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Jaką nazwę powinno nosić rondo
L str. 3
przy galerii handlowej?
Czy papież Franciszek odwiedzi
Sądecczyznę?

L str. 4

Gdzie i za ile można wykupić miejsce
L str. 7
parkingowe pod blokiem?

FOT. WHITE SMOKE STUDIO/WWW.FACEBOOK.COM/KASIAZIELINSKA

www.dts24.pl

Kolejny numer DTS ukaże się 22 sierpnia

STO LAT MŁODEJ PARZE

Plotkarskie portale i czasopisma wydawały ją za mąż kilka razy. W sobotę starosądeczanka Katarzyna Zielińska naprawdę wzięła ślub
Czym najlepiej dojechać do Miasteczka
z wieloletnim partnerem Wojciechem Domańskim. Co oprócz wierL str. 20 ności i miłości przyrzekła swojemu wybrankowi aktorka?
L str. 6
Galicyjskiego?
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Sądeckie uzdrowiska
zapraszają na:

• 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

Festiwal im. Jana Kiepury
w Krynicy-Zdroju
L str. 10-11

Święto Wód Mineralnych
w Muszynie

GORLICE ul. Biecka 40
tel/fax 18 354 69 11
LIMANOWA ul.Kopernika 14
tel/fax 18 330 11 67

L str. 12-17

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
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Okulary Markowych Producentów:

6 szklanek DIAMOND
AMBITION

9

24h

DELIKATESY
ul. Tarnowska180

Piwo żubr 4pak puszka

9 96
zł

99
zł

Mleko NAN 2,3
350g
99

18

1/2 litra piwa zawiera 25 gramów czystego alkoholu metylowego
sprzedaż alkoholu osobom do lat 18 jest przestępstwem

zł
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Z DRUGIEJ STRONY
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NOWY SĄCZ

CZWARTEK

PIĄTEK

SOBOTA

NIEDZIELA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

DZIEŃ

34

24

17
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26
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25

20
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11
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Żródło: pogodynka.pl, IMiGW

TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

KO N K U R S

Architektura XXI wieku
Który obiekt powstały w latach 2000–2012 w Nowym Sączu zasługuje na miano najlepszego jeśli chodzi o walory architektoniczne, ma
rozstrzygnąć konkurs ogłoszony przez prezydenta Ryszarda Nowaka,
przy współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddziału
Sądecko–Podhalańskiego, pn. „Architektura Nowego Sącza pierwszej
dekady XXI wieku”.
– Celem konkursu jest promocja największych osiągnięć w dziedzinie architektury w Nowym Sączu oraz wzrost społecznego zainteresowania jej rolą – informuje Elżbieta Pach z biura prasowego UM
w Nowym Sączu.
Obiekty powstałe (wybudowane, przebudowane, zrewaloryzowane, odrestaurowane) w latach 2000–2012, mogą być zgłaszane do konkursu przez: autorów i zespoły autorskie projektów architektonicznych
lub przez inwestorów i właścicieli realizacji architektonicznych, a także Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Sądecko–Podhalański, Urząd Miasta Nowego Sącza oraz członków jury.
Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą do 18 października, a jego
rozstrzygnięcie nastąpi podczas obchodów urodzin miasta 8 listopada br. Pokłosiem konkursu ma być album „Architektura Nowego Sącza pierwszej dekady XXI wieku”.
Więcej informacji można uzyskać od Agnieszki Kunickiej z Wydziału Architektury i Budownictwa UM: e–mail: akunicka@nowysacz.pl,
tel. 18 44–86–655.

„Abecadło sądeckie”
– najchętniej czytana książka
2013 r. w regionie,
teraz również na płycie.

Uwaga – płyta w prezencie przy
zakupie książki w księgarni
„Alfabet”, przy ul. Jagiellońskiej
w Nowym Sączu.
Czyta Sławomir Wrona.
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L I C Z B A T YG O D N I A

900…

…osób – jak szacuje Sądecki Urząd Pracy – może znaleźć zatrudnienie
w galerii handlowej Trzy Korony w Nowym Sączu. Trwa rekrutacja. Największą szansę na znalezienie pracy mają kucharze, kelnerzy, dekoratorzy i oczywiście sprzedawcy.

Wydawca: Wydawnictwo DOBRE Sp. z o.o. 33–300 Nowy Sącz, ul. Żywiecka 25.
ISSN 2082–209X.
Redakcja: „Dobry Tygodnik Sądecki”, tel. 18 544 64 41, tel./fax. 18 544 64 40.
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U nas zjesz

jak u Babci!

Szczegóųy: www.gosciniecryterski.pl
Rytro 302, tel. 18 414 35 00

Weekendowe zestawy obiadowe 14zų/os
(zupa, drugie danie, kompot)

Zestaw rodzinny dla 4 osób 49zų
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MIASTO MA NOWĄ PARAFIĘ

W imieniu ronda
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KO N T R OW E R S J E . Konsultacje społeczne w sprawie nadania nazwy rondu powstającemu na skrzyżowaniu ulic
Lwowskiej, Krańcowej i Barskiej
w Nowym Sączu proponuje radny Piotr Lachowicz. Takiego rozwiązania nie wyklucza
również przewodniczący Rady
Miasta Jerzy Wituszyński, choć
zauważa, że nikt do tej pory
nie zgłosił żadnego projektu
uchwały w tej sprawie.

FOT. (G)

Biskup tarnowski Andrzej Jeż podczas wtorkowej sumy odpustu ku
czci Przemienienia Pańskiego w bazylice św. Małgorzaty erygował
nową parafię w Nowym Sączu pod
wezwaniem bł. Jana Pawła II. Jej proboszczem został ks. Zbigniew Biernat, wikary bazyliki. Nowa parafia
została wydzielona z parafii św. Małgorzaty. W tej chwili na os. Westerplatte buduje kościół. Na razie msze
św. dla blisko siedmiu tysięcy wiernych odbywają się w kaplicy.
R

A

18 SIERPNIA 2013 r.
Lotnisko
Łososina Dolna

FESTYN LOTNICZY Z OKAZJI
ŚWIĘTA LOTNICTWA POLSKIEGO

ZESPÓŁ

3

Rondo jeszcze nie zostało oddane do użytku, a już pojawiło się
kilka propozycji, jak je nazwać.
– Na sesjach radni podnosili, że rondo powinno nosić imię
śp. Lecha Kaczyńskiego – to zaproponował, o ile dobrze pamiętam pan Artur Czernecki
– Ofiar Katastrofy Smoleńskiej
czy Zofii Rysiówny. Do biura
Rady Miasta wpłynęło także pismo – petycja, by rondo nazwać
imieniem Zbigniewa Szkarłata – wylicza Jerzy Wituszyński, zaznaczając, że mimo szeregu pomysłów nikt nie zgłosił
jeszcze stosownego projektu
uchwały. A może to zrobić prezydent, klub radnych, komisja Rady Miasta bądź minimum
trzech radnych.
Wituszyński sprawę wolałby rozstrzygnąć na konsultacjach międzyklubowych Rady
Miasta, by dyskusje o tym, czyje
imię powinno znaleźć się w nazwie ronda, nie przenosić na obrady sesji.
– To zbyt poważna sprawa.
Nie wyobrażam sobie, byśmy
mieli na sesji rozstrzygać spór
– a przy mnogości kandydatur można się go spodziewać

AKROBAC YJNY „ORLIK ”

PROGRAM FESTYNU Lotnisko Łososina Dolna 18 SIERPNIA 2013 r.
00

10 – 2000 – loty rekreacyjne nad Jeziorem Rożnowskim
1200 – 1300 – program dla dzieci ,,Opowieść o ziarenku”
1300 – 1430 – zespół ,,LACHERSI” naliści programu ,,Must be the Music”
1430 – 1500 – OFICJALNE OTWARCIE
oraz konkurs wiedzy o produkcie lokalnym ze śliwką
1500 – 1700 – POKAZY LOTNICZE:
Skoki spadochronowe – samoloty historyczne – najlepsi piloci akrobacyjni

Akrobacja zespołowa 8 SAMOLOTÓW ZESPOŁU AKROBACYJNEGO„ORLIK”

R

1700 – 1830 – Kabaret PUK- duża dawka dobrego, czasem absurdalnego poczucia humoru.....
yka polska i światowa,
1830 – 2030 –
rozrywkowa i taneczna, wiele znanychi lubianych przebojów
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– zauważa Wituszyński. – Należy mieć na względzie szacunek do zmarłych.
Przewodniczący Rady Miasta nie wyklucza też konsultacji społecznych przy podjęciu
decyzji o tym, jak powinno nazywać się rondo przy powstającej galerii handlowej Trzy
Korony. Za takim rozwiązaniem jest również radny Piotr
Lachowicz.
– Obawiam się, że ilu radnych, tyle padnie propozycji
– mówi. – Rada natomiast może
podjąć uchwałę o przeprowadzeniu konsultacji społecznych,
które ułatwią jej podjęcie decyzji. Mieszkańcy będą mogli
zaznaczyć, czyje imię ma nosić rondo. Ostatecznie to radni zdecydują, ale nie sądzę,
by postąpili wbrew głosowi
sądeczan.
Lachowicz na razie nie
ma swojej propozycji na nazwę ronda. Zaznacza jednak,
że powinna ona mieć charakter apolityczny. W przeciwieństwie do niego radny
Artur Czernecki zdecydowanie obstaje za uczczeniem pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. – Rondo powinno
nosić jego imię. Naszym obowiązkiem jest pamiętać o honorowych obywatelach miasta Nowego Sącza – stwierdza
w rozmowie z DTS Czernecki.
– Irena Styczyńska ma swój
park. Byłoby niestosowne nie
docenić zasług innego honorowego obywatela.
– A może lepiej nie nazywać
ronda. O takiej propozycji też
słyszałem – dodaje Lachowicz.
(PEK)

A

INNOWACYJNA
GOSPODARKA

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

2030 – 2200 – GWIAZDA WIECZORU:

Projekt „Przeciwdziaųanie wykluczeniu
cyfrowemu mieszkaŷców
Gminy Kamionka Wielka”

BILETY WSTEPU 20 zł DZIECI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WSTEP WOLNY, PARKING BEZPŁATNY
TYLKO NA PŁYCIE LOTNISKA, czynny bedzie bufet i wesole miasteczko
Organizatorzy zastrzegaja sobie prawo zmian w programie www.aph.org.pl

SKORZYSTAJ Z DOTACJI UNIJNYCH !!! NIE CZEKAJ!
KOMPLETNE
KOTŁOWNIE
KONDENSACYJNE
Z MONTAŻEM

KOMPLETNE
ZESTAWY
SOLARNE
Z MONTAŻEM

OD 3000ZŁ*

OD 5000ZŁ*

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.

*SZCZEGÓŁY W PLACÓWCE HANDLOWEJ

F.H.U. SOLTERM AH UL. KRAJEWSKIEGO 27 NOWY SĄCZ
TEL 18 442-08-36; MOBILE 507-067-903

„Dotacje na Innowacje”
„Inwestujemy w WaszČ przyszųoƑđ”
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I N I C J AT Y WA . Sądecczyzna chce
włączyć się we współorganizację
Światowych Dni Młodzieży w 2016 r.
Z taką propozycją wystąpił Jan Golonka, starosta nowosądecki, wraz
z Jackiem Lelkiem, burmistrzem Starego Sącza, i ks. Marcinem Kokoszką – dyrektorem Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania w Starym
Sączu, do kardynała Stefana Dziwisza, marszałka Małopolski, wojewody
i prezydenta Krakowa. Po cichu liczą,
że błonia starosądeckie znów wypełnią się tłumami pielgrzymów, a mszę
świętą na unikatowym w skali Polski
ołtarzu odprawi… papież.
– W Rio de Janeiro na spotkaniu
z papieżem Franciszkiem było około trzech milionów ludzi – zauważa
starosta Jan Golonka. To prawie tyle,
ile mieszka w całym województwie. Zdaniem Golonki cała więc
Małopolska powinna się włączyć
w organizację ŚDM. A Sądecczyzna
w szczególności, bo ma ku temu
doskonałe warunki. – Nie brakuje miejsc noclegowych, a także
wielu atrakcji, w tym największej

i kojarzonej z Janem Pawłem II
– ołtarza na starosądeckich błoniach. To jedyny w Polsce zachowany w całości ołtarz, przy którym
Jan Paweł II odprawił mszę świętą
– mówi starosta, przypominając,
że w ubiegłym roku Sądecczyznę
odwiedziło ponad 1,6 mln turystów.
– Naszym marzeniem byłoby oczywiście, gdyby papież Franciszek
przybył chociaż na chwilę do Starego Sącza – dodaje Jan Golonka.
I nawet jeśli komuś wyda się
to tylko pobożnym życzeniem,
warto przypomnieć, że równie
z wielkim niedowierzaniem podchodzono do wizyty Jana Pawła II w Starym Sączu. Wówczas
to wszystkie regionalne samorządy zabiegały, by papież przyjął ich zaproszenie. Dlatego teraz
starosta znów apeluje do samorządów o połączenie sił i wspólne
przygotowywanie się na przyjęcie
pielgrzymów.
– Nikt wtedy za bardzo nie wierzył w to, że się uda – wspomina
Jan Golonka. – Ale się udało i Ojciec Święty był w Starym Sączu,

kanonizował błogosławioną Kingę 19 czerwca 1999 roku, a później
ogłosił ją patronką samorządów.
Jacek Lelek, burmistrz Starego Sącza, przyłącza się do apelu i również zgłasza chęć pomocy
przy organizacji Światowych Dni
Młodzieży.
– To przedsięwzięcie gigantyczne, większe niż organizacja Euro 2012. Mamy świadomość, że Światowe Dni Młodzieży
to przede wszystkim wielka msza
z udziałem papieża i wszystkich
młodych, ale też jest to cykl spotkań ludzi z całego świata – mówi
Lelek, zgłaszając gotowość podjęcia się organizacji choćby jednego
z takich spotkań w Starym Sączu.
– Do Małopolski przybędą pielgrzymki z odległych zakątków globu. W tym kontekście odległość
Sądecczyzny od Krakowa jest niewielka. Zgłaszamy swoją gotowość i jesteśmy otwarci na współpracę – mówi burmistrz.
Ideę popiera również ks. Marcin
Kokoszka z Diecezjalnego Centrum
Pielgrzymowania.
(G)

Emilka pojedzie do profesora Malca
A KC J A . W ciągu trzech miesięcy udało się zebrać Stowarzyszeniu
Sursum Corda 36,5 tys. euro na leczenie Emilki Klimczak. Dziewczynkę z wadą serca czeka kolejna operacja. – Mamy nadzieję, że serce
Emi znów mocno zabije. Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają ją
w tej walce – mówi załoga Sursum
Corda.
Profesor Edward Malec 23 sierpnia
w Uniwersyteckiej Klinice Kardiochirurgii Dziecięcej w Muenster ma
podjąć się próby naprawienia serca
sześciolatki. Dziewczynka przeszła
już trzy operacje. Ta trzecia miała
być ostatnią. Niestety okazało się,
że arteria, która odprowadza z serca krew, nie rośnie razem z dzieckiem. Zbyt małą, zbyt ciasną żylną
drogą krew nie może płynąć w takim tempie, aby zaspokoić zapotrzebowanie organizmu na tlen.
Życie Emilki może w każdej chwili zgasnąć.
Sursum Corda po raz kolejny podjęło się przeprowadzenia
zbiórki pieniędzy na operację serca Emilki. Od niej bowiem bierze
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FOT. ARCH. SURSUM CORDA

Papież Franciszek
na starosądeckich błoniach?

Profesor Edward Malec 23 sierpnia
ma podjąć się próby naprawienia
serca sześciolatki.
swój początek akcja Stowarzyszenia – Na Ratunek.
– Dziękujemy wszystkim, którzy zasilili subkonto Emilki. Udało
się już zebrać pełną kwoty. Teraz
pozostaje czekać na wieści z Monachium – informuje Marcin Kałużny, prezes Sursum Corda
(SC)

A

Kwitnie turystyka weekendowa
uzdrowiskowej o pół miliona złotych. Podobnie jest w Muszynie.
W pierwszym półroczu kurort odwiedziło o 27 procent więcej osób
niż w analogicznym okresie roku
poprzedniego. W ubiegłym półroczu gmina miała prawie 420 tys.
zł dochodu z tytułu opłaty uzdrowiskowej, w tym już 650 tys. zł.

– Najbardziej rozwija się turystyka
weekendowa – podkreśla Jan Golba, burmistrz Muszyny. Najczęściej
przyjeżdżają do obu uzdrowisk turyści ze Śląska czy Podkarpacia, ale
także ze Słowacji. Pieniądze z taksy klimatycznej są przeznaczane
na poprawę infrastruktury uzdrowiskowej.
(MCH)

w GALERII TRZY KORONY w NOWYM SCZU
ZATRUDNI:

POŻYCZKA
DO 1500 ZŁ

G O S P O DA R K A . Sądeckie kurorty
liczą zyski. W I półroczu 2013 r. odwiedziło je więcej turystów niż w tym
samym czasie w roku ubiegłym.
Do Krynicy Zdroju przyjechało około 700 tys. osób – o sto tysięcy więcej niż rok wcześniej – co przełożyło się na wyższe wpływy z opłaty
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DYREKTORA, KIEROWNIKÓW DZIABÓW
ORAZ

PRACOWNIKÓW W RÓNYCH ZAWODACH
(informatyków, kasjerów, kucharzy, piekarzy, cukierników, masarzyrzeǍników, sprzČtaczy, sprzedawców dziaųów: miħso, wħdliny, ryby,
nabiaų, owoce-warzywa, napoje, spoǏywka, chemia, bazar, tekstylia,
pracowników ochrony, magazynu, ksiħgowoƑci, recepcji)
ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY W DNIACH:
10.08 (sobota) 9:00-17:00, 17.08 (sobota) 9:00-17:00
ul. Kraŷcowa 4, Nowy SČcz
mile widziane CV ze zdjħciem oraz Ƒwiadectwa pracy

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

Zadzwoń
525 225 525

MAŁOPOLSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W NOWYM SĄCZU ZAPRASZA
na badania psychologiczne osoby, które zdają egzamin na prawo jazdy
kat. „C1, C, D1, D, CE, DE”
W związku ze zmianą przepisów - należy posiadać orzeczenie psychologiczne
przed egzaminem na prawo jazdy. Pracownia psychologiczna znajduje się na
II piętrze, pok. 207. Badania odbywają się codziennnie od poniedziałku do piątku.
33-300 Nowy Sącz, ul. 29 Listopada 10

Sekretariat:
tel. 18 449 08 80, fax. 18 449 08 81
sekretariat@mord.pl; www.mord.pl
Pracownia Psychologiczna:
tel. 18 449 08 95, 18 449 08 93
Dział Obsługi Klienta: tel. 18 449 08 88
Dział Szkoleń: tel. 18 449 08 99
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N I E R U C H O M O Ś C I . Mimo że już weszła w życie ustawa regulująca kwestie
uwłaszczenia mienia Towarzystw Budownictwa Społecznego, w myśl której
mieszkańcy sądeckiego STBS nigdy nie
będą mogli stać się właścicielami zajmowanych lokali, nadal większość żyje
w błogiej nieświadomości. Są przekonani, że za lat naście lub dziesiąt będą
mogli powiedzieć „jestem na swoim”.
– Nic nie wiem na temat tej ustawy. Nikt
o niczym nas nie poinformował – tak
brzmi przytłaczająca większość wypowiedzi lokatorów, których zagadnęliśmy
na ten temat. A według informacji uzyskanych od Macieja Kurpa, wiceprezesa
STBS, własnością lokatorów będą się mogły stać jedynie trzy dopiero powstające
budynki przy ul. 29 Listopada. Dlaczego więc zarząd STBS nabrał wody w usta
i ani myśli uświadomić swoich pozostałych najemców, jaki tak naprawdę jest
ich status i jaka czeka ich przyszłość? Czy
dlatego, że ta wiadomość spowodowałaby, że wielu najemców po prostu zrezygnowałoby z dotychczasowych umów
i wycofało swoje udziały?
Prezes spółki Andrzej Kita ucina temat krótko: – Sami czekamy na ostateczne rozstrzygnięcia w tej sprawie, bo Krajowa Izba Gospodarcza
uznała ustawę za niezgodną z prawem i zwróciła się o pomoc do Trybunału Konstytucyjnego.
Zastrzeżenia budzi zapis o tym,
że mieszkania mają być zbywane po aktualnej cenie rynkowej, a nie po cenie
wynikającej z rzeczywistych kosztów
budowy. Różnice mogą sięgać kilkudziesięciu tysięcy złotych na niekorzyść
najemców. Ustawodawca chce też, by
anulować, cofnąć wszystkie umorzenia, jakie TBS uzyskały na poczet spłaty kredytu i dopisać je na nowo do obciążeń spółek. Po trzecie Towarzystwa
muszą od całego procesu zapłacić podatek dochodowy – zapłacić państwu
za sprzedaż uwłaszczanych lokali. Najwięcej kontrowersji budzi jednak zapis, w myśl którego nadwyżki z funduszy remontowych wygenerowanych
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Nigdy nie na swoim?
na poszczególnych obiektach nie będą
mogły trafić do utworzonych na mocy
uwłaszczenia wspólnot mieszkaniowych tylko do Funduszu Mieszkaniowego Banku Gospodarki Krajowej (!).
Reasumując, państwo zarobiłoby krocie, obłowiłyby się banki komercyjne,
a lokatorzy zostaliby postawieni przed
wizją spłaty horrendalnych, sztucznie
wygenerowanych kredytów.

Co i za ile?
Uwłaszczenie to jedno, ale tak naprawdę wątpliwości i zastrzeżeń
co do funkcjonowania sądeckiego Towarzystwa jest zdecydowanie więcej.
W telegraficznym skrócie: od kilku lat
lokatorzy nie są w żaden sposób informowani, jaka część wnoszonych przez
nich opłat idzie na spłatę kredytu, a jaka
na administrację zamieszkanych przez
nich budynków. – Przy pozycji „spłata
kredytu” już od dłuższego czasu mam
wpisane zero przecinek zero. Nie mam
też zielonego pojęcia, czy i ile płacimy
funduszu remontowego. Raz zapytałam wprost, jak to wygląda, to usłyszałam, że udzielenie tej informacji jest
niemożliwe, bo takie wyliczenia prowadzone są za cały budynek, a nie pojedyncze mieszkanie. Absurd, prawda? A tu słyszę w mediach, że prezes
Kita jest najlepiej zarabiającym prezesem miejskich spółek – mówi bez
ogródek jedna z lokatorek.
W odpowiedzi Kita podkreśla, że już
od dłuższego czasu, w ślad za stosownymi przepisami, w przypadku TBS
nie mówi się o spłacie kredytu i kosztach administracji, a jedynie o jednym
składniku opłat, czyli czynszu. Regulacja ta zbiegła się w czasie z likwidacją
odpisów podatkowych za spłatę kredytu za mieszkania nabyte w systemie
budownictwa społecznego.
STBS co roku otrzymuje od swoich
wierzycieli informację, ile musi spłacić

obciążeń w danym roku rozliczeniowym za określony budynek. Na tej
podstawie obliczane są, proporcjonalnie do metrażu, obciążenia poszczególnych lokatorów. Stosowne informacje przekazywane są zainteresowanym
w formie pisemnej w postaci ogłoszeń
wywieszanych na klatkach i ulotek dołączanych do książeczek opłat. Jaki jest
aktualny wkład pojedynczego najemcy? Tę informację można uzyskać osobiście w siedzibie spółki.

Kaucja nie należy do STBS
Kolejne pytanie jest równie oczywiste: – Co z kaucją, którą trzeba było
wpłacić – obok tak zwanego wkładu
własnego – przy podpisywaniu umów
z STBS? – Czy jeśli zrezygnuję z mieszkania, STBS zwróci mi tę kwotę? A jeśli
tak, to w jakiej wysokości, tej sprzed
kilkunastu lat czy zrewaloryzowanej? Czy jeśli się okaże, że stracę pracę i nie będę mógł zapłacić z czynszu,
to czy będę mógł starać się o pokrycie
zaległości właśnie z kaucji? – pyta jeden z lokatorów.
Prezes sądeckiego Towarzystwa nie
kryje zaskoczenia. – Przecież wszystkie
te informacje zawarte są w umowach
najmu, ale oczywiście przy rezygnacji
kaucja jest zwracana w całości lub pomniejszona o ewentualne zaległości najemcy lub koszty remontu zdawanego
mieszkania. Najemca jest zobowiązany
do oddania nam lokalu w stanie identycznym do tego, w którym go przejął.
Każda administracja czy zarząd,
spółdzielnia czy wspólnota zobowiązana jest do prowadzenia sprawozdawczości finansowej, prostego i oczywistego bilansu zysków i strat. STBS
według mieszkańców nie ma takiego
zwyczaju. A przynajmniej nie ma zwyczaju dzielić się tą wiedzą z najemcami. Lokatorzy mają dostęp do wiedzy
cząstkowej i to też zazwyczaj jedynie
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w przypadkach, gdy sami się o tę wiedzę upomną. – Nieprawda – twierdzi Andrzej Kita. Według niego sposób
działania spółki jest bardzo transparentny, a jej pracownicy są w stanie
wyjaśnić od ręki wszystkie wątpliwości i pytania najemców. – Nikogo nie
odsyłamy z kwitkiem.

Zapisz zawczasu
Kolejna ważka kwestia to dziedziczenie udziałów. Choć główni najemcy mają pełne prawo do meldowania
innych osób w swoich mieszkaniach,
to doświadczenie wielu z nich wskazuje, że poza najbliższymi członkami rodziny: dziećmi i małżonkami, nikt inny
z najbliższych nie ma prawa do dziedziczenia lokalu.
– Po śmierci mojej koleżanki jej siostra i matka mogły jedynie wynieść
meble i wyposażenie. Nie było mowy
o zwrocie udziału, czy kosztów dodatkowych nakładów choćby kosztów położenia paneli i instalacji nowych sanitariatów. Pomijam tę drugą kwestię,
ale co z wkładem, spłaconym przez
zmarłą kredytem? Czy kolejny najemca ma tę kwotę odliczoną od kwoty,
którą będzie musiał spłacić? Czy STBS
zarobi na mieszkaniu drugi raz? – pyta
nasza rozmówczyni.
Tak, zarobi drugi raz, uzbierany kapitał trafi do kieszeni spadkobiercy
wskazanego w oświadczeniu zmarłego
najemcy, albo, w przypadku braku takiego zapisu, sprawa dziedziczenia zostanie przekazana przez STBS do sądu,
w którym wszyscy ewentualni spadkobiercy będą musieli podjąć decyzję, jak
podzielić te środki. Przy braku spadkobierców, mieszkanie trafi do nowego lokatora z obciążeniem obniżonym
o dotychczas uzbierany kapitał. Przy
okazji szef sądeckiego TBS podkreśla,
że nasza spółka jest jedną z nielicznych,
albo jedyną, gdzie partycypacja i kaucja
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są własnością najemcy. W innych przypadkach po pięciu latach od podpisania
umowy najmu prawo własności przechodzi z najemcy na TBS.

Sprzedaj z zyskiem
Nie mniej istotne jest pytanie
o sprzedaż estebesowskich mieszkań. W większości ogłoszeń o ich zbyciu próżno szukać uczciwej informacji: sprzedam udziały w lokalu STBS.
Zastępuje je fałszywe sformułowanie:
sprzedam mieszkanie w zasobach STBS.
Schemat podobnej transakcji powinien
być prosty: najemca sprzedaje zainteresowanemu swoje udziały plus pobiera rekompensatę za poniesione nakłady: zabudowę, glazurę, terakotę i inne
opłacone z własnej kieszeni elementy
wyposażenia. Ale jak ma to zrobić, skoro nie wie, ile kredytu już spłacił? Pojawia się też inny problem. Czy nowy najemca, bo nie właściciel, również musi
spełniać kryteria dochodowe przewidziane dla lokatorów STBS? Jeśli nie,
to cała idea Towarzystw Budownictwa
Społecznego bierze w łeb.
– Od początku pozostawiamy naszym najemcą swobodę dysponowania lokalem – zastrzega Kita.
Oczywiście swoboda ta ujęta jest
w pewne ramy. Za zgodą STBS najemca może swoje mieszkanie podnająć, ale
to na nim spoczywa odpowiedzialność
za podnajemcę. Najemca może sprzedać swoje udziały. Bywa, że wynoszą
one 30 tysięcy, a lokal jest zbywany za
90 tysięcy.
– My w to nie ingerujemy. Natomiast każdy nabywca jest informowany, że wartość partycypacji wynosi
30 tysięcy, z czego kaucja wynosi tyle,
a udziały tyle, a różnica czyli 60 tysięcy to zarobek zbywającego lokal. Zbywający jest też przez nas informowany, że musi od całej kwoty transakcji
zapłacić podatek dochodowy – dodoje prezes STBS.
Nowy nabywca musi też spełniać
kryteria dochodowe, których spełnienia wymagano od zbywającego udziały.

EWA STACHURA
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– Obiecałam to mężowi, który podobnie jak ja, bardzo ceni sobie
naszą prywatność – wyjaśnia aktorka i ani myśli udzielać wywiadów na ten temat, czy sprzedawać
ślubnych zdjęć do kolorowej prasy.
Robiąc ukłon w stronę życzliwych
fanów – umieściła jedynie kilka
fotek na swoim oficjalnym profilu
na Facebooku. Nam jednak, jako
„ziomkom z Sądecczyzny” udało się dowiedzieć odrobinę więcej.
I tak świeżo upieczona mężatka
podziela wrażenia wielu innych artystek, które niejednokrotnie podkreślały, że nawet najpoważniejszego występu w karierze nie okupiły
tak wielką tremą jak wypowiedzenie jednego sakramentalnego „tak”.
– To bez wątpienia największa premiera w całym moim życiu. I, podobnie jak dla wszystkich
osób, które traktują małżeństwo
poważnie, jedyna taka na całe życie – komentuje gwiazda.

Kasia powiedziała „tak”

Podczas wesela nie brakowało
rodzimych akcentów – zwyczajów i nawiązań do kultury z okolic
Starego Sącza.
Z racji wielu służbowych zobowiązań para odwiedzi rodzinne miasto aktorki dopiero jesienią.
– Mamy zaplanowany weekend,
który zgodnie z przestrzeganą

w mojej rodzinie tradycją w całości spędzimy tylko z rodzicami
i najbliższymi – mówi Kasia.
Reszta sądeczan będzie mogła spotkać się z aktorką podczas nowosądeckiego Jesiennego
Festiwalu Teatralnego. – Przyjeżdżam z teatrem Kwadrat, bo Kasia Glinka, która miała tu zagrać,

powiedziała krótko: „To twoje
miasto, więc to ty musisz tu wystąpić”. Ale już teraz chciałabym gorąco pozdrowić wszystkich mieszkańców Nowego Sącza.
Młodej parze na nowej drodze
życia życzymy samych szczęśliwych dni.
(ES)

– poinformował na antenie RDN
Nowy Sącz zastępca prezydenta
miasta Jerzy Gwiżdż. „Mam nadzieję, że mieszkańcy pójdą po rozum
do głowy, bo jest oczywiste, że jeśli
będzie nas mniej, a śmieci będą odbierane od 85 tysięcy ich producentów [ok. tyle osób zameldowanych

jest w Nowym Sączu – przyp. red.],
to rzecz jasna odbije się to na cenie.
Nie chcielibyśmy płacić wszyscy
– my, którzy złożyliśmy prawdziwe
deklaracje – za kogoś, kto deklaracji prawdziwej nie złożył” – mówił Gwiżdż, apelując do wszystkich, którzy błędnie wypełnili

dokument, o złożenie korekty. Zauważył, że nie jest to tylko problem
Nowego Sącza. Z deklaracji złożonych przez krakowian wynika,
że w stolicy Małopolski mieszka zaledwie 400 tysięcy osób.
RDN Nowy Sącz, „Gość RDN:
Jerzy Gwiżdż”, 25 lipca 2013

Z A S ŁY S Z A N E

Mieszkańców miasta
drastycznie ubyło
W Nowym Sączu mieszka niespełna
35 tysięcy osób. Przynajmniej tak
wynika z przedstawionych przez
sądeczan deklaracji śmieciowych

Więźniowie
na górskich
szlakach
I N I C J AT Y WA . Skazani z Zakładu Karnego w Nowym Sączu przez
okres wakacji sprzątają i remontują teren Tatrzańskiego Parku
Narodowego. Głównie rejon Doliny Kościeliskiej i drogę do Morskiego Oka.

FOT. WHITE SMOKE STUDIO/WWW.FACEBOOK.COM/KASIAZIELINSKA

O BYC Z A J E . W sobotę, 3 sierpnia,
Katarzyna Zielińska stanęła na ślubnym kobiercu. Wybrankiem aktorki ze Starego Sącza jest Wojciech
Domański, siostrzeniec byłego posła PSL i rolnika Stanisława Pasonia.
Ceremonia odbyła się w Warszawie,
a panna młoda na pohybel plotkarskim portalom internetowym, które wydawały ją za mąż już kilka razy,
nie zamierza się dzielić szczegółami
z tej uroczystości.

W akcję zaangażowane są tylko osoby z niskimi wyrokami – m.in.
za jazdę pod wpływem alkoholu
czy niepłacenie alimentów. Pracują codziennie przez osiem godzin.
To jedna z form ich resocjalizacji
i zaangażowanie w prace pożytecznie społeczne.
– Dla wielu skazanych jest
to pierwsza praca w życiu – zauważa kapitan Łukasz Chruślicki,
oficer prasowy Zakładu Karnego
w Nowym Sączu.
– Robota, którą możemy wykonywać na zewnątrz, daje nam
namiastkę wolności – dodaje
pan Mariusz, jeden ze skazanych.
Społecznie pracuje na zewnątrz
Zakładu Karnego w Nowym Sączu ponad stu więźniów. Część
z nich pomaga też przy remontach szkół.
(MCH)
R

E

K

L

A

M

A

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

OGŁOSZENIA DROBNE
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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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MIESZALNIK FARB I TYNKÓW

• akrylowych,
• silikonowych,
• mozaikowych

Nowy Sącz, ul. Głowackiego 38
Tel. 18 441 14 13, Faks 18 444 35 37
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Parkuj na swoim
WA R TO W I E D Z I E Ć . Miejsca parkingowe to rzecz w Nowym Sączu
szczególnie deficytowa. Tym samym
coraz więcej zmotoryzowanych zamiast działać metodą biblijną: szukajcie, a znajdziecie, woli wykupić
sobie parking na stałe. Gdzie i za ile
jest to możliwe?
O stawkach i możliwościach w małych wspólnotach mieszkaniowych
powstałych na gruncie prywatyzacji mienia komunalnego trzeba rozmawiać bezpośrednio z ich zarządami. Ceny miesięcznego abonamentu
wahają się od 50 do 100 zł, a pierwszeństwo mają przede wszystkim
mieszkańcy niepełnosprawni. Przy
cenach wynajmu garaży oscylujących od 80 do 150 zł miesięcznie
to żaden rarytas. W nowym budownictwie deweloperzy już na etapie budowy projektują teren tak,
by na każdy lokal mieszkalny przypadało jedno miejsce parkingowe,
a gwarancja jego przysługiwania
wpisywana jest zazwyczaj w akt notarialny. Własny parking to doskonała karta przetargowa przy pozyskiwaniu nabywców.
A na co mogą liczyć mieszkańcy
lokali spółdzielczych? Na początek
dobra wiadomość dla mieszkańców
Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Jak zapewnia jej prezes
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oferty wszystkim mieszkańcom
miasta. Wyjątkiem jest zamknięte
i ogrodzone osiedle przy ul. 29 Listopada. Tu miejsc parkingowych
jest pod dostatkiem, ale korzystać
z nich mogą jedynie mieszkańcy i to tacy, którzy legitymują się
specjalnymi identyfikatorami po-

– W planach jest utworzenie około 80 miejsc
parkingowych tuż obok tak zwanego Piasta.
Część z nich również będzie można wynająć,
ale do realizacji przedsięwzięcia potrzebujemy
decyzji ze strony miasta – mowi Jarosław
Iwaniec, prezes GSM w Nowym Sączu
miejsc parkingowych tuż obok Piasta. Część z nich również będzie
można wynająć, ale do realizacji przedsięwzięcia potrzebujemy
decyzji ze strony miasta – wyjaśnia prezes. Na pozytywne rozstrzygnięcia czekają wszyscy mieszkańcy
Milenium, którzy teraz muszą nierzadko szukać miejsc parkingowych
aż na Osiedlu Wojska Polskiego.
O ile by móc wynająć kopertę
w Grodzkiej, trzeba być członkiem
Spółdzielni, to już Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego umożliwia korzystanie z takiej

stojowymi. Od czasu ich nieodpłatnego wprowadzenia odebrało
je już 90 procent zmotoryzowanych lokatorów. Jedyne „ale” tego
rozwiązania jest takie, że miejsca
nie są na stałe przyporządkowane
właścicielom pojazdów. Za opłatą w wysokości 80 zł miesięcznie można też tam wynająć garaż lub boks parkingowy. I w tym
wypadku korzystają z nich jedynie okoliczni mieszkańcy, ale według Macieja Kurpa, wiceprezesa
STBS, tylko dlatego, że w pobliżu
nie ma innych bloków czy innych

spółdzielni. Inaczej rzecz się ma
przy ul. Korzeniowskiego, gdzie
z zasobów Towarzystwa korzystają też w dużej mierze mieszkańcy
Grodzkiej Spółdzielni czy przy ul.
Rokitniańczyków, gdzie na garaże
STBS ma chrapkę gros mieszkańców ze Spółdzielni Beskid. Problem polega na tym, że w tym drugim wypadku chętnych jest więcej
niż garaży i na możliwość najmu
trzeba by czekać w wieloletnich
kolejkach.
Towarzystwo buduje obecnie
trzy kolejne bloki. Lokatorzy każdego z nich również mogą liczyć
na własne miejsce parkingowe,
a i pozostali zainteresowani już
mogą robić rozeznanie odnośnie
wynajmu garaży.
Jak jest w przypadku pozostałych administratorów i osiedli? Informacje można uzyskać bezpośrednio w ich zarządach. Ważne!
Gwarantem swobodnego dostępu
do wykupionego miejsca są instalowane przy nim tablice z numerem rejestracyjnym naszego auta
albo specjalne zamykane na klucz
blokady. Oba rozwiązania są podstawą do interwencji Straży Miejskiej w przypadku, gdy nasz parking zajęty zostanie przez osoby
nieuprawnione.
(ES)

Obywatelska
postawa
ekspedientek
P O D PA R AG R A F E M . Na terenie
jednego ze sklepów w Krynicy–Zdroju
okradziono turystę z Kielc. Złodziejka trafiła w ręce policji dzięki dzielnej
postawie ekspedientek.
Sprzedawczynie na podstawie monitoringu rozpoznały podejrzaną
o kradzież, kiedy ta dwa dni później
weszła ponownie do sklepu na zakupy. Zamknęły lokal, uniemożliwiając
kobiecie ucieczkę, i wezwały patrol.
– Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego mieszkance Krakowa postawiono zarzut kradzieży. Kobieta przyznała
się do popełnionego czynu i dobrowolnie poddała karze – informuje
Iwona Grzebyk–Dulak, rzecznik sądeckiej policji.
Funkcjonariusze w całości odzyskali skradzione pieniądze i przekazali je właścicielowi.
– Odważne pracownice krynickiego sklepu swoją postawą zaskarbiły sobie nie tylko
wdzięczność funkcjonariuszy, ale
także poszkodowanego mężczyzny.
Mamy nadzieję, że będą one wzorem dla innych osób, które znajdą
się w podobnej sytuacji. Raz jeszcze gratulujemy obywatelskiej postawy – dodaje rzeczniczka. (POL)
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Jarosław Iwaniec miejsc parkingowych z przeznaczeniem pod wynajem jest sporo m.in. w okolicach
ul. Konopnickiej. Koszt miesięczny
wynajmu to około 40 zł, a zainteresowani mogą się zgłaszać bezpośrednio do administracji. – W planach jest też utworzenie około 80

7

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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Zatopiona wieś
i zaginione miasto

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

1.

W moim prywatnym
rankingu na najgorsze miejsce wakacyjnego odpoczynku w naszym regionie, absolutnym numerem
jeden jest słynny zalew Klimkówka. Słynny głównie dlatego,
że Jerzy Hoffman nakręcił tam
„Ogniem i mieczem”. I na tym,
właściwie, sława się kończy i zaczyna się obciach. Jeśli możecie,
omijajcie to miejsce szerokim łukiem. Nawet, jeśli trzeba dołożyć
sto kilometrów i pojechać przez
Tarnów albo nawet i Kielce,
to uciekajcie od Klimkówki jak
najdalej. Ja osobiście zaplątałem
się tam z wrodzonej ciekawości, naiwności, a może i głupoty. Po prostu co kilka lat wpadam nad Klimkówkę tylko po to,
żeby upewnić się, że wciskane
nam jak kit opowieści, iż będzie
to najpiękniej zagospodarowany
akwen w Małopolsce, są bredniami nieszczęśnika cierpiącego
na urojenia.
Nad Klimkówką z każdym rokiem jest tylko gorzej. Dlatego
bez zbędnego stresu zaglądania
tam, możemy założyć, że najdalej za pięć lat cały zalew pokryje się pleśnią. Jestem pewien,
że nie będzie się już wtedy nawet nadawał, żeby straszyć niegrzeczne dzieci opowieściami
o podwodnej wiosce, która została zatopiona, kiedy przegrodzono tamą rzekę Ropę. Atrakcje nad Klimkówką kończą się
już przy szlabanie wjazdowym,
gdzie smutny pan kasuje od nas
10 zł, za sam fakt, że możemy się
zbliżyć w upalny dzień do wody.
Dziwne, bo za niewiele większe
pieniądze możemy wynająć parasol i leżak nad Adriatykiem.
Nad Klimkówką dostaniemy za
to nikłą szasnę na kawałek kamienistego błota, albo trawnika stromego jak rozbieg skoczni
narciarskiej plus dostęp do latryny. Wystarczy. Dla zamożniejszych klientów pozostaje
jeszcze spacer po tonącym pomoście i szansa na wynajęcie roweru wodnego, by jak najprędzej oddalić się od miejsca za 10
zł udającego plażę. Miało być tam
pięknie, a jest jak zawsze.
Dużo ciekawszą formą spędzenia dwutygodniowych wakacji jest ekstremalny obóz letni
z Telekomunikacją Polską. Same
zalety! Po pierwsze nie musisz ruszać się z domu, po drugie zapewniona adrenalina
jakbyś spływał pontonem Kanionem Kolorado. Na dodatek

2.

praktycznie za darmo. Wspomniana firma – wbrew temu,
co głosi w nazwie – zajmuje się
wszystkim, tylko nie komunikacją. Warto zatem poświęcić
cały urlop, żeby przekonać się,
iż za pomocą telefonu komunikacja z nimi nie jest praktycznie możliwa. Kto lubi ekstremalne wyzwania, niech próbuje
dodzwonić się do operatora. Jeśli nie zwariuje przy setnej próbie przebrnięcia przez gęste sito
kodów, pinów i innych pułapek zastawionych na upierdliwego klienta, istnieje szansa
na nagrodę w postaci rozmowy
z konsultantem. Wtajemniczeni twierdzą jednak, że łatwiej
obecnie dodzwonić się do papieża Franciszka niż do Telekomunikacji Polskiej. Ani ona
tele, ani komunikacja. Można jeszcze próbować połączyć
się z Telekomunikacją drogą internetową, jednak początkujący hakerzy łatwiej włamują się
do wrażliwych danych Pentagonu, niż do aplikacji pozwalającej złożyć reklamację w Telekomunikacji. Pewnie niektórym
się to udaje, oczywiście pod warunkiem, że mają przynajmniej
dwa tygodnie urlopu, ukończyli
kurs programowania komputerowego, no i wcześniej nie stracili resztek poczucia sensu nad
Klimkówką.
Niedobitki interesujące się o tej porze
roku sprawami publicznymi, ze zdumieniem wysłuchały w Radiu RDN wywiadu
z Jerzym Gwiżdżem, zastępcą prezydenta Nowego Sącza. Ja
w każdym razie byłem zdumiony, kiedy prezydent oświadczył, że według złożonych deklaracji śmieciowych władzy
wyszło, iż nie zarządza miastem 80, ale co najwyżej 30–tysięcznym. Błąd w obliczeniach,
czy efekt upałów? 50 tysięcy ludzi nagle zniknęło bez śladu i nikt nie powiadomił policji?
Dziwne, bo gdzie indziej szukają, kiedy zaginie choćby jedna
osoba. U nas zaginionymi można by wypełnić Stadion Narodowy – i cisza. To mnie akurat
nie dziwi. Dziwi mnie natomiast
coś innego. Według moich prywatnych i przeprowadzonych
metodą chałupniczą szacunków, w Nowym Sączu mieszka nie 30, ale maksymalnie 10,
góra 12 tysięcy osób. To widać,
słychać i czuć bez wypełniania
deklaracji śmieciowych. Dziwię
się po raz kolejny. Tym razem
dlatego, że to wiceprezydent się
dziwi. Mało nas? Przecież wystarczy wyjść na ulicę. Pustawo,
prawda? Czyżby wszyscy wyjechali nad Klimkówkę, albo próbowali akurat nawiązać kontakt z Telekomunikacją? A może
– wzorem Klimkówki – ktoś nas
stąd powoli wysiedla, przygotowując miejsce pod nowy zalew.

3.

Bobry padają
w Zbyszycach
Jerzy Wideł
Z kapelusza

M

ożna rzec – jedni chronią Jezioro
Rożnowskie, drudzy podtruwają.
Kiedyś to był bardzo popularny, nie tylko dla mieszkańców
Sądecczyzny, zwłaszcza latem,
zbiornik wodny. Teraz wczasowiczów, letników mniej, ku
zgryzocie mieszkańców nadjeziornych wsi. Od czasu, kiedy
jednak gminy wzięły się za budowę kanalizacji, wodociągów,
woda w jeziorze stała się czystsza niż kiedy tych dobrodziejstw
cywilizacji nie było. Wspomniane gminy wspomagane przez
Związek Gmin Jeziora Rożnowskiego zaczęły chronić środowisko naturalne. Jednakże nie
wszędzie tak jest.
Popularne kiedyś wśród
letników, zwłaszcza z zacięciem wędkarskim, Zbyszyce
stały się przez nich miejscem

niechętnie odwiedzanym. Ot,
wsią omijaną z daleka przez
nawet najzagorzalszych jej
sympatyków. Co gorsze, także turystów, bo w Zbyszycach
jest co zwiedzać, choćby zabytkowy kościół pod wezwaniem św. Bartłomieja. Ale cóż,
Zbyszyce do tego stanu rzeczy same się przyczyniły. Otóż
w tej miejscowości jest prawdziwy kombinat opiekuńczo–
leczniczy, Dom Pomocy Społecznej. Przebywa w nim około
300 pensjonariuszek i pensjonariuszy o różnym stopniu upośledzenia, w tym umysłowego. Taki kombinat musi
coś czynić ze swoimi ściekami
o różnej zawartości pod względem choćby chemicznym.
Owszem, jest tam oczyszczalnia ścieków, ale od niej prowadzi otwarty kanał zrzutowy
wprost do jeziora. Czy te ścieki
są zawsze w sposób najlepszy
oczyszczane, skoro nieopodal kanału zrzutowego utworzyły się cuchnące małe stawy? Pół biedy, kiedy zespół

Elektrowni Wodnych Rożnów
spiętrzy wody jeziora i wspomniana zawartość stawów jest
rozcieńczona. Ale to zdarza się
z reguły raz w roku, jesienią.
W lecie stawy po prostu śmierdzą nie do wytrzymania, skutecznie odstraszając wczasowiczów. Nie wspominając już
o tym, że stawy są cudownym
matecznikiem komarów.
Przed laty w okolicy Zbyszyc pojawiły się bobrze żeremia. Bobry rozkoszują się
czystą wodą i dopłynęły tutaj ze stawów w Chełmcu. Jednakże działalność zapewne DPS w Zbyszycach i zrzuty
pościekowe sprawiły, że coraz częściej mieszkańcy Zbyszyc trafiają na martwe bobry.
Ostatnio widziano dwa martwe
osobniki nad brzegami jeziora.
Czy aby kanałem ściekowym
z DPS trafiają do jeziora dobrze oczyszczone fekalia? Czas
najwyższy, by zajęły się tym
problemem i sanepid, i Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska.

Dla kogo świat
stoi otworem?
Aliaksandra Parakhnia
Felieton gościa

J

estem z Białorusi i właśnie kończę staż dziennikarski w „Dobrym Tygodniku Sądeckim”.
Nauczyłam się wiele nowego, ale również przekonałam,
że pewne prawdy są uniwersalne. Szczególnie ta, według
której człowiek bardzo szybko przyzwyczaja się do dobrego. W przypadku Polaków tak
jest z możliwością swobodnego podróżowania. My Białorusini możemy o tym ciągle tylko
pomarzyć…
Podczas rozmów z miejscowymi, wielokrotnie spotykałam
się z pełnym zaskoczenia i niedowierzania pytaniem: Białorusini potrzebują wizy, aby przyjechać do Polski?
Tak, i wcale nie jest to łatwe.
Zacznijmy od kosztów. Bez
biletów, za same formalności umożliwiające wjazd do Polski trzeba zapłacić 260 euro.
Jeśli Białorusin wyjeżdża w celach turystycznych, musi również pokazać wyciągi bankowe – na każdy dzień pobytu
w Polsce musi mieć minimum
50 euro. Opłata wizowa wynosi 60 euro, czyli tyle, ile miesięczne stypendium białoruskiego studenta.
Odległość od Mińska do Warszawy – 550 km. Z Białorusi

trasę tę można pokonać pociągiem w ciągu 11 godzin – na granicy trzeba przecież przesiąść
się do innych wagonów, bo rozstaw kół naszych pociągów jest
inny niż tych, które używa cała
reszta świata. Ta sama podróż,
tylko w drugą stronę, z Warszawy do Białorusi samolotem trwa
godzinę. Ale tak naprawdę dla
Białorusinów przeprawa do Polski może trwać kilka miesięcy
– tyle trwa załatwienie wizy.
Do ambasady Polski, czyli jedynego miejsca, w którym można ją uzyskać, trzeba przyjść
z kompletem dokumentów: niezbędny jest paszport, zaproszenie od osoby prawnej lub fizycznej, fotografia, wypełniony
formularz wniosku wizowego,
ubezpieczenie. Ambasada mieści się w Mińsku. Termin złożenia dokumentów trzeba ustalić
przez Internet poprzez internetowy system rejestracji. Kolejki
są tak długie, że czas oczekiwania to dwa a nawet trzy miesiące.
Ten, kto ma pieniądze, może
ten czas skrócić do minimum
i „kupić” rejestrację na konkretny dzień. Białoruscy hakerzy, o czym polska strona doskonale wie, zdołali się włamać
do sytemu obsługującego ambasady i robią teraz na tym naprawdę dobry interes – jeden
termin na lewo kosztuje około
200 euro. Osoby, które chcą dostać się do Polski w ściśle określonym terminie, np. na studia,
płacą bez szemrania.

Ale nawet z kompletem dokumentów i terminem w ręku
Białorusini muszą jeszcze odstać
swoje na ulicy tuż przed budynkiem ambasady. Chyba do końca życia będę pamiętać cztery czy pięć godzin, które sama
tam spędziłam w zimie przy
temperaturze minus 25 stopni
Celsjusza.
Bez wizy Białorusini mogą
wyjechać tylko do 21 krajów
świata. Oprócz krajów WNP,
to przykładowo Honduras, Wenezuela, Ekwador i Nikaragua… Dla porównania Polacy bez pozwolenia mogą jechać
do ponad 100 krajów. By poruszać się w strefie Schengen Polakowi wystarczy dowód osobisty. Jak mówią poznani przeze
mnie mieszkańcy Nowego Sącza,
o tym że przekroczyli granicę
przypominają im czasem jedynie
obcojęzyczne napisy na znakach
drogowych. Moi rodacy mogą
o tym tylko pomarzyć.
A przecież wbrew wszelkim przeciwnościom naprawdę chcą zwiedzać Polskę, Europę i świat. Ambasada Polski
w Mińsku ma pierwsze miejsce w liczbie wydanych wiz.
W 2012 wydała Białorusinom
prawie 290 tysięcy pozwoleń na wjazd do strefy Schengen. Większość wiz Schengen
w świecie uzyskają właśnie Białorusini. Według statystyki Komisji Europejskiej w zeszłym
roku na tysiąc Białorusinów
wydano aż 73 wizy.
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Wszelka chwała przemija
H I S TO R I A . Już w starożytności dobrze wiedziano, iż wszelka chwała ma
to do siebie – że przemija. Przypadek
sądeckiego rodaka Jana Antoniego
Mischkego doskonale tę prawdę potwierdza: jego chwała też przeminęła. Przeminęła tym boleśniej, iż próżno szukać dziś nawet grobu, od 60
lat kryjącego szczątki niegdysiejszej
ekscelencji…
Kim był? Austriackim oficerem piechoty, którego długoletnią karierę zwieńczył stopień pułkownika
i dowództwo pułku, polskim generałem, sprawującym komendę
nad brygadą w wojnie polsko–bolszewickiej. Kawalerem wysokich
odznaczeń bojowych. Żołnierzem
z krwi i kości.
Urodził się 10 maja 1868 r. w Nowym Sączu – wprawdzie wszystkie główne źródła biograficzne
są co do miejsca jego urodzenia
zgodne, to jednak odnotować należy, iż zdaniem Jerzego Gizy przyszedł na świat w Starym Sączu. Jego
ojcem był Wirgiliusz, matką Kornelia ze Skąpskich. Po zaliczeniu czterech klas w sądeckim I Gimnazjum,
w 1882 r. wstąpił do szkoły kadetów – najpierw w Wiedniu, potem
w Budapeszcie. W 1886, trzy lata
przed ukończeniem nauki, został
przypisany jako podchorąży do 29.
Pułku Piechoty w Temeszwarze
R
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(dzisiejszej Timisoarze w Rumunii); w 1889 otrzymał nominację na pierwszy stopień oficerski
– podporucznika.
Aż do wybuchu Wielkiej Wojny
Jan Mischke wiódł zwykły żywot
cesarsko–królewskiego oficera: nie
zrobił olśniewającej kariery, bo choć
nie zaniedbywał podnoszenia kwalifikacji (w 1901 ukończył oficerską
szkołę korpuśną), awansował systematycznie wprawdzie, ale nieśpiesznie. Po sześciu latach służby
został porucznikiem, po kolejnych
sześciu – kapitanem II klasy; na stopień kapitana I klasy czekał cztery
lata (nominacja w 1905), na majora – osiem (1913). Ten ostatni awans
świętował w mieście młodości, Nowym Sączu, gdzie służył w 20. Pułku Piechoty. Wcześniej – ciekawostka – przydzielony był do garnizonu
w Bośni, w mieście Tuzla.
Czy piastujący stosunkowo
niedługo godność c. i k. majora Mischke przyjął wybuch wojny z nadzieją na zmianę osobistego statusu w armii – nie wiadomo;
jeśli jednak traktował rozpoczęcie zbrojnego konfliktu jako okazję sprawdzenia swego przygotowania do odgrywania roli, na którą
zdecydował się w chwili wstąpienia do armii, nie doznał zawodu.
Wojna bowiem mocno przyśpieszyła jego marsz w hierarchii. Za

postawę na frontach rosyjskim, rumuńskim i włoskim, za sprawność
w dowodzeniu batalionem piechoty nie tylko awansował na podpułkownika i ozdobił swój mundur
wysokimi odznaczeniami – Krzyżem Rycerskim Orderu Leopolda,
Orderem Żelaznej Korony, Woj-

1919. Dwa miesiące później objął dowództwo 12. Pułku Piechoty,
niebawem został też zwierzchnikiem grupy operacyjnej, walczącej
z Ukraińcami w rejonie Trembowli. Zły stan zdrowia dał mu się jednak wkrótce we znaki i w czerwcu
1919 r. przeszedł do rezerwy.

Mischke objął komendę nad 31. Brygadą Piechoty
i stojąc na jej czele uczestniczył w walkach
na zachodnim Polesiu i Białorusi; kampanię
skończył w Nieświeżu. Za osobiste męstwo
otrzymał wtedy Krzyż Walecznych.
skowym Krzyżem Zasługi – ale także (w grudniu 1917 r.) otrzymał
dowództwo 110. Pułku Piechoty.
Cenionym przez oficerów stanowiskiem nie nacieszył się jednak
długo: wkrótce po awansowaniu
na pełnego pułkownika (co nastąpiło w lutym 1918), z powodu choroby złożył dymisję i do końca istnienia monarchii do czynnej służby
nie wrócił.
Wojskowa reaktywacja sądeczanina nastąpiła w odradzającym się
Wojsku Polskim. Zameldował się
w nim już w listopadzie 1918r., ale
jego faktyczne wcielenie do szeregów nastąpiło dopiero w marcu

W 1920 r. WP uznało oficjalnie c.
i k. szarżę Mischkego (zapisano go
w „Roczniku Oficerskim” jako pułkownika o starszeństwie z 1 kwietnia 1920), powołało na stanowisko
komendanta twierdzy Brześć, a następnie powierzyło mu dowództwo
6. Brygady Piechoty Legionów. Jego
jednostka w najbardziej krytycznym okresie ofensywy bolszewickiej zmagała się z Konarmią – czyli
1. Armią Konną Semena Budionnego – na Wołyniu i Lubelszczyźnie,
po czym wzięła udział w decydującej o odparciu wroga operacji nad
Wieprzem. W sierpniu 1920 Mischke objął komendę nad 31. Brygadą

Piechoty i stojąc na jej czele uczestniczył w walkach na zachodnim Polesiu i Białorusi; kampanię skończył
w Nieświeżu. Za osobiste męstwo
otrzymał wtedy Krzyż Walecznych.
Udział w wojnie bolszewickiej
był ostatnim bliskim kontaktem
z polem bitwy sądeckiego rodaka.
Wkrótce pożegnał się definitywnie
z wojskiem – 1 listopada 1921 r. został przeniesiony w stan spoczynku. Jego wojenne zasługi nie poszły
jednak w zapomnienie: 26 października 1923 r. otrzymał – raczej
honorowy niż faktyczny – awans
na generała brygady ze starszeństwem z 1 czerwca 1919 r., czyli
został zaliczony do pierwszej grupy generałów niepodległej Polski.
Chwała sądeczanina przeminęła po wybuchu II wojny światowej. Wypędzony przez okupantów z Krakowa, w którym mieszkał
od przejścia na emeryturę, osiadł
w Zabierzowie i tam zmarł w 1943 r.
75–letniego weterana pochowano
na miejscowym cmentarzu parafialnym. Niestety, dziś próżno szukać miejsca jego spoczynku. Po grobie generała Jana Mischkego nie ma
śladu: ani na nekropolii, ani w pamięci ludzkiej, ani w rejestrach
pochówków…
Bo chwała przemija. Wszelka
chwała.
(WALD)
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R O Z M OWA z dr.
DARIUSZEM REŚKO,
burmistrzem
Krynicy–Zdroju
– „Mówię jako ekonomista: Stworzyliśmy znakomity produkt i sprzedajemy go
określonej grupie odbiorców” – powiedział Pan DTS przed ubiegłorocznym Festiwalem. Czy jako ekonomista może Pan
przyznać, że zmiana formuły imprezy
wyszła Festiwalowi na dobre?
– Zdecydowanie tak. Frekwencja była bardzo wysoka. Spotkałem
się z życzliwymi i chwalącymi nową
formułę opiniami. Nie będąc jednostronna, pozwoliła na zrealizowanie
założonego celu – czyli otwarcie się
na nową grupę odbiorców.
– Pytam też o finanse, bo to Pana jako
burmistrza mieszkańcy będą rozliczać
z działań i wydanych pieniędzy. Mimo
kryzysu udaje się pozyskać sponsorów
na taką imprezę?
– Mamy faktycznie poważny problem kryzysu gospodarczego w Polsce. I nie jest on – jak niektórzy mówią
– jedynie w świadomości ludzi. Przemawiają za tym nie tylko wskaźniki

R O Z M OWA z JACKIEM
SOKOŁOWSKIM,
dyrektorem Centrum
Kultury w Krynicy–Zdroju
– Został Pan dyrektorem Centrum Kultury w maju i wszedł Pan praktycznie
w środek prac nad przygotowaniami
do Festiwalu. Na swoim koncie ma Pan
organizację wielu imprez kulturalnych,
wprowadził już Pan zmiany przy organizacji tej krynickiej?
– Po stronie Centrum Kultury
jest techniczna organizacja Festiwalu. Sprawy, które realizowałem, zostały podjęte czy zamówione przez mojego poprzednika.
To nie są moje autorskie rozwiązania. Udało się zachować ciągłość
prac i na Festiwal wszystko będzie przygotowane. Jeśli się wsiadło do łódki, która jest na środku
jeziora, to trzeba płynąć do celu
najsensowniej, jak to tylko możliwe. Wprowadzanie zmian byłoby nierozsądne.
– Występuje Pan trochę w roli dyrektora–obserwatora, który po zamknięciu Festiwalu wyciągnie wnioski?
– Czekam na zakończenie Festiwalu, by móc zrobić „przegląd”

pracowników. Obserwuję, kto,
w jakich funkcjach i rolach czuje się mocny, by później kierować
ich do zadań, którymi najwydajniej przysłużą się działaniu Centrum Kultury.
– Ile osób jest zaangażowanych
w przygotowanie Festiwalu im. Jana
Kiepury?
– To ogromne przedsięwzięcie. Samych umów o dzieło z artystami, muzykami towarzyszącymi musieliśmy przygotować
blisko 250. Nie chciałbym przesadzić, mówiąc o sztabie ludzi.
19 osób zatrudnia samo Centrum
Kultury, możemy liczyć na wsparcie pracowników Urzędu Miasta, którymi kieruje pani Anna
Michalik. Szacuję, że około 100
osób obsługuje Festiwal pod kątem organizacyjnym.
– Zadaniem organizatorów jest także zadbać o komfort widzów i gwiazd.
Te ostatnie, bywa, mają swoje wymagania czy to lokalowe, czy choćby

żywieniowe. Jak to jest z gwiazdami, które wystąpią na tegorocznym
Festiwalu?
– Ku mojemu zaskoczeniu i 19–
letniemu doświadczeniu przy organizacji tego typu przedsięwzięć
– nie tylko artystycznych – żadnych specjalnych żądać czy wymogów względem hotelu, wyżywienia, nikt nie zgłasza. Co więcej,
szczególnie jestem mile zaskoczony współpracą z panią Alicją Węgorzewską. Jest prawdziwą diwą
na scenie, a poza nią angażuje się
w prace, jak każdy inny. Myślę,
że podobnie jak my, nie traktuje imprezy w sposób biznesowy,
ale jako wydarzenie artystyczne,
w którym bierze udział.
– Widzowie w tym roku koncerty będą
oglądać i słuchać pod namiotem.
– Trwa modernizacja Pijalni Głównej. Dzięki uprzejmości
Instytutu Studiów Wschodnich
i przewodniczącego Zygmunta
Berdychowskiego dysponujemy

namiotem Forum Ekonomicznego. Tam odbędzie się większość
występów. Zaplanowano także
trzy koncerty plenerowe i w kościołach. Mam nadzieję, że komfort dla widzów nie będzie odbiegał od dotychczasowego. A jeśli
nawet, to jestem przekonany,
że program artystyczny, wspaniała muzyka, przysłoni wszelkie
niedogodności. Przygotowaliśmy
także klub festiwalowy – zaplecze
gastronomiczne dla wszystkich
gości. Jesteśmy w stanie przyjąć
podobną liczbę widzów. Mamy
przygotowanych 1380 miejsc. Zaledwie o 20 mniej niż w Pijalni
Głównej.
– Bilety już wyprzedane?
– Sprzedaż biletów wciąż trwa.
Można je nabyć przez ebilet.pl,
także na krynickim deptaku oraz
w sieci sklepów Empik w całej Polsce. Najlepsze miejsca, czyli w pierwszej strefie – do siedmiu
rzędów – są już wyprzedane.

makroekonomiczne, ja dostrzegam
to także po radykalnie zmniejszonych dochodach samorządu, które są pochodną bezrobocia: spadek
z wpływów z PIT, CIT, zastój na rynku
nieruchomości. Ale, mimo tych uwarunkowań, podjąłem decyzję o organizacji Festiwalu – to przecież wartość
Krynicy – i intensywnie zabiegaliśmy
o sponsorów. Udało się nam uzyskać
wsparcie zarówno od podmiotów publicznych, jak i prywatnych. Zbudowaliśmy budżet, który ma w tym momencie tylko jeden znak zapytania.
Nie wiemy, ile uda się sprzedać biletów. Sytuacja wygląda dość obiecująco. Pierwotnie zakładaliśmy budżet
na 1,2 mln zł. Celowo został on okrojony – ale bez straty dla jego jakości
– i myślę zamknie się w kwocie 850
tys. zł. Mam nadzieję, że uda się osiągnąć nadwyżkę finansową.
– Powiedział Pan również, że stawia
na kulturę i zapowiadał, że to nie będzie
jedyne takie wydarzenie w Krynicy. O jakich wydarzeniach Pan mówił?
– Nasza strategia promocji Krynicy pod kątem kultury opiera się przede
wszystkim na dwóch osobach: Jana
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spektaklu „Diva for rent”. Nie ukrywam, że po Festiwalu omawiałem
z nią wielokrotnie idee imprezy. Miała wiele ciekawych spostrzeżeń. Zapytałem więc, czy i w tym roku zechce być ambasadorem, czy może
inaczej widzi swą rolę. Stwierdziła, że chętnie podejmie się funkcji dyrektora artystycznego, dzięki
czemu będzie miała większy wpływ
na jego kształt i treść. Przystałem
na tę propozycję.
– Dał Pan nowemu dyrektorowi pełną swobodę przy tworzeniu programu
artystycznego?
– Jak się na czymś nie znam, to pytam mądrzejszych. Nie mam kompleksów, ale moje wykształcenie
muzyczne jest podstawowe. Grałem
na skrzypcach i gitarze, niemniej nie
próbowałbym nawet konstruować
programu artystycznego. Pani Alicja
usłyszała moje oczekiwania. Chciałem, by Festiwal był sprzężony z wizją rozwoju i promocji Krynicy, jaką
obrałem. W ubiegłym roku Festiwal
w końcu wyszedł do mieszkańców.
Zorganizowaliśmy koncerty w świątyniach i to był dobry pomysł. Kościoły były pełne słuchaczy. Zależało
mi również, by impreza przyciągnęła nowych widzów, w tym młodych.
Ta linia, którą obrałem w ubiegłym
roku, chciałem by została zachowana. Natomiast sam dobór repertuaru,
to już zadanie dla specjalistki.
– Kiepura byłby zadowolony?
– Myślę, że tak. Dziś Kiepurę nazwalibyśmy celebrytą. Był człowiekiem, który kochał życie. Wspaniale śpiewał, ale też grał w filmach.
Otwarty na świat i ludzi. Nie trzymał się sztywno jednego repertuaru. Myślę, że formuła Festiwalu,
jaką wprowadziliśmy, jest bliska jego
temperamentowi.
Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ

FOT. MIROSŁAW ZAK

Kiepury i Nikifora. Ze względu na tradycję Festiwal im. Jana Kiepury będzie
jeszcze przez długie lata najważniejszą
imprezą uzdrowiska. Ale zwracam też
uwagę, że w ciągu roku organizujemy kilkadziesiąt imprez kulturalnych.
Mamy świadomość, że klienci, turyści,
którzy do nas przyjeżdżają mają różne upodobania muzyczne i przy całym szacunku dla Festiwalu im. Jana
Kiepury, nie wszystkie związane
są z operą i operetką. Na stałe do kalendarze imprez kulturalnych wprowadziłem Międzynarodowy Festiwal
Folklorystyczny „Świat pod Kyczerą”,
w którym uczestniczą zespoły z całego
świata. Wcześniej nosił nazwę Międzynarodowy Festiwal Mniejszości Narodowych i Kultur Etnicznych. Krynica
to też Łemkowszczyzna, wielokulturowość i daliśmy temu wyraz czterodniowym, wspaniałym wydarzeniem.
Obok tych bardziej spektakularnych
imprez są jeszcze mniejsze, które cieszą się zainteresowaniem klientów,
chcących po prostu wyjść wieczorem
na Deptak i dobrze się bawić. Mieliśmy Festiwal Muzyki Operowej, Festiwal Kultur Pogranicza, Festiwal Muzyki Cerkiewnej, który ściągnął tłumy
do świątyni. A w pierwszy weekend
września w ramach Festiwalu Biegowego zagra Budka Suflera. Myślę,
że wachlarz imprez jest ogromny i dla
każdego.
– Wróćmy jednak do Festiwalu im. Jana
Kiepury. Dyrektorem artystycznym tegorocznej edycji została Alicja Węgorzewska, która rok temu była ambasadorem
Festiwalu. Dała się poznać również jako
organizator?
– Myślę, że to strzał w dziesiątkę.
W ubiegłym roku Alicja Węgorzewska pełniła rolę ambasadora, inaczej
mówiąc, była twarzą Festiwalu. Przyciągnęła uwagę mediów, widzów,
sama wystąpiła w znakomitym

– Do tej pory był Pan w jakikolwiek
sposób związany z Festiwalem im.
Jana Kiepury?
– Na Festiwal przyjeżdżałem z Jasła
z moimi rodzicami. Byłem na ok. 10–
12 edycjach. Pierwsze pamiętam raczej
przez pryzmat lodów i waty cukrowej,
ale im byłem starszy, tym bardziej
świadomie w nim uczestniczyłem.
– Ubiegłoroczna, nowa formuła, jaką
udało się wprowadzić, bardziej Pana
przekonuje?
– Moim zdaniem jest lepsza,
bo szersza i pozwala przyciągnąć więcej ludzi. Festiwal im. Jana Kiepury,
którego pomysłodawcą był pan Stefan
Półchłopek, powinien być wydarzeniem artystycznym na skalę światową
– i myślę, że takim jest – ale w świetle
muzyki i kultury w ogóle, a nie tylko
jednego gatunku. Pan Bogusław Kaczyński preferował rozwiązanie, które
kierował do wąskiej grupy odbiorców.
Pani Węgorzewska proponuje otwartą formułę dla wielu artystów, w tym
młodych. Festiwal staje się miejscem,
gdzie młodzi mają szanse zaistnieć i się
promować. Dla Krynicy to też forma
promocji. Kiedy młodzi zyskają uznanie, będą opowiadać: „Debiutowaliśmy w Krynicy–Zdroju”.

Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ

R O Z M OWA z ALICJĄ
WĘGORZEWSKĄ,
śpiewaczką operową,
dyrektorem artystycznym
Festiwalu im. Jana Kiepury
w Krynicy–Zdroju
– Musiała Krynica i Festiwal im. Jana
Kiepury przypaść Pani do gustu, skoro
zdecydowała się Pani zostać jego dyrektorem artystycznym?
– Po raz pierwszy przyjechałam
do Krynicy rok temu, kiedy poproszono mnie, żebym została ambasadorem Festiwalu i… zakochałam się w tym miejscu. Doskonale
rozumiem, dlaczego Jan Kiepura również je ukochał. Bycie dyrektorem artystycznym to wielka
odpowiedzialność. Mam nadzieję,
że publiczności spodoba się moja
koncepcja.
– Wygląda na to, że już i Pani przypadła do gustu festiwalowej
publiczności…
– Dziękuję Krynicy i publiczności za to, że jest ze mną. Już
po pierwszym dniu Kiepuriady podchodzili do mnie słuchacze
i dziękowali, że dałam szansę wystąpić dzieciom. Krynicka publiczność jest naprawdę bardzo życzliwa i w aktywny sposób daje mi
to odczuć.
– To znaczy?
– Podchodzi, chce porozmawiać, zrobić sobie ze mną zdjęcie, wziąć autograf, powiedzieć
kilka ciepłych słów. Zdarza się,
że niektórzy proszą mnie, czy
mogą się do mnie przytulić. To jest
wzruszające.
– Czym Pani zaskoczy publiczność
jako dyrektor artystyczny?
– Na pierwszy tydzień imprezy
przygotowałam Kiepuriadę, czyli
Festiwal Młodych. Wstęp do Festiwalu Gwiazd.
– I pewnie krok do powrotu konkursu
festiwalowego?
– Marzę o konkursie. Przymierzałam się do jego organizacji w tym roku, ale przecież w tym
roku odbywał się Festiwal i Konkurs im. Ady Sari w Nowym Sączu. Nie chciałabym, żeby te dwie

imprezy konkurowały ze sobą. Zaproponowałam Kiepuriadę, która,
mam nadzieję, na stałe już zagości
w programie Festiwalu. Rozpoczął
ją koncert „Genialne dzieci, genialna młodzież”. Zakończył się kilkuminutową owacją publiczności
na stojąco. Dziś (8 sierpnia) koncert Olgi Bończyk „Listy z daleka”.
Zaśpiewa repertuar Kaliny Jędrusik. Jutro na zakończenie Kiepuriady zapraszam na spektakl „Kallas”
– o przyjaźni Kaliny Jędrusik i Violetty Villas. Wystąpi Ewa Kasprzyk,
Joanna Kurowska i Beata Kawka.
– I wkraczamy do zasadniczego programu Festiwalu [patrz str. 10],
a w nim autorskie Pani pomysły, jak
Bitwa tenorów na róże…
– Moje oczko w głowie. Koncert
będzie nagrywany i transmitowany z lekkim poślizgiem tego samego dnia w TVP 2. Poprowadzi go
wraz ze mną Tomasz Kamel. Czterech wspaniałych tenorów: Krystian Krzeszowiak, Tomasz Kuk,
Rafał Bartmiński i Adam Zdunikowski będą walczyć o róże publiczności, która ma wskazać tenora najbliższego ideałowi Jana
Kiepury. Śpiewakom towarzyszyć
będą niezwykle piękne i utalentowane sopranistki: Katarzyna Dondalska i Marta Wyłomańska.
– Już rok temu podkreśliła Pani edukacyjny charakter swojej pracy, prezentując spektakl „Diva for rent”, którego celem jest przekonanie publiczność
do opery. W tym roku jako dyrektor artystyczny dała Pani tego wyraz, wprowadzając do Festiwalu Jerzego Snakowskiego z jego show Kiepura? Si!.
– Jerzy Snakowski namówił
mnie na projekt „Diva for rent”.
To prawdziwy geniusz: zwycięzca
„Wielkiej gry”, zastępca dyrektora Opery Bałtyckiej, wykładowca
Akademii Muzycznej w Gdańsku.
W swoim show, codziennie w ciekawy i przystępny sposób oprowadza publiczność po meandrach
muzyki klasycznej, operetkowej
i filmowej, wprowadzając w klimat
wieczornych koncertów. Proszę
sobie wyobrazić, że przy 30–stopniowych upałach, jakie ostatnio nam towarzyszą, sala podczas

spotkania z Snakowskim jest pełna, a jego wykład, show przerywany wielokrotnie brawami.
– Dodajmy, że wstęp na Kiepura? Si!
jest bezpłatny. Wstęp wolny przewidziano także na inne wydarzenia
w ramach Festiwalu.
– Wszystkie koncerty w świątyniach są bezpłatne, również
dwa pokazy filmowe po koncertach wieczornych 15 i 16 sierpnia.
To zaczątek pierwszego Festiwalu Filmów Muzycznych, jaki chcę
organizować w ramach imprezy.
Na koncerty wieczorne z kolei ceny
biletów zaczynają się od 30 zł.
– Człowiek orkiestra: dyrektor festiwalu i wykonawca w jednej osobie.
A na dodatek zachowała Pani swoją
ubiegłoroczną funkcję – ambasadora
Festiwalu, czyli twarzy, która ma być
magnesem dla publiczności.
– Naprawdę jestem zachwycona
Krynicą i publicznością, jaka mnie
tu otacza. Mam nadzieję, że jej nie
zawiodę. Przekonuję się coraz bardziej, że ile dobrego człowiek wnosi
dla innych, tyle samo a nawet więcej do niego wraca. Przygotowałam na zakończenie koncert Muzyka
Świata – Alicja & Friends, wzorowany na wielkich koncertach Luciana Pavarottiego, który zaprasza
gwiazdy wielkiego formatu – nie
tylko związane z klasyką, ale też
na przykład popem. Zaprezentujemy szeroki wachlarz utworów z całego świata. Zapraszam.
Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ

CZY WIESZ, ŻE…
Alicja Węgorzewska obok muzycznej działalności coraz prężniej rozwija również tę związaną z edukacją dzieci. Stworzyła
przedszkole i żłobek, a w przyszłym roku planuje rozpocząć
budowę szkoły w Warszawie,
w Wilanowie. – Będzie to szkoła
podstawowa oraz popołudniowa szkoła muzyczna, a w weekendy ma pełnić funkcje centrum kultury – zdradza DTS
Węgorzewska.
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to znana i uznana marka
Szalenie trudno byłoby władzom
Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna wykreować lepszego promotora i ambasadora, aniżeli uczyniła
to za sprawą produkowanej wody
mineralnej „Muszynianki” Spółdzielnia Pracy Muszynianka.
Muszynie trafił się prawdziwy los
na loterii w jej długiej i interesującej od wieków historii. Zwłaszcza,
że spółdzielnia mocno tkwi w realiach codziennego życia lokalnej społeczności i wspiera wiele jej
inicjatyw, Jeszcze jaśniejszym blaskiem zajaśniała „Muszynianka”,
a z nią Muszyna, kiedy spółdzielnia stała się przed laty sponsorem
żeńskiego zespołu piłki siatkowej – wielokrotnego mistrza Polski, jednej z najlepszych drużyn
europejskich. Można powiedzieć,
że sport to zdrowie, a woda mineralna „Muszynianka”, ze swoimi
składnikami mineralnymi to prawdziwe źródło zdrowia.
Historia znanej i uznanej marki "Muszynianka" ma swój początek w 1974 roku, kiedy to ówczesna spółdzielnia „Postęp” postawiła
wyłącznie na produkcję wody mineralnej. Przełomowym był rok 1995,
kiedy uruchomiono produkcję wody
w jednorazowych butelkach PET.
Wielkie zapotrzebowanie na wspaniałą wodę na rynku sprawiło,
że w 2000r. rozpoczęto produkcję
w zakładzie nr 2. W kolejnych latach
zakład rozbudowano. W 2002 r. firma zakupiła nowoczesną linię produkcyjną, której produktem była
„Muszynianka” w opakowaniach
0,6 litra, natomiast 2005 r. przyniósł kolejny etap rozwoju, za pośrednictwem uruchomionej wówczas nowoczesnej lini rozlewniczej.

Skarby „Muszynianki”
Woda „Muszynianka” należy
do grupy wód mineralnych wysokozmineralizowanych. W tej
dziedzinie nie ma sobie równych,
w kraju zajmując niekwestionowaną pozycję lidera. Ba, zajmuje od lat
czołowe miejsce wśród producentów wszystkich wód, konkurując na bardzo trudnym rynku wód
mineralnych i źródlanych. Badania
rynkowe prowadzone od lat przez
niezaleźne agendy plasują „Muszyniankę” na 5 miejscu w branży z udziałem około 5 proc. rynku
w ujęciu ilościowym i okolo 6 proc.
w ujęciu wartościowym.
Co sprawia, że „Muszynianka”
odnosi także sukcesy rynkowe, nic
nie ujmując działaniom marketingowym (z pewnością wielu kinomanów zauważyło, że bohater filmu Andrzeja Koterskiego pt. „Dzień
Świra” nie rozstawał się każdego dnia z butelką „Muszynianki”)
i handlowym (tę wodę można kupić przez cały rok, nie tylko w sezonach letnich).
Podstawą sukcesu wody z Muszyny jest jej jakość, która wpływa na zdrowie i samopoczucie ją
spożywających. Potwierdzeniem
tego jest przyznana „Muszyniance”
w 2012 r. rekomendacja Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego
– Państwowego Zakładu Higieny.

Rzadko która z polskich wód mineralnych nosi ten znak na etykietach butelek czy PET–ów. Wybitni
fachowcy od zdrowia z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego
– Państwowego Zakładu Higieny
tylko potwierdzili, że ze względu
na dużą zawartość mikroelementów, szczególnie jonów magnezu,
wapnia i wodorowęglanów, „Muszynianka” jest szczególnie wskazana w celach dietetyczno–zdrowotnych (nie wspominając o jej
doskonałym smaku).
Pozycja, jaką zdobyła na rynku
„Muszynianka” to efekt wprowadzenia do produkcji nowoczesnej
lini rozlewniczej, wysoki poziom

technologiczny, w pełni zautomatyzowany, eliminujący kontakt fizyczny pracowników z rozlewanym produktem. Na jakość wody
mineralnej wpływa też stosowanie
od lat systemu HACCP i częste audyty w zakładzie produkcyjnym.
Te wszystkie wymienione walory i technologia produkcji sprawiły, że „Muszynianka” spełniła surowe wymogi zagranicznych
rynków i jest eksportowana do Kanady, Stanów Zjednoczonych, Australii i Wielkiej Brytani.

Wyróżnienia i nagrody
W stylowej willi „Karpaty” (odrestaurowanej przez

spółdzielnię przed laty) w Krynicy–Zdroju, gdzie mieści się
siedziba firmy, ściany zdobią
liczne dyplomy, wyróżnienia,
certyfikaty, a na półkach biurowych stoją dziesiątki pucharów
świadczących o uznaniu marki
„Muszynianka”.
Na przestrzeni ostatnich lat
spółdzielnia otrzymała wiele nagród i wyróżnień. Z tej długiej listy
wymienimy te najważniejsze – Lider in Prestige and Quality Europe
2003, Certyfikat Jakości Produktów „Najlepsze w Polsce” 2004 r.,
Certyfikat Najlepsza Jakość 2004,
Hit Produkt Roku 2004 – Nagroda w USA, Statuetka Złota Malwa

2005, Statuetka Platynowa Malwa 2006, Laur Konsumenta 2008,
Certyfikat Europejskiej Gwarancji Najwyższej Jakości 2008, Złote
Godło Lew Konsumenta 2009, Dobra Marka 2009, 2010, 2011, Tytuł
Jakości Roku 2011, Nagroda Kupców Polskich 2011, Certyfikat SuperMarka 2012.
Na koniec warto wspomnieć,
że to właśnie spółdzielnia Muszynianka wyszła w 2002 r. z pomysłem organizowania dorocznego
Święta Wód Mineralnych w Muszynie i uczestniczy w nim każdego
lata, promując nie tylko swój produkt, ale także wody innych wytwórców z Sądecczyzny.
(KAN)
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Muszyna staje się modna
R O Z M OWA z JANEM GOLBĄ, burmistrzem Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
specjalna pula. Są to pewne pieniądze, po które sięgniemy, bo już
mamy gotowe projekty.
– Na co te pieniądze zamierzacie
wydać?
– Kiedy tylko obwodnica zostanie oddana do użytku i samochody
zostaną wyprowadzone z rynku,
ruszamy z jego przebudową. Zniknie z niego kostka bazaltowa, którą

– Dokąd zmierza Muszyna, by za kilka
lat stać się modnym uzdrowiskiem
w skali kraju?
– I w Europie. To nie są mrzonki, ale realny cel, który sobie postawiliśmy. Mam skalę porównawczą, bo jako przewodniczący
Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych w Polsce poznałem kilkadziesiąt uzdrowisk w Europie.
Mamy dużo jeszcze wolnych terenów do zabudowy. W przeciwieństwie do innych uzdrowisk
w kraju, które takich możliwości
nie mają. Mamy cudowne krajobrazy, co stanowi znakomity argument promocyjny. Wreszcie,
w ostatnich latach zrealizowaliśmy olbrzymi plan inwestycyjny, który budzi podziw i uznanie
przyjeżdżających do nas turystów
i wczasowiczów.
– Przed laty dzielnica Uzdrowiskowa
Zapopradzie to były puste łąki, gdzie
pasły się krowy.
– No właśnie. Dlatego zaczęliśmy
realizować projekt, który ja
nazywam budową infrastruktury
zewnętrznej.
Jeśli będziemy mieć drogi o wysokim
standardzie,
zagospodarowany teren, to pojawią
się, zresztą już się pojawili, inwestorzy, którzy stworzą infrastrukturę wewnętrzną
– hotele, pensjonaty, spa i tym
podobne. Z naszej strony przygotowaliśmy podstawy rozwoju
miasta. Nie sposób nie wspomnieć
o zrewitalizowanej dzielnicy Zapopradzie, o której pan wspomniał, że niedawno pasły się tam
krowy. Na Zapopradziu funkcjonuje kompleks rekreacji wodnej
z grotami sztucznej fali, jacuzzi, zjeżdżalniami i brodzikiem dla
dzieci z bajkowymi fontannami,
w Parku Zdrojowym Zapopradzie
są wspaniałe i unikatowe w skali
kraju ogrody sensoryczne, gdzie
zainstalowano siłownię na wolnym powietrzu. W tej dzielnicy
działa zimą sztuczne lodowisko,
a latem skate park, liczne wielofunkcyjne boiska sportowe, place
zabaw, pijalnia wód mineralnych,
restauracja przy kąpielisku.

– Taka baza
plus promocja w licznych
mediach sprawiają, że Muszyna staje się
modnym miejscem do wypoczynku i rekreacji.
– Mówią o tym
dane
s t a t y s t yc z n e .
W ostatnich latach przebywało u nas blisko 50 tys. turystów
i kuracjuszy. W ostatnich 5 latach zaobserwowaliśmy 125 proc.
wzrost liczby osób korzystających
z noclegów na terenie gminy. Kolejne innowacyjne przedsięwzięcia, takie jak budowa Centrum
Rekreacji Wellnes i Spa na bazie
istniejącego kompleksu wodnego,
budowa ponad 40 km tras rowerowych wzdłuż Popradu po stronie polskiej i słowackiej, czy budowa krytego stoku narciarskiego
będą prawdziwymi hitami wyróżniającymi Muszynę od innych polskich uzdrowisk.
– Mamy w kraju 45 uzdrowisk, gdzie
wśród nich plasuje się Muszyna?
– Nie zamierzamy się z nikim
ścigać w rankingach, choćby z pobliską Krynicą–Zdrój, bo znamy
swoją wartość i możliwości. Nasza oferta wypoczynkowa przez

cały rok jest skierowana do ludzi
bogatych i tych o mniej zasobnych portfelach. Otwarci jesteśmy
na rodziny, na ludzi aktywnych
pod względem fizycznym, stąd tereny rekreacyjno–sportowe, trasy rowerowe i narciarskie, baseny,
lodowisko. Poza tym każda miejscowość naszej gminy ma swoje
walory i możliwości dla różnorodnych potrzeb turystów i kuracjuszy. Muszyna, Złockie, Żegiestów
– sanatoria lecznicze, Szczawnik, Złockie, Jastrzębik, Powroźnik – turystyka aktywna, Andrzejówka, Milik – turystyka górska,
pobytowa w pensjonatach, kwaterach prywatnych. To są nasze
wielkie atuty różnorodności. Jeśli
do tego dodać inne walory krajobrazowe, historyczne – drewniane cerkwie i cisza, to czegóż więcej chcieć może wczasowicz.
– To wszystko gminę kosztuje. Skąd
pieniądze?
– Z funduszy europejskich,
własnego budżetu. Tak się szczęśliwie dotąd składa, że nasze bardzo dobrze przygotowane projekty znajdują uznanie gremiów
przyznających dofinansowania unijne. Patrzę z optymizmem
w przyszłość, gdyż w nowym rozdaniu pieniędzy na lata 2014–2020
jest na uzdrowiska wydzielona

zastąpimy granitową. Odsłonimy
piwnice pod rynkiem i je zagospodarujemy. Tym samym chcemy
nadać miastu nowy, historyczny
wizerunek, sięgając do korzeni,
historii. A dalsze plany? To budowa kolei gondolowej ze Złockiego,
Szczawnika na Jaworzynę i inne
przedsięwzięcia inwestycyjne.
Rozmawiał JERZY WIDEŁ
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Miasto ogrodami słynące

Już od wczesnych godzin porannych można spotkać wczasowiczów, którzy z zapałem ćwiczą
na urządzeniach rekreacyjnych
w parku nad Szczawnikiem,
a przede wszystkim w ogrodzie
usytuowanym w Parku Zdrojowym Zapopradzie.
To właśnie tam usytuowano 6
ogrodów tematycznych. Mamy
zatem ogród zdrowia z zestawem urządzeń do ćwiczeń dla
osób w różnym wieku, także dla
niepełnosprawnych. Z tym ogrodem sąsiadują ogród zapachowy,
słuchowy, dotykowy, smakowy
i wreszcie wzrokowy – ogrody
sensoryczne jedyne w Małopolsce, czwarte w kraju. Ogrody sensoryczne, z których można podziwiać z jednej strony panoramę

Muszyny, z drugiej dolinę Szczawnika z zamykającą ją w głębi Jaworzyną, z trzeciej przy dobrej
widoczności można oglądać Tatry. Zwieńczeniem terenowym
ogrodów sensorycznych jest wieża widokowa. W ogrodach, przez
które wije się strumyk z licznymi
stylowymi mostkami, posadzono
różnorakie rośliny dostarczające szeroką gamę wrażeń zmysłowych. Rośliny i krzewy są opisane na tabliczkach. Bogactwo
kolorów i zapachów jest zachwycające. Ogrody mają także przesłanie edukacyjne dla dzieci i młodzieży. To miejsce wypoczynku
i relaksu. Miejsce spotkań o charakterze imprez kulturalnych, integracyjnych – absolutną nowością jest wydzielony w ogrodach

sensowycznych kącik, który nazwaliśmy ogrodem szczęścia lub
ogrodem miłości – mówi Katarzyna Rymarczyk–Wajda, sekretarz
Miasta i Gminy Uzdrowiskowej
Muszyna. – Każda para młodych,
która weźmie ślub wiosną, latem
czy jesienią może kupić i zasadzić
jedno drzewo w ogrodzie miłości.
Oczywiście wybrane przez nowożeńców drzewko będzie posiadało tabliczkę informującą kto
i kiedy zawarł związek małżeński
i ufundował drzewo. Z pewnością taki gest zapewni młodej parze szczęśliwość i dostatek w pożyciu małżeńskim. Rozwodów nie
przewidujemy – podobnie, gdyby do tego doszło, nie ma mowy
o wycince drzewa. Ogród miłości
w części ogrodów sensorycznych

wyróżnia się także rzeźbą kobiety
pięknej i młodej, która na ramionach niesie dzban obfitości. To bogini miłości i piękna „Afrodyta”.
Opuśćmy teraz ogrody sensoryczne na Zapopradziu i udajmy
się przez rynek, ulicą Kościelną
(za parę lat będzie ona miała charakter deptaku) w okolice kościoła
pod wezwaniem św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny.
Koło plebani i świątyni powstaną
na kilku hektarach ogrody biblijne. Tego typu obiekty są w Europie Zachodniej bardzo popularne,
ale w kraju niespotykane. Głównym inwestorem ogrodów jest parafia św. Józefa Oblubieńca NMP,
która pozyskała na ten cel dofinansowanie unijne w wysokości
2,5 mln złotych. Przedsięwzięcie

będzie znacznie droższe, bo obok
ogrodów powstanie duży parking
i Centrum Informacji Turystycznej. Proboszcz parafii Paweł Stabach liczy na wsparcie finansowe wiernych i Kurii Diecezjalnej
w Tarnowie. W ogrodach biblijnych, oprócz nasadzenia kwiatów,
krzewów i drzew powstaną obiekty tzw. małej achitektury, rzeźby
o motywach biblijnych, ukształtowany zostanie teren na podobieńśtwo krajobrazowe Ziemi
Świętej. Odwiedzający to miejsce
turyści będą mogli dostrzec bramy
raju, przejść przez Morze Czerwone, zaznajamiając się z naukami
Jezusa i proroków. Prace budowlane mają wkrótce ruszyć. Ogrody
biblijne mają być dostępne wiosną
2014 roku.
(KAN)

Klucz wspiera potrzebujących
zupełnie prozaicznie rzecz biorąc
wspieranie finansowe przedsięwzięć,
które mają temu służyć. Dzięki licznym sponsorom wspierane są także
inwestycje dotyczące ochrony środowiska, oświatowe i edukacyjne oraz
społeczne.
Na początek anegdota. Kiedy
w 2004 r. ówczesny burmistrz muszyny, nieżyjący od lat Waldemar
Serwiński wpadł na pomysł założenia
stowarzyszenia–organizacji pozarządowej wspierającej rozwój miasta,
zamierzano nadać jej nazwę „Stowarzyszenie Państwa Muszyńskiego”.
Miało to być nawiązanie do historycznej nazwy, czasów świetności.
Nie zgodził się z tą nazwą Krajowy
Rejestr Sądowy, dopatrując się... ciągot separatystycznych. Nie daj Boże
oderwanie tej części kraju od polskiej
macierzy. Powstał więc Klucz Muszyński, nazwa zamiennie stosowana
z... Państwem Muszyńskim.
Anegdotę przypomniał nam niedawno Andrzej Gancarz, prezes zarządu stowarzyszenia, które powstało dziewięć lat temu, w sierpniu
2004r. Jego celem jest oczywiście
propagowanie historii regionu, ale

Czym był klucz
W latach 1391–1770 z przerwami,
miasto należało do biskupów krakowskich (w jego herbie zachowały
się elementy kościelnej zwierzchności). Rządy miejscowe sprawowali starostowie z własnym sądownictwem i siłami zbrojnymi. Dobrze
zorganizowane Państwo Muszyńskie zwane też Kluczem Muszyńskim
administrowało rozległym terenem
aż po Tylicz. Swoje bogactwo i rozwój zawdzięczało przede wszystkim
rozwiniętemu handlowi z Węgrami, z którymi graniczyło przez Poprad. Czasy świetności przeżywało
za czasów króla Kazimierza Wielkiego, który obdarował je licznymi
przywilejami.

Dzisiejszy klucz Muszyński
Ziemia muszyńska wodami mineralnymi stoi, więc firmy

wydobywające to bogactwo w pierwszej
kolejności poczuły się moralnie
zobowiązanymi
do wspierania
działań Klucza
Muszyńskiego. Pierwszymi donatorami
były więc firmy
– Spółdzielnia Pracy „Muszynianka”,
„Mineral–Complex Krynica–Zdrój”, Coca–Cola HBŚ
spółka z o.o „Galicjanka IIQ Powroźnik”, rozlewnia wód mineralnych
„Sopel”. Warto w tym miejscu dodać,
że niejako w rewanżu, Stowarzyszenie Klucz Muszyński jest współorganizatorem dorocznego Święta Wód
Mineralnych.
W sprawozdaniu za rok ubiegły, wyszczególniono otrzymane
ostatnio darowizny. Przekazały je:
„Muszynianka”, Coca–Cola, Bank
Spółdzielczy Muszyna–Krynica–
Zdrój, firma Poprad spółka z o.o.,
Cechini, pan Jacek Cora. Po stronie
wydatków finansowych jest bardzo
długa lista.

Klucz Muszyński
dofinansował m.in.
zakup i zainstalowanie monitoringu placu zabaw przy
szkole podstawowej w Muszynie, naprawę komputerów
w świetlicy miejscej w Żegiestowie,
wykonanie tablic informacyjnych dotyczących cerkwi w Leluchowie,
Dubnem i Żegiestowie, pomoc charytatywną stowarzyszeniu Rodziny Katolickiej Diecezji Tarnowskiej
w Muszynie, sprzęt sportowy dla
sołectwa Andrzejówka, wyposażenie hotelowe dla Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Powroźniku,
wspieranie czytelnictwa w bibliotece publicznej w Muszynie, kolonie dla dzieci z ubogich rodzin
z Żegiestowa, zakup pomocy dydaktycznych i zabawek dla przedszkoli
w Muszynie, Żegiestowie, Powroźniku i Szczawniku.
Jak wspomnieliśmy, lista
tych, którzy otrzymali pomoc

od Stowarzyszenia Klucz Muszyński jest bardzo długa. Wynotowaliśmy jedynie te najbardziej
charakterystyczne, dotyczące
edukacji dzieci i młodzieży. Prezes Andrzej Gancarz szczególnie
podkreśla w naszej rozmowie kontakty międzynarodowe stowarzyszenia. – Coraz lepiej rozwijają
się kontakty młodzieży polskiej,
niemieckiej i słowackiej – mówi.
– za pośrednictwem Stowarzyszenia Chrześcijańskich Dzieł Wychowania w Krakowie, otrzymaliśmy
wsparcie finansowe Polsko–Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
Dzięki temu młodzi ludzie z tych
państw spotkali się w Niemczech
na wspólnych zabawach, poznawaniu swojej tradycji, kultury i historii. Podobne spotkanie odbyło się we wrześniu zeszłego roku
w Muszynie i Krakowie.
Tak więc Stowarzyszenie Klucz
Muszyński dzięki wsparciu finansowemu firm i instytucji działających
w Muszynie dobrze służy nie tylko lokalnej społeczności w sensie gospodarczym, ale także wspiera ambicje
i dążenia młodzieży tej ziemi do poznawania kraju i Europy.
(KAN)
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Firma Cechini jest firmą rodzinną
o ponad 25 letniej tradycji. Jako holding firm różnych branż od wielu lat
pozostaje największym pracodawcą w regionie.
Cechini –Muszyna to producent
naturalnej wysokozmineralizowanej
wody i jedna z najnowocześniejszych
rozlewni wody w Polsce. Firma powstała w 2001 roku i z każdym kolejnym rokiem sukcesywnie powiększa
grono swoich odbiorców, umacniając swoją pozycję na rynku wód mineralnych. Zakład produkcyjny Cechini Muszyna mieści się w malowniczej,
uzdrowiskowej miejscowości Muszyna, na terenie Popradzkiego Parku
Krajobrazowego, gdzie zlokalizowane
są krystalicznie czyste źródła słynące ze swych właściwości zdrowotnych
oraz stylowa pijalnia wody którą firma
utrzymuje i nieodpłatnie udostępnia
zarówno turystom, jak i mieszkańcom
chętnie korzystającym z nich zwłaszcza
w sezonie letnim.
Pochodząca ze zlokalizowanych w sercu Muszyny na terenie

Uzdrowisko Żegiestów Zdrój położone jest w najpiękniejszym zakątku Beskidu Sądeckiego na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego.
Nie sposób nie docenić walorów przyrodniczych i leczniczych tego miejsca,
nie bez powodu nazywanego diamentem Uzdrowisk Polski.
Po pierwszej wojnie światowej
Żegiestów otrzymał status uzdrowiska, co wiązało się z budową nowych obiektów turystycznych.
W 1936 roku wzniesiony został jeden z najbardziej okazałych i luksusowych obiektów Polski południowej, któremu nadano nazwę
„Wiktor”. Obecnie właścicielami
większości obiektów w Żegiestowie
są bracia Stanisław i Józef Cechini,
którzy podjęli się trudu przywrócenia uzdrowisku dawnej świetności.

Dobra woda od Cechinich

Popradzkiego Parku Krajobrazowego,
krystalicznie czystych źródeł, woda
Cechini Muszyna posiada niepowtarzalne właściwości lecznicze. Zaliczana do wody szczawiowej o mineralizacji około 2000 mg/dm3 i wydobywana
przy zachowaniu najwyższych światowych standardów, charakteryzuje się
niską zawartością sodu oraz unikalną
kompozycją magnezu, wapnia i pierwiastków śladowych, dzięki czemu

stanowi znakomite uzupełnienie codziennej diety. Za sprawą podziemnych zasobów pierwotnie czystej wody
mineralnej, umiejscowionych w głębokich warstwach skalnych, woda
Cechini Muszyna podlega naturalnemu procesowi filtracji, przez co nasyca się minerałami i zyskuje wyjątkową klarowność oraz swój unikalny
skład. Jest to jedyna tego rodzaju wysokozmineralizowana woda w Europie

i na świecie – teraz dostępna także
w Twoim sklepie.
Wody Cechini Muszyna dostępne
są w butelkach o pojemności 2l, 1,5l
oraz 0,33l.
Woda, butelkowana jest wodą posiadającą cenne walory profilaktyczne
i dietetyczne poprzez obecność kilkudziesięciu naturalnych bioelementów,
mających wpływ na utrzymanie sprawności fizjologicznej organizmu i ogólnego dobrego samopoczucia. Woda
Cechini – Muszyna posiada zalety dietetyczne i wysoką jakość zdrowotną dzięki charakterystycznej niskiej zawartości
chlorku sodu, co jest istotne dla osób,
u których występują skłonności do nadciśnienia tętniczego, wrażliwość układu krążenia, schorzenia dróg moczowych, czy też wskazane są ograniczenia
dietetyczne. Ponadto, wyjątkowo niska
zawartość sodu i chlorków wspierana

jest znaczącą zawartością jonów wapnia i magnezu – jonów, których dostarczanie i łatwość przyswajania wychodzi naprzeciw łagodzeniu skutków
codziennych dolegliwości wywołanych
stresującym trybem życia, nieprawidłowym odżywaniem, czy też schorzeniami rozwojowymi i cywilizacyjnymi,
które próbuje się zwalczać zwykle nieskutecznymi suplementami diety.
Podsumowując – smaczne wody
Cechini wskazane są dla każdego
typu konsumenta: dzieci, młodzieży, dorosłych, dla osób chcących mieć
pewność, co do pochodzenia i wysokiej jakości wody – wody, którą
na co dzień z zaufaniem polecą członkom swojej rodziny, o każdej porze
dnia i roku. Wody nasze oferujemy
zarówno jako niskonasycone, jak też
średnionasycone dwutlenkiem węgla
naturalnego pochodzenia. Podtrzymana jest tym samym tradycja oferowania wody górskiej o całkowicie naturalnej charakterystyce i walorach,
korzystnie oddziaływującej na orga(K)
nizm człowieka.

Po zdrowie i relaks do „Wiktora Cechini”
Zabiegi lecznicze

Naturalne wody lecznicze
Naturalnym bogactwem Uzdrowiska Żegiestów Zdrój są mineralne
wody lecznicze, których właściwości są znane od lat. W Uzdrowisku Żegiestów wyróżnia się mineralne wody
lecznicze takie jak: ZOFIA II, która czerpana jest ze złóż leczniczych w Sanatorium „Wiktor” Cechini. Woda ta posiada najwyższą w Polsce zawartość
magnezu i żelaza. Ma zastosowanie
w leczeniu miażdżycy, zatruć metalami ciężkimi i osteoporozy. Zalecana jest przy nieżycie żołądka, chorobach dróg żółciowych i woreczka
żółciowego, chorobach układu moczowego, niedokrwistości i nerwicach
wegetatywnych.
ANNA, mineralna woda lecznicza
uważana jest za najsilniejszą szczawę
żelazistą.
JÓZEF, polecana przez Polskie Towarzystwo Zwalczania Chorób Alergicznych. Wyróżnia się wysoką zawartością wapnia i magnezu. Posiada
właściwości przeciwzapalne, antyalergiczne, alkalizujące – działając korzystnie na drogi moczowe i układ
pokarmowy. Stosuje się ją również
w profilaktycznej walce z nadciśnieniem tętniczym oraz w stanach przemęczenia organizmu.
STANISŁAW, wyróżnia się wysoką zawartością wapnia i magnezu. Reguluje
procesy trawienne i kwasowość krwi.
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Stosowana przy osteoporozie, zwyrodnieniach stawów, nerwicy, zaburzeniach kurczliwości mięśni oraz arytmii serca.
JAN, działa moczopędnie i jest idealna przy leczeniu kamicy nerkowej. Stosowana w leczeniu nerek i dróg moczowych oraz cukrzycy i miażdżycy.
ZUBER, stosowana w chorobach
wrzodowych żołądka i dwunastnicy,
a także w chorobach wątroby i dróg
żółciowych.

ze schorzeniami dermatologicznymi,
z chorobami narządów wydzielania
wewnętrznego, z mózgowym porażeniem dziecięcym, ze schorzeniami kręgosłupa, ze skoliozą, z wadami
postawy, ze schorzeniami laryngologicznymi, z przewlekłymi chorobami wątroby, z przewlekłym zapaleniem trzustki, z zaburzeniami głosu
i mowy, z zaburzeniami psycho–ruchowymi (ADHD) oraz osób w podeszłym wieku w celu poprawy kondycji zdrowotnej.

„Wiktor” – ośrodek
sanatoryjno–wypoczynkowy

Oferta „Wiktora”

Ogólne wskazania do leczenia uzdrowiskowego w Żegiestowie
Zdroju obejmują choroby przewodu
pokarmowego, oddechowego, moczowo–płciowego i schorzeń reumatologicznych. Przyjmowane są osoby ze schorzeniami układu krążenia,
z chorobami neurologicznymi, z dysfunkcją narządu ruchu z dysfunkcją
narządu słuchu, z dysfunkcją narządu wzroku, z upośledzeniem umysłowym, z chorobą psychiczną, padaczką, alergią, cukrzycą, epilepsją,

W ofercie znajdują się między innymi turnusy sanatoryjne 21 dniowe
finansowane przez NFZ z częściową
dopłatą pacjenta, turnusy 28 dniowe
rehabilitacyjne finansowane przez NFZ
z częściową dopłatą pacjenta, turnusy rehabilitacyjne 14 dniowe finansowane przez PCPR i MOPS z częściową
dopłatą pacjenta, turnusy rehabilitacyjne pełnopłatne, wczasy rodzinne,
pobyty weekendowe, turnusy sylwestrowe, turnusy zdrowotne dla dzieci, pobyty w SPA.

W ramach działalności leczniczej
jest szeroka gama zabiegów z zakresu hydroterapii, balneoterapii, fizykoterapii, inhalacji i rehabilitacji ruchowej. Leczone naturalnymi tworzywami
takimi jak: wody mineralne „Zofia”,
„Stanisław”, „Józef”, „Jan”, „Zuber”,
borowiny oraz sole lecznicze. Stosowane są zabiegi z zakresu:
Balneoterapii: kąpiel mineralna, borowinowa, solankowa, okłady
borowinowe,
Hydroterapii: bicz szkocki, masaż
podwodny, natrysk płaszczowy, kąpiel perełkowa, masaż wirowy kończyn górnych i dolnych, hydromasaż
w basenie,
Fizykoterapii: lampa sollux, lampa
kwarcowa, lampa BIO–V, diatermia
krótkofalowa, galwanoborowina, diadynamic, teraplus, ultradźwięki, inhalacje, jonoforeza, fonoforeza, prądy
Tens, interdyn,
Masaży leczniczych: klasyczny
i limfatyczny
Kinezyterapii: masaż mechaniczny,
gimnastyka indywidualna, gimnastyka zbiorowa, uniwersalny gabinet
usprawniania leczniczego „ugul”, rowerki, atlas, wiosła, hydro–jet.
W Wiktorze jest też: grota solna, sala
rekondycyjna, siłownia, fotel masujący oraz nowoczesne SPA, gdzie korzystać można z basenu rehabilitacyjnego z hydromasażem, łóżka wodnego
„HYDROJET”, jacuzzi z wodą mineralną „Zofią II” oraz różnorodnych saun
typu: fińska (sucha), parowa, kabina
na podczerwień.

Baza sanatoryjna
„Wiktor” Cechini, posiada 150
miejsc w komfortowo wyposażonych
pokojach 1 i 2 osobowych oraz pokojach
typu studio. Na terenie ośrodka znajduje się pełna baza zabiegowa.

Zabiegi lecznicze
Kąpiel mineralna jest zabiegiem balneologicznym i wykonuje się ją na bazie mineralnej wody leczniczej „Zofia
II” w temperaturze 28–34 °C o wysokiej zawartości dwutlenku węgla

oraz soli mineralnych. Kąpiel solankowa to uspokajająca terapia wzbogacona minerałami, które mają dobroczynne właściwości lecznicze dla skóry,
dróg oddechowych a także zatok. Kąpiel perełkowa to rozluźniający zabieg
polegający na kąpieli w wodzie źródlanej w wannie, do której wtłaczane jest
powietrze pod ciśnieniem. Kąpiel borowinowa, to kąpiel w borowinie, czyli pewnego rodzaju torfie leczniczym,
który nie tylko leczy, ale także doskonale pielęgnuje skórę.
Spośród najnowszych metod leczenia w „Wiktorze” są zabiegi z wykorzystaniem ultradźwięków, a także
teraplus, magnetronic, prądy Treberta, prądy Tensa, Kotza, diadynamikę, jonoforezę, fonoforezę, lampy BIO–V, lampy Solaris, lampy Solux, lampy
kwarcowe.
Wielu pacjentów zadowolonych jest
z zabiegów krioterapeutycznych. Korzysta także z kabiny na podczerwień,
saun – parowej, fińskiej, jacuzzi, inhalacji ultradźwiękowych z olejkami i inhalacji ultradźwiękowych z solankami,
groty solnej, w basenie prowadzona jest
gimnastyka rehabilitacyjna.

„Wiktor” przez cały rok
W uzdrowisku Żegiestów oprócz
ogromnej dawki relaksu, możliwości
leczniczych i odnowy biologicznej zimą
można szusować na nartach, ponieważ
miejscowość ta to wspaniała baza wypadowa na najbliższe stoki narciarskie.
W maju można brać udział w pieszych
bądź pieszo–autokarowych wycieczkach m.in. spływem na pontonach,
spływem Dunajcem, w Pieniny, do Zakopanego, Krynicy–Zdroju, Muszyny,
na Słowację.
W czerwcu, lipcu i sierpniu gwarantowana pogoda sprzyja opalaniu
na plaży nad Popradem i wędrówkom
pod osłoną drzew beskidzkich lasów.
W grudniu zima w pełni, wspaniałe rodzinne Święta Bożego Narodzenia
w niepowtarzalnej scenerii oraz Wielki Bal Sylwestrowy – powitanie lepszego Nowego Roku.
„Wiktor Cechini” zaprasza przez
(KAN)
cały rok.
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Związek inicjatorem odrodzenia jezior
Samorządy gmin leżących nad Jeziorem Rożnowskim – Chełmiec, Gródek nad Dunajcem, Łososina Dolna
po pierwszych, wolnych i demokratycznych wyborach w maju 1990
roku zaczęły się zmagać ze "spadkiem" po PRL–u. Nowa polityka gospodarcza państwa sprawiła, że zakłady pracy mające tak
liczne ośrodki wypoczynkowe
nad jeziorem zrezygnowały z ich
prowadzenia.
Miejscowa ludność żyjąca z letników straciła źródło pokaźnych dochodów. Jeśli dodać do tego stan
wody jeziora pod względem sanitarnym, do którego spływały ścieki Dunajcem z miast i wsi, obraz sytuacji
był godny pożałowania. Warto w tym
miejscu dodać, że np. oczyszczalnię
ścieków w Nowym Sączu uruchomiono dopiero w 1996 r. Jezioro Rożnowskie zaczęło dosłownie umierać.
Wtedy to wójtowie nadjeziornych
gmin doszli do wniosku, że zaradzić temu może wspólna polityka
i współdziałanie. Tak powstał z inicjatywy Zygmunta Parucha, ówczesnego przewodniczącego rady gminy Gródek nad Dunajcem Związek
Gmin Jeziora Rożnowskiego. Został
zarejestrowany 13 maja 1993 r. Jego
ojcami założycielami byli wójtowie
Chełmca – Leszek Woźniczka, Gródka nad Dunajcem – Czesław Konicki,
Łososiny Dolnej – Kazimierz Ciarach.
Po roku do związku dołączył Czchów,
a wprowadzającym był jego wójt Roman Olchawa. Pierwszym przewodniczącym zarządu ZGJR został wspomniany Zygmunt Paruch.

Zaczęli rekultywację
Pierwsza sesja zgromadzenia ZGJR
odbyła się w Gródku 1 lipca 1993 r.
Głównym celem związku, jak to ogólnikowo zapisano w uchwale, była
ochrona zbiorników wodnych pod
kątem ekologii, działalność inwestycyjna i promocyjno–turystyczna.
– Sytuacja była tragiczna pod
względem turystycznym, gdyż ludzie dotąd przyjeżdżający nad jeziora odwrócili się od nich – wspomina

Jesienią 1941 r. zakończyło się spiętrzenie wody w Jeziorze Rożnowskim oraz próbne uruchomienie
siłowni. W 1942 r. rozopczęła się
normalna produkcja energii elektrycznej, w tym samym roku oddano też do użytko żelbetowy most
w Kurowie.
Od wielu lat, od mostu w Kurowie jeziorna cofka rośnie (dzięki niesionym przez Dunajec namułom), w wyniku czego powstała
długa wyspa porośnięta krzakami.
Naniesiony materiał rzeczny sięga po Znamirowice, wręcz utrudniając uprawianie żeglarstwa, czy
sportów motorowodnych. Jezioro
po prostu się kurczy. Kiedy Niemcy
w 1941 r. dokonali pierwszych pomiarów, pojemność jeziora wynosiła 228.70 mln metrów sześciennych. Podobne badania wykonane
w 2003 r. wskazują, że pjemność
zbiornika skurczyła się do 160.71
mln metrów sześciennych wody.

TĘGOBORZE
Zygmunt Paruch. Do zamulonych jezior wpływały zanieczyszczone potoki i rzeki z Dunajcem na czele.
Na naszych oczach akweny ulegały poważnej ekologicznej degradacji.
W efekcie wielu starań i rozmów
w Urzędach Wojewódzkich w Nowym Sączu i Tarnowie, a także w Ministerstwie Ochrony Środowiska
w 1995 r. Związek Gmin Jeziora Rożnowskiego podpisał porozumienie
z Wojewodą Nowosądeckim, Zespołem Elektrowni Wodnych Rożnów,
Hydrotrestem SA w Krakowie, którego celem była ochrona Dunajca
i rekultywacja zbiorników wodnych
Rożnów–Czchów. To był kamień milowy w działalności ZGJR. Związek
zlecił Hydroprojektowi opracowanie koncepcji strefowej rekultywacji
zdegradowanych najbardziej miejsc
w linii brzegowej obu jezior. Projektanci wybrali zabagnione, zarośnięte
krzakami miejsca w Wytrzyszczce,
Bartkowej i Tęgoborzy. Po podpisaniu umowy dzierżawy tych terenów z Zakładem Energetycznym SA
w Krakowie w 2000 r. ZGJR uzyskał pozwolenie na budowę w Tęgoborzy i Wytrzyszczce, a w 2 lata
później w Bartkowej. Kiedy zarząd
Województwa Małopolskiego i Wojewoda Małopolski przyznali dotację ponad 7,4 mln zł. w ramach tzw
Kontraktu Wojewódzkiego, prace
hydrotechniczne ruszyły w Tęgoborzy i Wytrzyszczce. Dzięki wydobyciu namułów z dna zbiorników
utworzono kilkaset metrów nowej,
podniesionej linii brzegowej w obu

WYTRZYSZCZKA
miejscowościach. W 2004 r. z funduszy SAPARD za ponad 126 tys. zł.
zagospodarowano zrekultywowany teren w Tęgoborzy, budując parking, wiatę, trawiastą plażę. W tym
samym 2004 r. nowym przewodniczącym ZGJR zostaje wybrany Stanisław Golonka, wójt Łososiny Dolnej. Na ratowanie tych zbiorników
zaczyna wpływać zdecydowanie
większy strumień pieniędzy, co pozwala na rozpoczęcie prac w Bartkowej. W latach 2004–2006 dzięki
umowom z Marszałkiem Województwa i Wojewodą Małopolskim ZGJR
otrzymuje dofinansowanie z dwóch
źródeł. Ponad 7,7 mln zł z funduszy
unijnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, ponad 1,5 mln zł.
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Z własnego budżetu związek dokłada ponad 1 mln złotych. Efektyw
wykorzystania tych pieniędzy są coraz lepiej widoczne w miejscach rekultywowanych. Nie dość, że pogłębiono znacznie dna jezior, to powstała
nowa linia brzegowa, znacznie podwyższona i zabezpieczona przed degradacją. Na "wyrwanych" jeziorom
terenach powstają miejsca do rekreacji, wypoczynku.
I ostatni jak na razie etap to dalsze prace wyznaczone latami 2007–
2014 dzięki zaangażowaniu unijnych
pieniędzy w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wartość całkowita projektu wynosi ponad 39,2 mln złotych,

a wartość dofinansowania 33,3 mln
złotych. Dzięki temu powstały już
w Wytrzyszczce, Bartkowej, Tęgoborzy nowe tereny pod inwestycje
rekreacyjno–turystyczne. Powstają
alejki spacerowe, ścieżki rowerowe,
zbudowano baseny sportowe, nowe
miejsca do plażowania, kort do tenisa ziemnego itp.

Plany na przyszłość
21 sierpnia w Gródku nad Dunajcem odbędzie się Walne Zgromadzenie Związku Gmin Jeziora Rożnowskiego połączone z konferencją
z okazji 20–lecia istnienia związku. Uczestnicy Konferencji, w której uczestniczyć będą m.in. Marek
Sowa, Marszałek Województwa, oraz

BARTKOWA

Skąd się bierze zamulenie
– Zbiornik w Rożnowie jest najintensywniej zamulanym zbiornikiem w Polsce – twierdzi Edmund
Sieinski, dyrektor Ośrodka Technicznej Kontroli Zapór z siedzibą
w Katowicach. – Roczne zamulenie tego zbiornika waha się od 470
tys. metrów sześciennych na rok
do 2150 tys. metrów sześciennych
na rok.
W opracowaniu przygotowanym na konferencjęz okazji 20–lecia Związku Gmin Jeziora Rożnowskiego, Edmund Sieinski (Instytut
Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy) stwierdza: – proces zamulania
zbiorników retencyjnych ma swoje
źródło zarówno w zlewni zbiornika,
jak i w najbliższym jego otoczeniu.
Rumowisko transportowe w nurcie

dopływających do zbiornika cieków jest efektem erozji brzegów
i dna rzek, oraz erozji powierzchni zlewni tych cieków. Istotny
wpływ na zamulenie zbiorników
mają czynniki geomorfologiczne
zależne od budowy geologicznej
zlewni, jej ukształtowania wysokościowego oraz morfologii jej powierzchni. A więc mówiąc w mniej
naukowy sposób, przegrodzenie
Dunajca zaporą w Rożnowie jest
wręcz laboratorium doświadczalnym dotyczącym powstawania zamulenia. Dunajec wypływa z Tatr,
ale wpływając w kotlinę sądecką
wartkim strumieniem przepływa
przez geologicznie ukształtowany
flisz karpacki, czyli żwir, piasek, ił.
Szczególnie w czasie powodzi widać, co niesie ta rzeka. A przecież

eksperci do rekultywacji zbiorników wodnych w Polsce, będą zapewne dyskutować nad dalszymi planami inwestycyjnymi związanymi
z obydwoma jeziorami i możliwościami ich finansowania z funduszy europejskich w nowym rozdaniu na lata 2014–2020. W dyskusji
weźmie udział też starosta powiatu
nowosądeckiego Jan Golonka, który
przedstawi strategię rozwoju powiatu 2014–2020 uwzględniając w niej
udział Jeziora Rożnowskiego. Na powstrzymanie degradacji ekologicznej jeziora, na rozwój turystyki w tym
regionie pieniądze muszą się znaleźć,
bo to również miejsca pracy, nie tylko wypoczynku przyjezdnych. W tej
materii Związek Gmin Jeziora Rożnowskiego ma rozległe i ambitne plany. Między innymi dalszą rekultywację w tych trzech miejscowościach
i rozpoczęcie takich prac w nowych
miejscach, m.in. w Tabaszowej i Siennej. W planach jest też otworzenie
sztucznej wyspy w rejonie Zbyszyc.
Wszystko to zmierzać ma do jednego celu – przywróceniu życia jeziorom i powrotu na ich brzegi turystów i wczasowiczów. To nie będzie
już "przemysł turystyczny" w wydaniu PRL, ale w nowych europejskich
standardach.
(WID)

przez podobne warstwy przepływają inne rzeki wpadające do Dunajca, lub bezpośrednio do jeziora.
Drugim czynnikiem zamulania
jest abrazja (erozja) brzegów jeziora, gdzie występują głównie warstwy miękkiego piaskowca. Dyrektor Sieinski podkreśla, że do tych
erozyjno–abrazyjnych czynników
dochodzą wielkość wahań poziomu zwierciadła wody oraz prędkość
piętrzenia i zrzutu wody ze zbiornika. Co powstrzyma zamulenie?
– Najlepszym środkiem zapobiegającym zamulaniu jeziora jest
zabudowa górnych partii zlewni
zgodnie z zasadami zabudowy potoków górskich – twierdzi Edmund
Sieinski. – Zabudowa biologiczna
obszarów zbiorczych, zapory przeciwrumowiskowe i umacnianie

stoków w szyjach potoków, regulacja progowa rzek górskich.
Do innych działań w zlewni jeziora
można zaliczyć zalesianie, zakrzaczenie, obsiew trawy. Również
stosowane są zabiegi techniczne takie jak stabilizacja stoków,
budowa progów w ciekach i potokach, kaskadowa zabudowa
rzek. Osady zalegające w zbiorniku można usuwać mechanicznie, hydraulicznie, lub przez przepłukiwanie zbiornika. Najbardziej
rozpowszechnionym w Polsce sposobem odzyskiwania utraconej pojemności zbiorników jest bagrowanie i mechaniczne usuwanie
rumowiska.
Metodą bagrowania właśnie rekultywują się jeziora Rożnowskie
i Czchowskie. Ale żeby zmniejszyć
zamulenie, to praca na lata w powiecie nowosądeckim, głównej
zlewni Popradu, Kamienicy i przede
wszystkim Dunajca.
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Budowa obiektu hotelowego
w miejscowoäci uzdrowiskowej Krynica–Zdrój
Hotel „Orlik” kat.***
Caųkowita kwota wydatków objħtych wnioskiem: 2 291 842,17 zų
WartoƑđ doĮnansowania 612 708,41 zų.
Nazwa Programu Operacyjnego: MRPO - Maųopolski Regionalny Program Operacyjny
Numer i nazwa Osi Priorytetowej: 3. Turystyka i przemysų kulturowy
Numer i nazwa dziaųania: 3.1. Rozwój infrastruktury turystycznej
Oznaczenie schematu: Schemat D: Inwestycje w poprawħ bazy noclegowej oraz przystosowanie obiektów zabytkowych do celów turystycznych.
Projekt MRPO.03.01.04-12-199/09 jest wspóųĮnansowany z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach Maųopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013.
W wyniku realizacji projektu powstaų nowoczesny, kameralny hotel 3* wyposaǏony
w 18 pokoi, w centrum Krynicy-Zdroju. Hotel posiada zaplecze odnowy biologicznej,
wielofunkcyjnČ salħ wyposaǏonČ w sprzħt mulƟmedialny do organizowania szkoleŷ i
spotkaŷ biznesowych.
BeneĮcjent: Pensjonat KoƑciuszko Arkadiusz Wrzosek

Małopolska

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Zakup wspóųĮnansowany przez Uniħ EuropejskČ w ramach
Maųopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 207-2013
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Złote Przeboje
w Nowym Sączu
Jacek Stachursky oraz Papa D – to artyści,
którzy wystąpią w Nowym Sączu 10 sierpnia (sobota) podczas imprezy plenerowej ph.
„Złote Przeboje na wakacjach”, zorganizowanej przez Radio Złote Przeboje oraz Urząd Miasta Nowego Sącza.
„Złote Przeboje na wakacjach” to cykl
otwartych imprez plenerowych dla całych
rodzin w 10 miastach Polski. Imprezy prowadzą znani prezenterzy radiowi Złotych Przebojów, m.in. Zygmunt Chajzer. Dla mieszkańców Nowego Sącza przygotowano wiele
atrakcji. Wśród nich są m.in. „Złote Przeboje Mistrza Sowy”, czyli kulinarny performance Roberta Sowy, znakomitego szefa kuchni i showmana, który podczas pikniku będzie
przygotowywał pyszne potrawy dla uczestników z wykorzystaniem regionalnych przepisów i specjałów. Nie zabraknie również konkursów z nagrodami oraz zabaw i animacji dla
dzieci. Specjalnie dla słuchaczy będzie działało plenerowe studio Radia Złote Przeboje.
Na plac podstawiony zostanie również
mammobus, w którym panie będą mogły zrobić sobie bezpłatne badania mammograficzne. Specjaliści czekać będą na kobiety w wieku
50-69 lat, już od godz. 11.00 do godz. 18.00.
Początek imprezy, która odbędzie się na
Starej Sandecji, przewidziano na godz. 16.00.

(UM)
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Sławni
z Krynicy
„[…] Na ulicy Piłsudskiego Kiepura Cię wita. Świata i Krynicy postać
znakomita. Do dzisiaj nad zdrojami
jego pieśni znamy. Co rok na festiwalu chętnie ich słuchamy. Ósma
litera z cokołu pomnika wpada teraz do Twego dziennika. Mając za
plecami Kiepurę, podążaj śmiało
w dół, a nie w górę […]”.
Tak brzmi fragment pierwszego Questu „Sławni, co w Krynicy
mieszkali” przygotowanego dla
kuracjuszy i turystów odwiedzających uzdrowisko. To zabawa terenowa w formie podchodów pisana rymowanym tekstem. Ma ona
na celu zachęcić do poznawania
krynickich pomników, stawianych
w hołdzie szczególnie zasłużonym
dla kurortu. Zainteresowany zabawą otrzymuje w Centrum Informacji Turystycznej mapkę z informacją, gdzie rozpoczyna się Quest.
Jego celem jest odgadnięcie hasła
ukrytego między pomnikami. Jedna litera hasła znajduje się na napisie na monumencie. Po półtoragodzinnym spacerze, znając już
hasło z powrotem należy się udać
do krynickiego CIT, by odebrać
niespodziankę.
(MCH)
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K U LT U R A . Sądecki fotograf Michał Piotrowski na zamku Tropsztyn
w Wytrzyszczce prezentuje fotografie wykonane XIX–wieczną techniką
woodburytypii. To pierwsza taka indywidualna wystawa w Polsce.
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Zdjęcia jak rysowane

i napylamy farbę proszkową
– tłumaczy Michał Piotrowski.
– Później następuje indywidualna praca polegająca na ręcznym
wyciąganiu świateł i cieni. Nie
ma możliwości, aby uzyskać dwa
takie same zdjęcia. Zachęcam
do obejrzenia wystawy szczególnie tych, którym znudziła się fotografia cyfrowa.
Na wystawie można obejrzeć
ponad 30 prac w wyjątkowo dużym, jak na tę technikę, formacie
A3. Pierwsza część ekspozycji dotyczy architektury Sądecczyzny.
Druga obejmuje zdjęcia z rekonstrukcji historycznych z I i II wojny światowej. Ekspozycję można
oglądać do końca wakacji.
(MCH)

Woodburytypia została opisana
w „Magazynie fotograficznym”
z 1925 r. Technika na pograniczu fotografii i grafiki pochodzi od nazwiska Woodbury’ego,
XIX–wiecznego fotografa. Sprawia wrażenie jakby obraz był
narysowany.
– Robimy odbitki z negatywów
lub plików cyfrowych. Przygotowujemy papier. Najpierw nanosimy na niego między innymi żelatynę. Następnie naświetlamy
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Kaprys starszego pana
Jeszcze kilka lat temu, gdy Andrzej Woda chciał,
by po mieście jeździł konny tramwaj, pomysł
spalił na panewce, bo nie było chętnych, by go
powozić. Dziś już nikt się nie wstydzi takich
przedsięwzięć. W niedzielę pierwsi sądeczanie
mieli okazję przetestować pojazd, który ma kursować na linii Rynek – Miasteczko Galicyjskie.
Nową atrakcję turystyczną miasta zaprezentowano w niedzielę podczas V Zlotu Zabytkowych Pojazdów, organizowanego przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu. Producentem
omnibusa jest Andrzej Woda, który zajmuje się
również renowacją pojazdów konnych. Tramwaj
ma drewniane koła i żelazne obręcze, 20 miejsc

FOT. (KG)
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siedzących i kilka stojących. Ciągną go dwa ogiery, a powożą panowie, dla których specjalne,
stylowe stroje szyje Maria Molenda. Docelowo

omnibus ma wozić turystów w sezonie letnim
z Rynku do Miasteczka Galicyjskiego. Na razie
jednak będzie funkcjonował okazjonalnie, podczas imprez organizowanych w Skansenie czy
MG. Ma stacjonować na płycie rynku, a podczas jazdy może zatrzymywać się na przystankach autobusowych na trasie i zabierać zainteresowanych. Przejażdżka tramwajem konnym
trwa ok. 40 minut.
– Po wakacjach chcemy zainteresować pojazdem szkoły, które organizują wycieczki do Miasteczka Galicyjskiego – mówi Andrzej Woda.
Swoje przedsięwzięcie określił jako „kaprys starszego pana”. Pojazd wraz z końmi kosztował go
80 tys. zł. Za przejazd tramwajem trzeba będzie
zapłacić ok. 10 zł.
(G)

