martwy. Jeśli raz, drugi,
trzeci sądeczanie dostrzegą profity z tym związane
– przede wszystkim turystów, którzy przyjeżdżając
na wieczorny koncert, zatrzymają się w pobliskich
knajpkach choćby na kawę, czy pójdą na firmowe
lody – będą skarżyć się, ale raczej dlatego, że Festiwal trwa tylko tydzień. Płakać z tego samego powodu, z jakiego płaczą dzieci, gdy przyjdzie im opuścić
Nowy Sącz.
Dyrektor mówi i nic z tego nie wynika. Usprawiedliwia się przed gośćmi i lokalnymi dziennikarzami, którzy co roku również pytają o to samo.
I mamy taką oto sytuację. Uczestnicy występujący na scenie są zadowoleni, wręcz wniebowzięci, bo organizatorzy potrafią wytworzyć rodzinną
atmosferę. Sprawić, by dzieci z różnych zakątków
świata poczuły się, jak w domu, co z pewnością
świadczy o doświadczeniu organizatorów, otwartości na potrzeby gości. To napawa dumą. Z drugiej strony rodzi się pytanie: Na ile miasto korzysta z szansy, jaką może dać Festiwal, i na ile chce
stworzyć wokół imprezy klimat rodzinnego Nowego Sącza? I to boli. Bo na Festiwal, podkreślmy, międzynarodowy, po ponad 20 latach istnienia, powinny zjeżdżać już tłumnie rodziny z całej
Polski. Co najmniej z całej Polski. Tymczasem, jak
miasto jest przygotowane na ich przyjazd? I czy
w ogóle są w stanie do nas dojechać? Nie każdy ma
bowiem tyle cierpliwości i determinacji jak zespół
z Ghany, który trzy lata zmagał się m.in. z problemami wizowymi, by w końcu móc przylecieć
do Europy, do Nowego Sącza. Choć może właśnie
takiej determinacji w działaniu powinni uczyć się
od naszych gości włodarze miasta.
PS. Od kilku lat utrzymuje się moda na folklor i zarówno Festiwal ŚDG, jak i Nowy Sącz może
na tym tylko skorzystać. Pomysł z wystawieniem
kramów, na których prezentowane są ludowe zabawki, biżuteria, oryginalne pamiątki różnych
narodowości, występujących podczas imprezy, wydał mi się trafioną formą i wartą rozszerzenia. Zupełnie natomiast nie rozumiem, co między nimi robiły odpustowe stoiska z plastikowymi
zabawkami…
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Jerzy Wideł
Z kapelusza

14

lipca minęła 14. rocznica śmierci Władysława Hasiora. Wybitnego rzeźbiarza, ale przecież nie tylko, bo i malarza,
happenera rodem z Nowego Sącza. Nie
wiedzieć czemu, artysta Hasior, który spędził w grodzie nad Dunajcem dzieciństwo i chmurną młodość, dotąd nie
doczekał się ze strony władz miasta,
a przede wszystkim Muzeum Okręgowego właściwego i godnego potraktowania.
Choćby w postaci tablicy pamiątkowej
na budynku, w którym w młodzieńczych
latach mieszkał.
Władysław Hasior tak pisał o tych latach we własnoręcznie spisanym życiorysie, kiedy starał się o przyjęcie
do Szkoły Przemysłu Drzewnego (późniejszego Liceum Technik Plastycznych)
w Zakopanem: „Urodziłem się 14 maja
1928 roku w Nowym Sączu, lata dziecinne spędziłem na wsi. Do szkoły chodziłem w Nowym Sączu, gdzie ukończyłem
w czasie wojny 6 klas szkoły powszechnej z wynikiem dobrym. Siódmej klasy mi Niemcy ukończyć nie pozwolili, dlatego że byłem za stary (15 lat), więc
poszedłem do warsztatów kolejowych
na praktykę, gdzie skończyłem pierwszą
klasę szkoły przemysłowej. Z kolei zabrali mnie do okopów, tam pracowałem

do końca wojny. Po wyzwoleniu poszedłem do gimnazjum, lecz warunki rodzinne i materialne nie pozwoliły mi
na naukę i przerwałem ją już w pierwszej klasie. Od tego czasu mieszkam sam
i sam się utrzymuję".
Hasior, kiedy rozpoczynał swoją drogę artystyczną w zakopiańskiej szkole
w 1948 roku, miał, jak łatwo obliczyć, 20
lat. Wielce pomocną dłoń, umożliwiającą mu podjęcie nauki rzeźby wyciągnęła do niego harcmistrzyni Maria Butscherowa, która dostrzegła go w gimnazjalnej
drużynie harcerskiej. To ona była jego
promotorką, wręcz posłała go do szkoły
w Zakopanem, by tam zdobył w pierwszej kolejności solidny zawód stolarza. Los chciał inaczej, gdyż utalentowany Hasior trafił do rąk swojego mistrza,
Antoniego Kenara, który ukształtował
go artystycznie, jednakże nie do końca.
W 1958 roku ukończył Akademię Sztuk
Pięknych w Warszawie, a jego pracą dyplomową była Droga Krzyżowa w Nowosądeckim kościele pod wezwaniem św.
Kazimierza. Ówczesny rektor kościółka szkolnego, ks. Józef Gucwa (późniejszy biskup) zlecił to zadanie młodemu
artyście nie bez obaw. Jak się miało jednak okazać, obawy były płonne, a dzieło
mistrza Hasiora do dzisiaj wzbudza podziw. Idę jednak o zakład, że 90 procent
uczestników mszy św. w tym kościele nie ma bladego pojęcia, czyim dziełem
są stacje drogi krzyżowej.
Skoro wierni patrzą na drogę krzyżową, bez refleksji pozareligijnych, a dotyczących autora, nie dziw, że ten wybitny sądeczanin jest artystą coraz

bardziej zapominanym w rodzinnym mieście. Owszem, był honorowany w 1992 roku, kiedy miasto obchodziło swoje 700–lecie i prezydent Jerzy
Gwiżdż zaprosił nawet mistrza do komitetu honorowego obchodów. Przed
paroma laty dyrektor Sokoła Antoni Malczak zorganizował dużą wystawę
dzieł Hasiora, jednakże są to wydarzenia artystyczne od wielkiego dzwonu, od święta. Hasiora w mieście brakuje na co dzień, być może jego uczeń
i przyjaciel prof. Andrzej Szarek zaproponowałby władzom miasta jakieś
trwałe uhonorowanie jednego z najwybitniejszych artystów XX wieku w skali europejskiej. Okazja ku temu może się
zdarzyć w przyszłym roku, na 15–lecie jego śmierci. Władze Nowego Sącza, kierownictwo Muzeum Okręgowego nie powinny się przejmować grupą
oszołomów prawicowych, którzy oprotestują te pomysły. Wiadomo o co chodzi... O pomnik utrwalaczy władzy
ludowej na przełęczy Snoska. Oszołomstwo chciało go wysadzić w powietrze, ale mądrzy ludzie przekonali ich,
że to dzieło sztuki wybitnego artysty.
Po usunięciu dedykacji z "grających organów", pomnik Hasiora na Snosce został odnowiony.
W Sądeckim grajdole są różne pomniki, ale Hasiorowego na próżno szukać. Może Muzeum Okręgowe i magistrat
zmobilizują się i przynajmniej ufundują
tablicę na budynku przy ulicy Żeglarskiej
4, gdzie Hasior się wychowywał. Nie lękajcie się "prawdziwych patriotów"!
Uszanujcie artystę!

Polska to nie Rumunia... niestety

Bernadeta Waszkielewicz
Waszkie sprawy

Z

nowu wracam do redyku, który niedawno dotarł na Sądecczyznę. Wielkie stada owiec międzynarodowa ekipa baców pędzi 1400
kilometrów. Z inicjatywy młodego polskiego bacy Piotra Kohuta z Koniakowej. Przeszli już Rumunię, Ukrainę, teraz idą przez Podkarpacie i Małopolskę,
do Czech i na Słowację. Historyczną trasą Wołosów, którzy setki lat temu zasiedlili Karpaty i stworzyli ten wyjątkowy
styl bycia. Pasterze wędrują tak i widzą, że owiec w Polsce jest już naprawdę niewiele.
Ponad 20 lat temu było ich kilka milionów, teraz hodowcy mówią o nieco
ponad 200 tysiącach. – Tyle, ile w Wielkiej Brytanii zabijają i konsumują w ciągu
dwóch, trzech tygodni – ubolewał Włodzimierz Oleksy, hodowca i organizator
konferencji „Bacowskie smaki”, która
odbyła się w Wojkowej w ramach Redyku
Karpackiego.
Nowy prezes Polskiego Związku
Owczarskiego Jan Antoł uważa, że głównym powodem jest niska dochodowość
hodowli. Kiedyś hodowca z powodzeniem utrzymywał się ze sprzedaży wełny, mleka, serów i mięsa. Teraz za kilogram wełny dostaje 2 zł, więc z jednej
owcy w sumie 4 zł, a za jej ostrzyżenie

musi zapłacić 3,5 zł. Kiedy więc starsze
pokolenia przestają się owcami zajmować, młodsze likwidują stada. Bacowie
tracą pracę, góry – swą tradycję, kulturę,
a hale zarastają drzewami.
Dlaczego u nas nie ma pracy i nic się
nikomu nie opłaca? – Owczarstwo może
być opłacalne – przekonywał Kohut.
Tak, jak niezwykła Amerykanka Beth
Macatee, która w Tyliczu założyła farmę z owcami i kozami. Zachęca młodych Polaków, by też wracali do tej tradycji zamiast pędzić za Zachodem i jego
stylem życia. Sama doi kozy. Uczyła się
robić sery od baców i sama je teraz wyrabia w swojej kuchni. Narzeka jedynie
na unijną biurokrację, na którą przystała Polska, a która ogranicza rolnictwo.
To małe i ekologiczne. – Włosi, Francuzi
mogą robić sery w bacówkach, w bardzo
prymitywnych warunkach, nie pasteryzują ich. I sprzedają to. A Polacy tak robić
nie mogą – dziwi się Amerykanka.
Burmistrz Krynicy Zdroju Dariusz Reśko zachęcał do pójścia w ślady Macatee
oraz Romana Kluski, który w Łosiu produkuje dojrzewające owcze sery. Starosta nowosądecki Jan Golba do łączenia hodowli owiec z agroturystyką. Kulturowy wypas
owiec to duża atrakcja, tak jak własne sery
czy mleko. I ważny element dbania o środowisko. Magurski Park Narodowy, żeby
nie dopuścić do przemiany łąk w las, ogłasza przetargi na wypasanie na nich zwierząt. – Przykład Rumuni czy Słowacji pokazuje, że przy kilku milionach owiec da
się robić normalny biznes. Jagnięcina powinna być produktem regionalnym całego
Podhala – dorzucał Golonka.

Fakt, że w Rumunii żyje 15 mln owiec,
a nawet 20 mln w zachodnich krajach, gdzie hodowla owiec, jedzenie serów i jagnięciny jest popularne, jak we
Francji i Anglii. Rumuńscy ciobani, czyli pasterze, którzy przypędzili do nas
owce ze swojego kraju, nie kryli zdziwienia, że w Polsce tak dużo terenów
nie jest wykorzystywanych do wypasu.
I że zwierząt nie widać.
U nich o pastwiska trzeba walczyć.
Rumunia reklamuje się tego lata mocno w zagranicznych telewizjach, typu
Travel Channel. A Polska nie. Adam Kitkowski, który bierze udział w redyku i na bieżąco go opisuje na blogu, już
na początku wędrówki był zdziwiony wielką kulturą pasterską Rumunii: "Po zmierzchu, na horyzoncie, wyżej od naszego obozowiska rozbłyskują
światełka. My też jesteśmy dzisiaj powyżej tysiąca metrów. Mniej więcej na wysokości Gubałówki. Pytam rumuńskich
pasterzy co tam jest – tam gdzie te światełka. A tam, tam pasą się woły i krowy – odpowiada Wasili. Na tej wysokości? – pytam dalej z niedowierzaniem.
– Da, da – dodaje Cristin. To jest pastwisko powyżej 2 tysięcy metrów n.p.m.
Stado jest tam od wiosny do jesieni.
Zimą schodzą do wioski – dopowiada.
To jest chyba najwyżej położone pastwisko w Karpatach. Pamiętam opowieści o wypasach w Tatrach Bielskich czy
na Kominiarskim Wierchu. Wciągano
owce po drabinie, a następnie drabinę
zabierano. Dzięki temu nie miał do nich
dostępu ani niedźwiedź ani wilk..."
Ale to były dawne czasy.
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Inspirujący Stary Sącz
Dziś (1 sierpnia), o godz. 19 wernisażem w Galerii Pod Piątką w Starym Sączu malarze z różnych stron
świata podsumowują swoją pracę
podczas ósmego już Międzynarodowego Pleneru Malarskiego oraz
towarzyszącego mu Sympozjum
Kultur Lokalnych w Starym Sączu.

R O Z M AW I A M Y z jego
współtwórcą i komisarzem
prof. MARIANEM NOWIŃSKIM

ELA GRZYBEK (POLSKA)

FRANCESCO SCIACCALUGA (WŁOCHY)

PACO SANTANA (HISZPANIA)
Organizatorem Międzynarodowego Pleneru Malarskiego Sympozjum Kultur Lokalnych jest Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari
oraz Fundacja Rozwoju Ziem Górskich, honorowym patronem Burmistrz Starego Sącza, a sponsorem strategicznym Firma FAKRO
i Województwo Małopolskie

MARIAN NOWIŃSKI. W plenerze
uczestniczył również PIOTR NOWIŃSKI.
– Plener kojarzy się z wyjściem w teren, malowaniem na zewnątrz. Tymczasem teraz malarze tworzą w klasach szkoły, które na czas pleneru
stały się ich pracowniami.
– Malarze idą w plener, by zrobić serię szkiców, które są dla nich
później motywem do malowania.
W szkicach zapisują swoje wrażenia.
Inaczej więc niż – jak to wielu z nas
sobie kojarzy – u impresjonistów.
Niektórzy robią w plenerze także serię zdjęć. Jeden z artystów powiększa później te fotografie na ksero
i wybrane fragmenty wmontowuje w obraz. Obraz, który nie jest odzwierciedleniem tego, co widział, ale
całej jego drogi, wrażeń do momentu podjęcia pracy nad nim.
– Malarze mają narzucony temat?
– Jedna z inspiracji została im
poniekąd narzucona – tworzą
po jednym obrazie dla sponsora
Pleneru, czyli firmy Fakro. Druga
z inspiracji, z której nie mogą się
wyzwolić, to starosądecki rynek.
Ale są też malarze symboliści, jak
Paco Santana z Hiszpanii, którzy
przyjeżdżają na plener z gotowymi
pomysłami i tu je realizują.
– Technika też jest dowolna?
– O technice w ogóle nie chciałbym mówić. Każdy ma swoją własną. Tegorocznych uczestników
pleneru łączy to, że wszyscy używają do tworzenia farb.
– To Pana autorski Plener. Ma Pan
dużą swobodę w działaniu, sam też
decyduje, który z artystów może
tu przyjechać.
– Plener tak naprawdę wymyśliła moja żona [Teresa Plata Nowińska – artystka–rzeźbiarka,
zmarła w 2009r. – przyp. red.],
która urodziła się w Starym Sączu
i mieszkała w Mostkach. Ona zapoznała mnie z środowiskiem i kulturą tego regionu. Wpadła na pomysł, żebyśmy urządzali wystawy
na wsi. Na sznurkach od bielizny

FRANCO VERTOVEZ (WŁOCHY)

IRINA GERNOVICH (BIAŁORUŚ)

KAZUMASA CHIBA (JAPONIA)

LUCAS OERTEL (NIEMCY)

ONJI TAE (JAPONIA)

TELMO ALCOBIA (PORTUGALIA)

Stary Sącz inwestuje w sztukę
Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek: Międzynarodowy
Plener Malarski Sympozjum Kultur Lokalnych to przedsięwzięcie, które sprzyja promocji naszego miasta i regionu w świecie. Dostrzegamy, że coraz więcej artystów przyjeżdża do nas nie tylko w trakcie trwania
Pleneru. Wymierną korzyścią dla Starego Sącza są również obrazy, których część artyści – naprawdę wybitni artyści – zostawiają miastu. Wypełniają one ściany
urzędu, biblioteki, budynku policji. Chciałbym, by Stary
Sącz miał swoją kolekcję obrazów sztuki współczesnej .

WIKTORIA ILJINA (BIAŁORUŚ)
wieszaliśmy obrazy. To był świetny pretekst do spotkania i poznania. Cała wieś przychodziła do nas.
W pewnym momencie musiałem
to przerwać, bo już nie puszczał
nas domowy budżet. Wówczas

żona zaproponowała, żeby zaprosić do nas artystów ze świata,
z którymi miałem kontakt, których też odwiedzałem. Prywatnie
zorganizowaliśmy dla nich plener.
Po nim żona już poszła na rozmowę

do burmistrza Starego Sącza Mariana Cyconia, by przedstawić ideę
pleneru.
– Trudno było przekonać urząd?
– Przeważył argument promocji Starego Sącza w całym świecie.

Burmistrz wyznaczył swojego zastępcę Jacka Lelka, obecnego włodarza miasta, by zajął się organizacją imprezy. Dziś otrzymuję
kilkanaście listów rocznie od artystów z różnych zakątków świata, którzy chcieliby wziąć udział
w Plenerze. Zależy mi na jakości,
wysokim poziomie imprezy. Zapraszam więc wybitnych artystów. Nie
wszystkich miałem okazję poznać
wcześniej osobiście, ale widziałem
na przykład ich imponujące wystawy. Jedna z uczestniczek ściągnęła prywatnie tłumacza, by móc
ustalić, co trzeba zrobić, by więcej
artystów z Japonii mogło tu przyjechać. To dla Starego Sącza prawdziwa promocja.
– Artyści mówią różnymi językami. Jak
udaje się im porozumieć między sobą?
– To kolejny fenomen, który
mnie zaskakuje. W ciągu dwóch
dni udało się wytworzyć taką atmosferę między nimi, że bariery językowe zniknęły. Ruch ciała, gesty, dźwięki zupełnie im
wystarczają.
– Plener ma swoje już stałe punkty
programu: sympozjum i happening.
– Sympozjum organizujemy
od czterech lat. Jest okazją do wymiany zdań z polskimi krytykami sztuki na temat własnych kultur lokalnych. Happening to z kolei
pomysł mojej żony. Z listew i papierów przez prawie cały dzień budowaliśmy z uczestnikami pleneru ratusz. Na koniec spaliliśmy go.
Spłonął jak ten, który stał na starosądeckim rynku. Co roku paliliśmy
kolejne instalacje. Był koń – symbol
słynnego targu końskiego w Starym Sączu. Zbudowaliśmy też czterometrowego Turka. Jak głosi legenda, chciał on przeskoczyć mur
klasztorny, ale odbił się od niego.
Ślad po nim do tej pory pozostał.
Zbudowaliśmy też krowę, ptaka,
a w tym roku trzy świnie. Choć
obserwatorzy happeningu krzyczeli, żeby nie palić ich, bo są ładne, to podzieliły los wszystkich innych instalacji.
(ART)
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W Krynicy trenują takie tuzy rodzimego hokeja jak Leszek Laszkiewicz, czy jeden z najlepszych
obrońców grający na polskich lodowiskach i etatowy reprezentant
Francji Nicolas Besch. W kadrze jest
też wychowanek KTH i kadrowicz
Grzegorz Pasiut.
Kiedy kryniczanie w składzie
złożonym na poły z zawodowców,
młodzieży i półamatorów wywalczyli awans do I ligi hokeja, w Sosnowcu plany były na miarę europejską. W skład zespołu z Zagłębia
mieli wejść reprezentanci Polski
oraz zawodnicy z polskimi korzeniami, którzy w hokeja uczyli się grać w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. Drużyna miała
na początku grać w Polskiej Lidze Hokejowej, by później dołączyć do Erste Bank Eishockey Ligi,
zawodowej ligi austriackiej. Podobnie jak w tym momencie, projekt
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FOT.PZHL

W Krynicy Zdroju zaroiło się nagle
od gwiazd hokeja. Pod Górą Parkowa nie szykuje się jednak żaden mecz
pokazowy ani wakacyjne spotkanie
z kibicami. Nic z tych rzeczy. 12 reprezentantów Polski trenuje, by pod
szyldem KTH wygrać w nadchodzącym sezonie mistrzostwo Polski dla
Krynicy. Niespodziewanie uzdrowiskiem zainteresował się tajemniczy
milioner i chce zbudować tu, a nie
w Sosnowcu, hokejową potęgę.

owiany był mgłą tajemnicy. Sami
zawodnicy również niechętnie zabierali głos w sprawie. Sosnowiecki dream team miał płacić około 5
tys. euro, a w Sosnowcu miał się
pojawić pełnomocnik rosyjskiego
przedsiębiorcy prowadzącego interesy w kilku krajach. Wszystko
skończyło się jednak fiaskiem, a Zagłębie najprawdopodobniej nie zagra w tym sezonie w ekstraklasie.
W Krynicy również na razie nie
wiadomo, kim jest człowiek z grubym portfelem, ile zainwestuje

Krynicki dream–team:
Przemysław Odrobny (bramkarz), Patryk Wajda, Marcin Kolusz, Tomasz Malasiński, Krystian Dziubiński, Krzysztof
Zapała, Dariusz Gruszka (Ciarko Sanok), Michał Kotlorz, Rafał Dutka, Mikołaj Łopuski, Grzegorz Pasiut ( GKS Tychy), Leszek
Laszkiewicz, Nicolas Besch, Łukasz Rutkowski (Cracovia) oraz
Nikita Razdolsky, Anton Yanin.

i jakie ma w Polsce do zrobienia interesy. Piotr Hałasik, prezes Polskiego Związku Hokeja na Lodzie, podczas jednej
z konferencji prasowych, jeszcze w czasie kiedy mekką polskich hokiestów miało być Zagłębie, określił go prezesem
angielskiej firmy z kapitałem
– m.n. z Singapuru. Faktem jest,
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że na zawodników z najwyższej
krajowej półki czekały w Krynicy sprzęt i opłacone mieszkania, a smaczku całej operacji dodaje fakt, że w Krynicy pojawił
się ostatnio na treningu szkoleniowiec reprezentacji Igor Zaharkin. Jak zdradza burmistrz
Krynicy, Dariusz Reśko, który
już wcześniej bardzo pomógł zabezpieczyć pieniądze na występy zespołu w I lidze – rozmowy
są obiecujące, ale na żadne dziwne interesy w „Perle Wód” nie
pozwoli. Poza tym za całą sprawą stoi nowy prezes PZHL Pior
Hałasik i związkowi również zależy, by to wypaliło. Hałasik pilotował również projekt „Wielkie Zagłębie”, ale tam sprawa
nie wypaliła najprawdopodobniej z powodu konieczności remontu generalnego obiektów
z Sosnowcu. Hałasik (pochodzi
z Sosnowca) i Reśko to doktorzy ekonomii, więc liczyć umieją – obaj wykalkulowali że Krynica i polski hokej ma coś z tej
tajemniczej operacji mieć. Burmistrz zaznacza jednak, że rozmowy na razie trwają i koło 15
sierpnia będzie wiadomo więcej.
Jeśliby więc pod szyldem 1928
KTH zagrałby krajowy dream
team, to konieczna będzie druga lodowa tafla pod specjalnym
namiotem, bo drugi męski zespół
na pewno zagra w I lidze (budżet
na ten sezon jest zabezpieczony).
Warto również zaznaczyć,
że w żeńskiej ekstraklasie Krynica ma również zespół. Jak już
informowaliśmy, zarząd klubu
wystąpił do PZHL o „dziką kartę” na grę w ekstraklasie. Otrzyma ją, jeśli spełni warunki licencyjne, a wykupić miałby ją nowy
sponsor.

FOT. BARTEK TOKARCZYK

Tajemniczy milioner pod Górą Parkową

W Muszynie
prawie
komplet
Tylko dwie zawodniczki zostały
w drużynie Bogdana Serwińskiego
z ubiegłego sezonu. Libero Paulina Maj i klubowa legenda Aleksandra Jagieło. Znajomych twarzy jest
jednak więcej.
Do Muszyny wraca po roku nieobecności atakująca Magdalena
Piątek. Kiedy zespól naszpikowany
był gwiazdami, rzadko dostawała
szansę. Teraz jest na razie jedyną
atakującą w kadrze. Druga zawodniczka, która miała udaną przygodę z Muszynianką, to Czeszka
Ivana Plchotova, przygodę zresztą zakończoną mistrzostwem Polski w 2009 roku. Pozostałe zawodniczki na ten moment w kadrze
to: Emilia Mucha (przyjmująca), Gabriela Jasińska (rozgrywająca), Magdalena Mazurek (rozgrywająca), Natalia Kurnikowska
(przyjmująca), Justyna Sosnowska (środkowa), Dominika Golec
(środkowa). Oczywiście zespół ma
liczyć 12 zawodniczek, ale klub
czeka na ostateczne rozstrzygniecie kwestii finansowo–organizacyjnych – może uda się jeszcze zatrudnić dwie dobre zawodniczki,
choć już raczej nie z najwyższej
półki, bo te kluby już sobie znalazły. To będzie jedenasty sezon klubu z Muszyny w najwyższej klasie
rozgrywkowej.
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Tańce przepustką do świata Czadowe bociany
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Organizacją przyjazdu tej grupy do Europy zajmuje się Fundacja Freespirit z Gdańska. Jej prezeską i założycielką jest Krystyna
Choszcz, która dedykowała ją swojej zmarłej w Afryce na malarię córce Kindze. Ta młoda podróżniczka
niosła pomoc dzieciom na Czarnym Lądzie. Fundacja zbiera pieniądze na sfinansowanie wakacyjnych podróży Freespirit do Francji
i Polski. Potrzeba jeszcze 8760 zł.
Do zakończenia projektu pozostało tylko kilka dni. – Liczy się każda
złotówka, dlatego bardzo prosimy

Podobne zwyczaje lokalowe wynikają przede wszystkim
z zamiłowania do gniazdowania
na eksponowanych stanowiskach
z doskonałym zapleczem obserwacyjnym. Kiedyś najwyższymi
punktami były zazwyczaj właśnie
kominy, teraz są to raczej słupy
elektryczne. Już od wielu lat przyjął
się w Polsce zwyczaj, że firmy energetyczne przygotowują dla ptasich klientów specjalne podstawy, które ułatwiają im budowanie
bezpiecznych i stabilnych siedzib.
Większość firm co roku zabezpiecza nawet na ten cel specjalne środki w budżecie. Profesor podkreśla, że w przypadku piwniczańskiej
pary najlepsze byłoby podobne rozwiązanie. Tym bardziej, że bociany słyną z przywiązania do miejsca
i do raz wybranego gniazda wracają przez całe życie.
– Pora sprzyja podobnym pla-

o finansowe wsparcie – apeluje MCK Sokół organizator ŚDG,
po szczegóły odsyłając na stronę
http://polakpotrafi.pl/projekt/
afryka–nie–znika.

***
W niedzielę dobiegł końca
XXI Międzynarodowy Festiwal
Dziecięcych Zespołów Regionalnych Święto Dzieci Gór. W tym
roku wyjątkowo zaprezentowało
się na scenie 13 zespołów z: Polski, Tajwanu, Indii, Rosji, Belgii, Ukrainy, Bułgarii i Ghany.
Na koncercie finałowym pokazali kamrackie tańce i przypomnieli repertuar, jaki widzowie
mogli oglądać przez cały tydzień
trwania święta. Było, można powiedzieć tradycyjnie, czyli egzotycznie i widowiskowo. Finałowy koncert, wyreżyserowany
przez dyrektora artystycznego
ŚDG Józefa Brodę, był również
okazją do wręczenia podziękowań i wyróżnień. Dyrektor biura organizacyjnego, Małgorzata
Kalarus została nagrodzona Odznaką Sektora Europy Centralnej
CIOFF, między innymi: za zasługi
w upowszechnianie niematerialnego dziedzictwa kultury.
(ART)
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FOT. JERZY SIERAKOWSKI

– Afrykańska kultura wymiera,
bo dzieci kochają futbol. Wierzą,
że grając w piłkę nożną zdobędą
pieniądze. Mam nadzieję, że dzięki
uczestnictwu w Święcie Dzieci Gór
przekonają się, że możemy być ciekawi dla świata właśnie dzięki tradycji, tańcom. Że to, a nie czerpanie
wzorów z Zachodu będzie przepustką do Europy, Zachodu – mówi DTS
kierownik zespołu Freespirit z Ghany, który po trzech latach starań
wystąpił na ŚDG w Nowym Sączu.
Na podróż dzieci z Afryki wciąż zbierane są pieniądze. Możesz pomóc!

P R Z Y R O DA . Gniazdo na dymiącym
stale kominie osiedlowej kotłowni,
pięć piskląt w jednym lęgu – bociany białe z Beskidu Sądeckiego udowadniają, że nie tylko Polak, ale i ptak
potrafi…
W Piwnicznej, na kominie stale działającej kotłowni Spółdzielni
Mieszkaniowej Uwiercie gniazdują bociany. Dorosła para z dwójką
piskląt w niczym nie przypomina
standardowej bocianiej rodziny.
Sadza z komina zabarwiła na czarno nie tylko ich skrzydła, ale nawet
dzioby. Czy wszystkie ptaki tego
gatunku podzielają zamiłowanie
do tak ekstremalnych warunków
bytowych? Piotr Profos, profesor
z Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, uznany specjalista od bocianów białych rozwiewa nasze wątpliwości: – To jest
normalna rzecz. Dawniej na dachach domostw, a nawet komi-

Tegoroczne, silne opady sprawiły, że śmiertelność wśród piskląt osiągnęła
wyjątkowo tragiczny pułap. Padło aż trzy czwarte wszystkich piskląt
nach gniazdowało 80 procent populacji tych ptaków. Teraz podobne
widoki najczęściej spotkać można
na Mazurach, kilka par gniazduje
jeszcze na kominach w Bieszczadach i na Podhalu.

nom, bo właśnie w tym tygodniu
młode bociany powinny zacząć
wylatywać z gniazd – podkreśla naukowiec. Ale to nie koniec
ciekawostek. – Myślę, że warto podzielić się z czytelnikami
jeszcze jedną wiadomością. Tym
bardziej, że to wydarzenie naprawdę unikalne, wielki ewenement. W miejscowości Złockie, tuż
obok Muszyny w jednym gnieździe
para doczekała się aż pięciu piskląt – nie kryje radości ornitolog.
Wszystkie małe mają się dobrze,
a mogło być z tym różnie, bo tegoroczne, silne opady sprawiły,
że śmiertelność wśród piskląt osiągnęła wyjątkowo tragiczny pułap.
– Padło aż trzy czwarte wszystkich piskląt. Trzymajmy zatem
kciuki, by złocka rodzina dotrwała szczęśliwie do jesieni, a zarząd
Spółdzielni Uwiercie namawiamy
do skorzystania z rady profesora. Tym bardziej, że wiadomo nie
od dziś, że bocianie gniazdo przynosi pomyślność i szczęście w rodzinie. A tego nigdy w wielkim
kryzysie nie za dużo…
EWA STACHURA

