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- Jestem szczęśliwy, dziękuję festiwalowi Kiepury.
Ojciec śpiewał jak anioł. Jan Kiepura kochał Polskę
i Polska kocha Kiepurę. Dziękuję – mówił John Thade,
syn Jana Kiepury
L str. 2
Podsumowanie Festiwalu w numerze za tydzień.
REKLAMA

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

MÓJ SZEF TO JA!
INFORMACJE:
tel. 18 44 99 164 - Nowy Sącz
kom. 605 233 175 - Gorlice
605 233 578 - Limanowa
667 005 974 - Nowy Sącz

www. mojszeftoja.pl

SPOTKANIA INFORMACYJNE
Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Wyspiańskiego 13, 33-300 Nowy Sącz
26 sierpnia 2016 (piątek) godz. 10.00
2 września 2016 (piątek) godz. 10.00
9 września 2016 (piątek) godz. 10.00
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TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

Ojciec śpiewał jak anioł
Syn Jana Kiepury, John Thade, był gościem specjalnym 50. Festiwalu im. Jana Kiepury Krynicy-Zdroju. Odwiedził to miasto po raz pierwszy, ale też po raz pierwszy
był w Polsce.
- Jestem szczęśliwy, dziękuję festiwalowi Kiepury. Ojciec śpiewał jak
anioł. Jan Kiepura kochał Polskę i Polska kocha Kiepurę. Dziękuję – mówił.
John Thade jest starszym synem Jana Kiepury i Marty Eggerth. Tak naprawdę nazywa się Jan Tadeusz Kiepura. Zmienił nazwisko, bo jak twierdzi,
Jan Kiepura może być tylko jeden. Wizyta w kraju ojca wyraźnie go wzruszała. Sam jest śpiewakiem specjalizującym się w musicalach i operetkach. Wiele wskazuje na to, że wystąpi z koncertem na przyszłorocznym 51. Festiwalu.
(RED)

50. Jubileuszowy Festiwal w liczbach:

8 – dni trwał festiwal
35 – imprez towarzyszyło festiwalowi, w tym 17

koncertów - 6 wieczornych i 11 kameralnych; wystawione zostały 2 spektakle; odbyło się 8 Krynickich Spotkań z Artystą i 8 plenerowych widowisk muzycznych
zatytułowanych „Uśmiechnij się z Kiepurą”

800

- osób stworzyło jubileuszowe wydarzenie,
w tym w sumie blisko 600 artystów: 64 solistów, 9 orkiestr, 4 balety, 2 chóry

Cywilizacja przyjechała pociągiem

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

P

ies z kulawą nogą nie zauważył, że w ubiegły
czwartek minęła okrągła,
140. rocznica wjazdu do Nowego
Sącza pierwszego pociągu. Tym
razem nikt na niego nie czekał,
po pustym peronie hulał wiatr,
a znudzony zawiadowca, zamiast
szykować do boju swój służbowy gwizdek, przysnął na chwilę z braku jakiegokolwiek ruchu
na szlaku.
A dlaczego mielibyśmy świętować rocznicę wjazdu jakiegoś

tam pociągu na stację – zapyta ktoś przytomnie? Ano choćby z tego prostego powodu, że to
właśnie połączenie koleją Nowego Sącza ze światem otworzyło
nową erę w historii miasta. Wielu
znawców dziejów naszego regionu próżno poszukuje w pamięci
i pożółkłych dokumentach wydarzenia równie doniosłego, jak
otwarcie kolejowego połączenia.
Mówiąc prościej - współczesna

Tym razem
nikt na niego
nie czekał, po
pustym peronie
hulał wiatr
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cywilizacja przejechała do Nowego Sącza pociągiem, bo do 18
sierpnia 1876 r. ledwie toczyła się
skrzypiącym wozem po wybojach
węgierskiego traktu.
Ani tu czas, ani miejsca nie ma
na historyczny wykład, co miast
o zawdzięcza kolei i powstałym
tego samego dnia Warsztatom Kolejowym. Wersja krótka odpowiedzi
brzmi: wszystko. Kto nie wierzy,
niech zgłębi temat na własną rękę.
Jeszcze całkiem niedawno, niemal wszystkie ważne instytucje w mieście miały w swojej nazwie przymiotnik „kolejowy”.
Ale pamięć ludzka jest krótka
i zawodna, symboliczny choćby
pociąg nie przyjechał i (jak mawia pewien mój kolega) pies mydło zjadł. Słabo, bo utrata pamięci
lokalnej wspólnoty, może wróżyć
pacjentowi również inne schorzenia. Zdrowia życzę.

kuba@sacz.in
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1100

- butelek Kryniczanki (0,6 l) wypito przy
przygotowaniu festiwalu

34 000

– osób wzięło udział w wydarzeniach festiwalowych, w tym w głównych koncertach wieczornych blisko 10 tys. słuchaczy.
REKLAMA
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Polityka

Apeluję, by dziennikarze oszczędzili prezesa
Rozmowa ze
STANISŁAWEM
KOGUTEM
senatorem PiS
- Nie zwalnia Pan tempa. Nie będzie w tym roku
urlopu?
- Pracowaliśmy do 5
sierpnia. Pod koniec miesiąca pewnie gdzieś wyjadę na
parę dni.
- Nie potrzebuje się Pan zresetować,
odpocząć?
- Potrzebuję, ale pan redaktor dobrze wie, że wyborcy przychodzą
z różnymi problemami a człowiek
stara się im pomóc.
- Zmęczony senator nie będzie mógł intensywnie pracować.
- Na super dużych obrotach pracuję ponad 30 lat, więc organizm jest
przyzwyczajony.
- Aż tyle się dzieje w polityce?
- Wiele się dzieje. Ostatnio byłem
w Łącku, gdzie producenci owoców
poprosili parlamentarzystów o spotkanie. Sadownicy mają duże problemy. Dla mnie to też jest skandal, że za
kilogram wiśni dostają 60 groszy, za
jabłka nawet nie dostają 1,50 zł. Postanowiłem im pomóc.
- Co senator może zrobić? Jaki ma Pan
wpływ na cenę wiśni?
- Przedstawiciel ministerstwa
jednoznacznie stwierdził, że Agencja Rynku Rolnego dostanie z Unii
Europejskiej piątą transzę pieniędzy. W związku z tym zadeklarowałem się, że zorganizuję spotkanie
w Nowym Sączu. Producenci
z naszego regionu twierdzą, że jest
zmowa konkurencji. Dlatego jeszcze będę dzwonił do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Bo jak
jest zmowa cenowa, to mamy do czynienia z przestępstwem.
- Ale co z tym zrobić systemowo? Jabłka,
śliwki, wiśnie to powinna być nasza mocna strona. Tymczasem co roku ten problem wraca.
- Według mnie powinna wrócić
kontraktacja. Jest projekt ustawy,
w której w Agencji Rynku Rolnego powoła się specjalny fundusz. To
dopiero początki tworzenia ustawy.
W Brazylii rząd przechodził ogromy kryzys i była ogromna nadwyżka kawy. Rząd kupował ją z pieniędzy rządowych, bo kawa była

wysypywana do
oceanu. Nie jestem zwolennikiem wyrzucania
owoców do
Morza Bałtyckiego. Był jednak ogromny
problem. Agencja Rynku Rolnego może skupić jabłka z pieniędzy unijnych.
Przyjeżdżały do nas jabłka z Grójca i
były rozdawane pod szkołami. No na
litość boską!
- Sądeccy sadownicy mogą spokojnie hodować jabłka, bo za jakiś czas będą wywożone pociągami?
- Wiem, panu chodzi o Podłęże
– Piekiełko.
- To jest stary temat, odchodzi i wraca.
Teraz wrócił. Do 1 stycznia 2019 r. ma być
gotowa dokumentacja linii.
- Teraz są już konkrety, a nie opowiadanie bajek, jak przez te kilkanaście lat. Ta linia była projektowana za
czasów marszałka Piłsudskiego. Linia
jest na liście podstawowej, nie rezerwowej. Są 3 mld zł z Unii Europejskiej
z planu inwestycyjnego Junckera.
Z funduszy kolejowych Polskie Linie
Kolejowe dają 321 mln zł na zrobienie dokumentacji. To też pieniądze
na wykup gruntu. Linia powinna być
oddana do roku 2026.
- A nie 2023?
- Rozmawiałem w Ministerstwie
Infrastruktury z panią dyrektor Departamentu Kolejnictwa, która powiedziała, że będą dokładane wszelkie starania, by czas ten skrócić do
2023.
- Czyli na koniec kolejnej kadencji parlamentarnej pojedzie pan do Warszawy
pociągiem?
- Jestem ogromnym zwolennikiem kolei. Teraz z Krakowa do Warszawy dojeżdżam pociągiem. Jedzie
2 godziny 15 minut.
- Karpacki Oddział Straży Granicznej to
też temat, który nieustannie wraca. Przy
okazji wybuchł mały skandal. 75 procent
kandydatów do pracy w tym oddziale zażywało narkotyki.
- Karpacki Oddział Straży Granicznej to wielki sukces Prawa
i Sprawiedliwości. Jest likwidowany Oddział Wsparcia, którym kieruje pułkownik Mieczysław Kurek.
Pułkownik Stanisław Laciuga tworzy

nowy oddział. Co do tych narkotyków, to wyszło podczas badań. Kandydaci są badani przez psychologa
i wariografem. Wypełniają też ankietę,
w której jeden punkt to zapytanie
o to, czy dany delikwent miał kontakt
z narkotykami. 70 procent stwierdziło, że tak. Nie zostali przyjęci do Straży
Granicznej. Powiedziałem to głośno,
bo dla mnie to był szok. Ci kandydaci
pochodzili z Sądecczyzny. Taki procent ludzi miało kontakt z narkotykami. Nie zdziwiłbym się, gdyby to
byli ludzie z wielkich miast. Niech rodzice zwracają na swoje dzieci szczególną uwagę, bo jeśli młodzi ludzie
w takim wieku zażywają narkotyki, to następne pokolenia trzeba naprawdę chronić.
- Kilka miesięcy temu powiedział Pan, że
Pański telefon rozgrzewa się do czerwoności, bo dzwoni tylu chętnych do pracy.
- Dzwonią ludzie. Nawet dziś
dzwonił pracownik KOSG, który został przeniesiony do oddziału Straży Pożarnej. Jest taka umowa i potwierdził to pan minister
Skiba - ci pracownicy, który byli
przeniesieni, mają prawo powrotu. Naprawdę nie mogę ingerować w sprawy przyjmowania
pracowników.
- Pan jest zwolennikiem programu 500 +.
Czytał Pan wypowiedź ministra Henryka
Kowalczyka, który przyznał, że w budżecie
brakuje dziś na ten cel 5 mld zł?
- Słyszałem wypowiedzi wspaniałej pani premier Beaty Szydło, która
powiedziała, że na to pieniądze są. Na
drugi rok są zabezpieczone 42 miliardy zł. Może to jest prywatna wypowiedź pana ministra.
- Ale poszła w świat i zasiała niepokój.
- Dla mnie ważniejszym autorytetem jest pani premier Rzeczypospolitej Polskiej.
- Nie minister finansów?
- Pani premier. Wraz z minister
pracy i polityki społecznej jednoznacznie stwierdzają, że pieniądze
są. Zostały wysłane do wszystkich
wojewodów. To nie jest problem zadzwonić do wojewody i zapytać, czy
są pieniądze. Nasz pan wojewoda potwierdził, że pieniądze są i że ich nie
braknie. Problemy były w tych miastach i gminach, gdzie rządzi opozycja, ponieważ ci politycy blokowali
wypłaty. Moja córka też dostaje 500+
i w gminie Grybów wszystko jest
wypłacane.
- Tam nie rządzi opozycja.

- Nie, nie rządzi. Pieniądze przelane są do wszystkich urzędów.
- Pan się wsłuchuje w głosy komentatorów? Prawicowy dziennikarz Wojciech Cejrowski komentował, że jednak 500+ to
patologia, bo ludzie zamiast iść do pracy,
siedzą w domu, a listonosz im te pieniądze przynosi.
- Niech się pan redaktor zastanowi, kto kiedyś będzie zarabiał na
nasze emerytury, jeżeli nie będzie
rodzin +3, bądź +2. Jestem zwolennikiem większych rodzin 2+4. Każdy ma prawo wyrazić swoje zdanie.
Na wielu spotkaniach, na których
jestem, ludzie dziękują za tę pomoc. Na odpuście pod Chełmem
w Grybowie ksiądz proboszcz także
dziękował i żartował, że ma katechetów i że może im by się to 500+ należało. U nas się mówi, że jak jest rodzina
wielodzietna, to musi być patologiczna, albo z problemem alkoholowym. A
to jest totalna bzdura. Nie zawsze rodzina wielodzietna jest patologiczną.
Naprawdę nie wszyscy przepiją te pieniądze. Pójdą i kupią żywność, ubrania, wyprawki do szkoły. Koniunktura handlowa się nakręca.
- Prezydent Andrzej Duda powiedział, że
jak nie załatwi sprawy przewalutowania
franków, załatwienia tych kredytów, to
się poda do dymisji.
- Każdy chce, żeby pan prezydent w ciągu roku załatwił wszystkie problemy. Będzie przygotowane specjalne porozumienie
z bankami i frankowicze mają być
zabezpieczeni. Pamiętam czasy pana
Leszka Balcerowicza. Ludzie, którzy wzięli kredyty na budowę domu
w złotówkach, sprzedawali je, aby to
wszystko spłacić.
- To był początek czasu przemian.
- Jestem zwolennikiem tego, że
każdy powinien brać odpowiedzialność za swoje kredyty.
- Pan ma kredyt we frankach?
- Nie mam i nigdy się o to nie starałem, zawsze liczyłem złotówkę do
złotówki, czy będę w stanie spłacić
kredyt. Możemy nabrać kredytów,
a potem będziemy protestować. Rząd
ma umorzyć wszystkim frankowiczom kredyty? Albo pan prezydent?
- Chyba nikt nie oczekuje umorzenia
kredytów.
- Ludzie przychodzą do biur
i mówią: my mamy kredyt w złotówkach. Dlaczego nie umorzycie nam np.
odsetek albo całego procentu. Czemu mamy płacić za te kredyty? Ja

uważam, że pan prezydent nie oszukał
frankowiczów, bo wprowadził pierwszy projekt ustawy. Następne będą
te, które będą pomagać frankowiczom. Prezydent jest wspaniały i konsekwentnie realizuje to, co powiedział.
Mógłbym tu wymieniać wiele rzeczy.
- Trzeszczy w Prawie i Sprawiedliwości?
Michał Karnowski, prawicowego dziennikarz, napisał, że ośrodek decyzyjny
w Polsce nie znajduje się w Pałacu Prezydenckim ani w Kancelarii Premiera Rady
Ministrów tylko zupełnie gdzie indziej. Jak
to rozumieć?
- Najlepiej jest atakować męża stanu, bo za taką osobę uważam pana Jarosława Kaczyńskiego. Pan Kaczyński
w wielu wywiadach jednoznacznie się wypowiedział, że pan prezydent został wybrany przez naród i on
w jego rządy nie ingeruje. Pan prezydent, pani premier zostali wybrani
dzięki panu Jarosławowi Kaczyńskiemu oraz PiS. Gdyby pan prezes nie
podał kandydatury Andrzeja Dudy,
to prezydentem by nie został. Całą
kampanię robiło PiS. Podobnie było
z panią Beatą Szydło.
- To o co chodzi panu Karnowskiemu? Są
interesy i interesiki w PiS?
- Nie ma żadnych interesów ani
interesików. Wydaje mi się, że pan
Michał Karnowski chciałby, żeby jego
gazeta miała poczytność. Musiałby
mieć jakieś dowody, że decyzje wydaje Jarosław Kaczyński. No naprawdę, trochę litości dla tego prezesa. Ja
bym proponował, aby pisać o tym, co
już zrobił pan prezydent i pani premier. Polska poszła do przodu.
- Ale trudno o bardziej przychylnego prezesowi Kaczyńskiemu dziennikarza niż Michał Karnowski.
- Inna jest rola dziennikarza, inna
prezesa partii. Na kongresie zdecydowanie wygrał pan prezes Kaczyński.
Jest człowiekiem, który na pierwszym miejscu stawia Polskę.
- Pan Jacek Kurski powinien być prezesem TVP?
- Pan Jacek Kurski jest osobą kompetentną i rzeczową. Ja patrzę ponad podziałami. On się na to
stanowisko nadaje, pan też by się
nadawał. Ja już nie, bo nigdy nie byłem dziennikarzem.
ROZMAWIAŁ
WOJCIECH MOLENDOWICZ
WYKORZYSTANO FRAGMENTY
WYWIADU DLA REGIONALNEJ
TELEWIZJI KABLOWEJ
Z 10 SIERPNIA 2016

Gdyby Alexander Graham Bell spóźnił się ze swoim wynalazkiem
o pięć miesięcy, to pierwsze zdanie, jakie wypowiedziano na świecie
przez telefon, nie musiałby brzmieć: „Panie Watson, proszę przyjść,
potrzebuję pana”, ale: „Panie Watson, pakujemy walizki, jedziemy
pociągiem do Nowego Sącza”. Był 10 marca 1876 r.

Za tydzień 1 września specjalne wydanie DTS
z okazji 140-lecia Newagu. Najstarszy i największy
zakład Sądecczyzny – historia, ludzie, wydarzenia.
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Pod patronatem DTS
Bohaterowie paradowali po Bobowej

Marszałek Józef Piłsudski
przebywał w Bobowej na miesięcznym wypoczynku w 1916
r. Potem odwiedził to miejsce
jeszcze w latach 30. w drodze do Krynicy. Jedna z opowieści mówi, że kazał wtedy zatrzymać pociąg, wysiadł
i pieszo udał się do dworu
Długoszowskich.
Ten pierwszy, udokumentowany pobyt marszałka
w Bobowej, stał się inspiracją
do obchodzonych w minioną
sobotę uroczystości „Piłsudski i Wieniawa – wielcy Polacy w służbie Ojczyzny”. Ten
drugi być może podsunął myśl
o inscenizacji przedstawiającej odwiedziny u adiunkta
Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego. Tyle że w odtwarzanej scenie marszałek
do dworu przyjechał w asyście banderii konnej, a w rolę
jego adiunkta wcielił się… aktor Bogusław Linda. Marszałka odgrywał Edward Janur,
REKLAMA

FOT. KRZYSZTOF GRYZŁO

Takiego marszałka i jego adiunkta w Bobowej jeszcze nie było.
W historycznych strojach przez
miasto przejechał Józef Piłsudski
i Bolesław Wieniawa-Długoszowski. W rolę tego drugiego wcielił
się aktor Bogusław Linda.

a matkę Długoszowskiego –
Janina Tarasek.
W czasie uroczystości w Bobowej odsłonięto popiersia Józefa Piłsudskiego i Bolesława
Wieniawy-Długoszowskiego.
Pomnik stanął przy Dworze
Długoszowskich, w którym
obecnie mieści się Szkoła Muzyczna I stopnia. Wydarzeniu,
oprócz znamienitych gości, towarzyszyła Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej.
Dwudniowe uroczystości
obchodzone w Bobowej miały

charakter patriotyczny. Dzień
wcześniej w odbył się koncert w wykonaniu uczniów
i nauczycieli miejscowej szkoły muzycznej oraz orkiestry
dętej.
Honorowy patronat nad
uroczystością sprawował prezydent Andrzej Duda.
(RED)

POD PATRONATEM
M
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Informacje
Dyspozytornia w trakcie rozmów
Jak informuje poseł Arkadiusz Mularczyk, wojewoda małopolski analizuje możliwość powrotu dyspozytorni medycznej do Nowego Sącza, która
miałaby obsługiwać trzy powiaty: nowosądecki, gorlicki i limanowski. Decyzje mają zapaść jeszcze w tym roku.

74 lata temu, 23 sierpnia 1942 r.,
rozpoczęła się likwidacja nowosądeckiego getta. Niemcy wysłali do obozu zagłady w Bełżcu ok.
16 tys. mieszkańców Sądecczyzny. Wywieziono ich w trzech
transportach. Deportacja odbyła
się w ramach akcji Reinhard, która zakładała zgładzenie ludności
żydowskiej.
W rocznicę tego wydarzenia
pochylono się nad postumentem
upamiętniającym sądeckich Żydów pomordowanych podczas Holokaustu. W miejscu, gdzie dziś jest
pomnik, znajdował się mur oddzielający zamkniętą część getta
od reszty miasta. Zapalono znicze.
Nie zabrakło refleksji i zadumy nad
ogromem zła sprzed lat. Popłynęły też łzy.
- Na początku nie chcieli mi pozwolić, abym leciał samolotem.
Ale jestem – mówił z dumą Markus Lustig, któremu na jego oczach
Niemcy zamordowali matkę, ojca,
siostrę oraz brata. On ocalał. Jest
prezesem Ziomkostwa Sądeczan
w Izraelu oraz jedną z niewielu już
żyjących osób z listy Schindlera. Ma
92 lata, mieszka w Izraelu.

FOT. AGNIESZKA MAŁECKA

Markus Lustig i Moniek Goldfinger żyjący do dziś Żydzi pochodzący z Nowego Sącza, którzy przeżyli Holocaust,
odwiedzili swoje rodzinne miasto.

Mocno wzruszony był też Moniek Goldfinger, urodzony w 1926 r.
w Wierchomli.
– Nie możecie nawet wierzyć. Ja
czuję, to spotkanie dziś, tutaj, jest
prawdziwe, że to nie sen. Ja was tutaj
widzę, witam. Dziękuję wam z całego
serca. Żeby Wam Pan Bóg dał zdrowie
i wszystko, co najlepsze – mówił do
licznie zgromadzonych w czasie apelu pamięci, który odbywał się na Placu 3 Maja w Nowym Sączu.
Moniek Goldfinger rodził się w 1926
r. Cudem przeżył getto w Starym Sączu. 17 sierpnia 1942 r. stracił prawie
całą swoją jedenastoosobową rodzinę.
Niemcy zamordowali wtedy w Starym Sączu blisko 100 Żydów, a resztę wysyłali do obozów. Goldfinger był
już po stronie tych, którzy mieli pójść
do komór gazowych Bełżca. W ostatnim momencie szef więzienia uderzył

do pejczem w twarz wybierając do
pracy. Potem trafił m.in. do obozu
w Buchenwaldzie.
To nie koniec sierpniowej pamięci
związanej z sądeckimi Żydami. Markus Lustig napisał wspomnieniową
książkę pt. „Skrwawiony puch”. Jej
promocja odbędzie się w najbliższy
w czwartek 25 sierpnia w Kawiarni Prowincjonalnej w Nowym Sączu
przy ul. Piastowskiej 3.
- Autor zapisał w niej wspomnienia z przedwojennego Nowego Sącza, rodzinnej ul. Pijarskiej, utrwalił dla potomnych trudne lata wojny
oraz okres powojenny. Podczas spotkania będzie możliwość spotkania
z nim i posłuchania historii, które
nie znalazły się na kartach książki
– zaprasza Łukasz Połomski z Sądeckiego Sztetlu.
(AM)

Aerokluby mają wesprzeć obronę kraju
Włączenie aeroklubów do nowej
struktury sił zbrojnych zapowiedział
minister obrony narodowej Antoni Macierewicz goszcząc w minioną
niedzielę w Łososinie Dolnej.
Zdaniem szefa MON dawna
świetność sił powietrznych może
zostać przywrócona, jeśli takie
aerokluby jak obchodzący jubileusz Aeroklub Podhalański będą
szkolić pilotów i współpracować
z wojskiem.
- Polska armia dysponuje wspaniały lotnictwem, które
się rozwija, które się wzmacnia,
REKLAMA

które się unowocześnia, które
pokazuje się naszym sojusznikom od najlepszej strony. Więc
nie tyle polska armia potrzebuje
wsparcia aeroklubów, ile aerokluby i obrona terytorialna kraju
potrzebują się wzajemnie – mówił minister.
- Aerokluby mają swoje zadanie. To jest nie tylko szkolenie pilotów szybowcowych, ale
to wkrótce już będzie codzienne
wsparcie, obowiązek codziennego wsparcia powstających Wojsk
Obrony Terytorialnej Kraju, które przecież muszą mieć także

komponent lotniczy. Aerokluby w całym kraju będą miały
w tym swój udział – podkreślał
szef MON.
Wojska Obrony Terytorialnej Kraju według koncepcji MON
mają stać się, obok sił lądowych,
morskich, powietrznych i specjalnych, piątym filarem polskich
sił zbrojnych. W ich skład mieliby
wejść rezerwiści i ochotnicy z organizacji proobronnych. Organizacja docelowo miałaby liczyć ok.
35 tys. żołnierzy.

(RED)

- W niedzielę na 60-leciu Aeroklubu Podhalańskiego spotkałem
wojewodę Józefa Pilcha. Przypomniałem mu o tej sprawie i sytuacjach, mówiąc że dyspozytornia
powinna wrócić do naszego regionu. Odpowiedział, że trwają obecnie procedury związane z analizą
możliwości powrotu dyspozytorni
do Nowego Sącza - mówi Arkadiusz
Mularczyk. - Nie chcę naciskać, że
tu i teraz trzeba to zmienić, bo to
proces na żywym organizmie. Na
chwilę obecną nie ma jeszcze decyzji, że ma się to stać za tydzień,

czy za miesiąc, ale trwają prace
i są obietnice wojewody celem
przywrócenia dyspozytorni do Nowego Sącza.
Poseł dodaje, że jest zwolennikiem, by dyspozytornia znalazła
się w nowym budynku Państwowej Straży Pożarnej, gdzie jest na
to miejsce.
Dyspozytornia miałaby obsługiwać powiaty: nowosądecki, gorlicki i limanowski. Według zamierzeń miałyby w niej pracować osoby
z tych trzech powiatów, a na zmianie każdy z dyspozytorów miałaby
obsługiwać teren, w którym mieszka.

(TOP)

WIĘCEJ NA
SACZ.IN

Sądeczanie wypili całe
grybowskie piwo
A konkretnie pewien jego gatunek,
którego próżno szukać w sądeckich
sklepach. Wypita zostały cała wyprodukowana partia! Czemu piwo
tak posmakowało lokalnym koneserom? I przede wszystkich, kiedy znowu znajdzie się w sprzedaży?
- Wspomniany gatunek piwa
powstaje w wyniku górnej fermentacji - mówi właściciel grybowskiego browaru Andrzej
Chobvanec. - Po raz drugi zdecydowaliśmy się je wyprodukować i cieszymy się, że trafiło
w gusta odbiorców - dodaje słowacki browarnik.
Rzeczywiście w stosunkowo
krótkim czasie Sądeczanie wypili prawie 30 tys. butelek wspomnianego piwa. Na nową dostawę będą jednak musieli czekać
mniej więcej do połowy września. Dlaczego?
- Aktualnie piwo leżakuje wyjaśnia Andrej Chovanec. - Aby

FOT. PIOTR PŁACHTA

Łzy wzruszenia przy murze getta

utrzymać wszystkie jego walory niezbędne jest przestrzeganie
całego cyklu produkcji. Nie możemy sobie pozwolić na obniżenie
standardów, tak jak to robią inne
browary, tym bardziej że nasze
piwo jest produkowane z całkowicie naturalnych składników.
Sądeccy piwosze muszą zatem
uzbroić się w cierpliwość i czekać do połowy września na swój
ulubiony trunek. A tymczasem na
pocieszenie pozostają im inne gatunki piwa z tego małego, ale jak
się okazuje, lubianego w regionie browaru.
(TB)
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Opinie

Hunwejbini na szlakach turystycznych
Jerzy Wideł
Z kapelusza

Ż

yczliwa ręka przewodnika beskidzkiego podrzuciła
mi jubileuszowe „Echo Beskidu”. Wydanie poświęcone jest
w głównej mierze 110-leciu Polskiego Towarzystwa Krajoznawczo-Turystycznego oddział Beskid w Nowym Sączu. Moją uwagę
przykuła winieta tego półrocznika. Z lewej strony tytułu znajduje
się stylizowana na parzenicę odznaka Towarzystwa Tatrzańskiego
z datą 1873, z prawej zaś widnieje odznaka z napisem Towarzystwo Turystyczne „Beskid” w Nowym Sączu – oddział Towarzystwa
Tatrzańskiego i data 1906. To zapewne ta data sprawiła, że właśnie w Nowym Sączu odbyły się
obchody 110. rocznicy oddziału PTTK „Beskid”. Zresztą bardzo
udane, bo organizacja na takie jak
najbardziej zasługuje. A członkowie PTTK w charakterystycznych
czerwonych swetrach są w mieście
REKLAMA

i na całej Sądecczyźnie bardzo widoczni i to z różnych okazji.
Ale obchody rocznicowe stanęły ością w gardle hunwejbinom
z konkurencyjnego do PTTK reaktywowanego po 1989 roku (po
rewolucji) Polskiego Towarzystwa
Tatrzańskiego. Hunwejbinom chodzi mniej więcej o to, o co chodziło w czasie rewolucji kulturalnej
w Chinach.
Jak twierdzą, PTTK nie ma prawa obchodzić 110 lat, bo to należy
się PTT, a poza tym PTTK utworzono w PRL w czasach głębokiej
komuny i krótko mówiąc to reżymowa organizacja.
W jubileuszowym „Echu Beskidu” delikatny, kulturalny odpór
daje Jerzy Kapłon, dyrektor Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie. Zamieścił
bowiem artykuł bardzo dokładnie udokumentowany, dotyczący
historii powstania Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w naszym kraju. Nie
uronił zasług innych organizacji,
które powstały dużo, dużo wcześniej przed PTTK. Jerzy Kapłon
przypomina, że 16 grudnia 1950 r.
na swoich walnych zjazdach
tak Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, jak i Polskie Towarzystwo Tatrzańskie podjęły uchwały

o rozwiązaniu się i wystąpieniu
ze swoim majątkiem do nowego
stowarzyszenia o przedwojennej
nazwie Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze. Formalnie stało się to 17 grudnia 1950 r.
Jakie to były czasy, część młodych hunwejbinów zapewne nie
pamięta.
Mnie jednak dziwi co innego.
Szlaki turystyczne przemierzają tysiące ludzi. Spotyka się setki osób
odzianych w stroje organizacji turystycznych. Jak szary obywatel ma
odróżnić działacza PTTK od PTT?
Co powiedzieć młodym ludziom ze

szkolnych kół turystycznych PTTK
o św. papieżu Janie Pawle II, który
nie dość, że był honorowym członkiem PTTK, to jeszcze, jako biskup
i kardynał Karol Wojtyła, solennie
przez swojego sekretarza opłacał
składki? Co na to ks. dr Andrzej Jedynak, kapelan sądeckiego PTTK,
któremu nadano godność Członka
Honorowego Koła Przewodników,
a podczas mszy św. na Przehybie
z okazji jubileuszu powiedział, że
sam jest od 45 lat w tej turystycznej
rodzinie i z tego powodu nie tylko
się cieszy, ale jest dumny, że do niej
– po pokonaniu problemów lat 70.

– należy. Może trzeba będzie księdza zlustrować, podobnie jak wybitnego działacza Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego prof. Feliksa
Rapfa, który w 1950 r. optował za
połączeniem PTT i PTTK po uprzednim samorozwiązaniu się.
Tak to jest, jak pseudopolityka wkracza nawet na szlaki turystyczne. A tymczasem niestrudzonym działaczom PTTK na czele
z prezesem Adamem Sobczykiem
życzę dalszych sukcesów w popularyzowaniu turystyki i piękna ziemi ojczystej. Alleluja i do
przodu!

Co powiedzieć młodym ludziom
o św. papieżu Janie Pawle II, który nie
dość, że był honorowym członkiem
PTTK, to jeszcze, jako biskup i kardynał
Karol Wojtyła, solennie przez swojego
sekretarza opłacał składki?
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Wasze historie

Ani mi się ważyć przestać marzyć
Samoloty to była jedna z jego miłości od pierwszego wejrzenia. Jedna, bo o drugiej opowiemy za chwilę.
Jako 8-latek razem z tatą odwoził ciocię na lotnisko w Krakowie.
Zobaczył samoloty i po prostu się
w nich zakochał. Potem jako 12-latek leciał do Stanów Zjednoczonych,
wtedy przekonał się, na czym polega praca na pokładzie.
- Wiedziałem, że to chcę w życiu
robić – przyznaje dziś.
Jako nastolatek szukał ofert pracy. Trafił na informację o prowadzonej we Wrocławiu rekrutacji do
linii lotniczych, które mają siedzibę w Londynie. Wysłał zgłoszenie,
ale bez przekonania, na nic nie liczył. Tymczasem został zaproszony
na rozmowę.

I jeszcze za to płacą
Stewartem nie zostaje się ot
tak, z ulicy. Przeszedł sześć etapów rekrutacyjnych i wiele szkoleń. Zaczęło się od testów psychologicznych sprawdzających m.in.
odporność na stres, asertywność,
umiejętność działania w grupie. Zaliczył mnóstwo ćwiczeń praktycznych, w tym z gaszenia pożarów,
wodowania, wydawanie perfekcyjnych komend. Miał też szkolenie położnicze. To ostatnie wbrew
pozorom okazało się całkiem przydatne - do tej pory odebrał na pokładzie samolotu dwa porody.
REKLAMA

FOT. Z ARCH. JAKUBA ŻELAZKO

Można z lękiem wysokości zostać stewardem? Można. Można na pokładzie
samolotu spotkać miłość swego życia?
Można. Można też cały czas powtarzać, że marzenia się spełniają. Tak robi
29-letni Dariusz Żelazko, pochodzący
z Nowego Sącza steward w dubajskich
liniach lotniczych.

W sumie z 320 osób, które zostały
zaproszone na pierwszy etap rekrutacji, pracę dostały cztery, w tym on.
Trafił do linii lotniczych w Londynie,
potem w Dubaju. Jego przygoda stewarda trwa już dziewiąty rok. Przygoda, bo tak traktuje swój zawód.
- Tu nie ma rutyny. Każdy dzień
jest inny. W domu w Dubaju bywam
maksymalnie 7 dni w miesiącu. Rio
de Janeiro, Hongkong, Kalifornia –
zwiedzam świat za darmo i jeszcze
mi za to płacą – uśmiecha się.
Podróże są okazją do poznawania świata, ale też do poznawania
ludzi. Na pokładzie spotkał choćby
Brada Pitta, Angelinę Jolie, Britney
Spears. Była więc możliwość zdobycie autografu, zrobienie „sweet
foci”, oczywiście wszystko z taktem, z poszanowaniem prywatności pasażera-celebryty.
Bo pasażer, jego komfort i bezpieczeństwo to dla niego priorytet. Jako
szef pokładu jest w stanie przekonać każdego, że samolot to najbezpieczniejszy środek transportu. – Jeśli ktoś się boi latać, moją rolą jest
odpowiedni usadzenie pasażera,
zajęcie go rozmową. Mój ton głosu,

pewność siebie dają pasażerom poczucie bezpieczeństwa.
Jak mówi, w sytuacji jakiegokolwiek zagrożenia steward z osoby
kojarzącej się z podawaniem kawy
czy obiadu, staje się profesjonalistą
do pomocy.

Chcieć to móc
Sam, choć trudno w to uwierzyć, jeszcze do ubiegłego roku miał
lęk wysokości. - Patrząc z okna samolotu, nie bałem się niczego, ale
wychodząc po drabinie, trzęsły mi
się nogi, to dziwne zjawisko – opowiada. Postanowił jednak przewalczyć swoją słabość. W Rio de Janeiro
skoczył z instruktorem na paralotni.
Strach minął. Bo Dariusz Żelazko w
rozmowie z nami i na swoim blogu,
gdzie występuje jako Jakub Steward,
przekonuje, że chcieć to móc.
- Wszystko jest możliwe do osiągnięcia, a 95 procent sukcesu to nasze pozytywne nastawienie. Każdą
porażkę trzeba traktować motywująco. Jak dziś się potknę, to jutro
wstanę. Nic nie dzieje się bez przyczyny, trzeba przyjąć, że tak miało
być – tłumaczy.

Napisał nawet motywującą książkę, opowiadając, jak został
stewardem. To pozycja dla fanów
latania, ale też dla tych, którzy latania się boją. Książka na razie szuka wydawcy.
O pozytywnym podejściu do życia opowiada też na spotkaniach
motywacyjnych.
- Razem z modelką Iloną Felicjańską odwiedzamy Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Powrót
z U” w Cholewiance. To miejsce
dla młodych ludzi uzależnionych
od alkoholu i narkotyków. Ciekawe doświadczenie, bo oni naprawdę słuchają. Okazuje się, że moje
marzenie, które przecież poprzez
zawód realizuję na co dzień, potrafi oddziaływać na innych, wzbudzając nadzieję na coś lepszego.
Pod koniec sierpnia 10 osób wychodzi z ośrodka, kończąc terapię,
z dumą będę świadkiem sadzenia
przez nich drzew – symboli ich nowego życia.

Strzała Amora
Sam nie przestaje marzyć. Chciałby teraz założyć rodzinę i zbudować

OGŁOSZENIA DROBNE
Sprzedam dom w miejscowości
Maciejowa k. Krynicy
z działką 15 ar- cena 360 tys.
Tel.602-607-794
OCIEPLANIE budynków,
tel. 881 507 760
Firma Aspen zatrudni osoby do
sprzątania obiektu handlowego

w Nowym Sączu przy ul. Węgierskiej 170. tel: 661 991 285.
Producent Rusztowań Budowlanych - KLINOWYCH, MODUŁOWYCH tel. 501 280 687
www.rusztowaniawarszawskie.
cpm.pl

dom. Nie będzie jednak rezygnować
z zawodu stewarda.
- Jest takie powiedzenie „raz
stewardesa, zawsze stewardessa”.
Próbowałem już kiedyś zrezygnować z tego zawodu. Wytrzymałem
za biurkiem sześć miesięcy, choć
miałem bardzo fajną posadę. Dlatego nie myślę o zmianie zawodu,
ale o zmianie linii lotniczych – tak
– mówi.
A wszystko ze względu na ukochaną. To ta wspomniana druga, po
samolotach, miłość od pierwszego wejrzenia. I spełnione marzenie.
- Druga połówka była pasażerką. Lecieliśmy z Seulu do Dubaju.
Ona była na występach z chórem
lubelskim. Ujęła mnie szacunkiem
do mnie jako osoby i ogromną kulturą. Zaczęliśmy rozmawiać, a potem umówiliśmy się, spotykaliśmy.
Od dwóch lat budujemy nasz związek. Na razie jestem w ciągłym ruchu, ale wkrótce się to zmieni – dodaje tajemniczo.
A ponieważ nie ma dla niego rzeczy niemożliwych, trzeba mu wierzyć na słowo. W końcu ten 29-latek
zamarzył kiedyś o spotkaniu z piosenkarką Shanią Twain. A nie tylko
ją spotkał, ale jedli wspólnie obiad,
a przy kolejnej okazji został wywołany na scenę. Tak jak zaplanował,
wdrapał się na sławny znak Hollywood, za co zresztą zapłacił karę 130
dolarów. I został zakochanym stewardem – jak pragnął. Może dlatego, że kieruje się hasłem: Ani mi się
ważyć przestać marzyć!
JOLANTA BUGAJSKA
REKLAMA
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Wyprawa roku

Przepłynęli Wisłę, bo taki mieli plan na wakacje

Dwóch sądeckich śmiałków dopłynęło nad Bałtyk na pontonie. Z Nowego Sącza ruszyli 19 lipca, 1 sierpnia dopłynęli do stolicy, w Gdańsku
byli 17 dni później.
Maciej Waligóra i Zbigniew Zawada wyprawili nad morze nie
łódką, nie jachtem - jak w zeszłym roku sądecki satyryk Andrzej Górszczyk - lecz pontonem, który zakupili niedługo
przed rejsem.
- Idea takiej wyprawy narodziła się spontanicznie, jej motorem napędowym był Zbyszek,
który bardzo dużo podróżuje.
W zeszłym roku pojechał na rowerze do Albanii. Razem wymyśliliśmy, że w te wakacje zrobimy
coś niecodziennego. W ogóle się
do tej wyprawy nie przygotowywaliśmy. Zabraliśmy ze sobą tylko
ubrania, najpotrzebniejsze rzeczy
i w drogę. Ponton kupiliśmy niedługo przed decyzją o wyjeździe opowiada Maciej Waligóra.
Na Facebooku prowadzili internetowy dziennik pokładowy
„Adventure Wolves”, który aktualizował sądecki historyk Łukasz
Połomski, a prywatnie przyjaciel
żeglarzy. Można więc było na bieżąco śledzić ich wyprawę.
Noce żeglarze spędzali najczęściej na pontonie na rzece,
bądź na plaży. Tylko raz nocowali
w domu.
- Mieliśmy ze sobą dwa namioty,
w których spędzaliśmy noce. Rozbijaliśmy je na plaży lub w krzakach przy brzegu. Kiedyś rozbiliśmy obóz w lesie, choć początkowo
myśleliśmy, że to wyspa. Około 200
metrów od nas zauważyliśmy ślady jeleni i dzików. Rano zwierzęta przyszły nad brzeg rzeki, do wodopoju. Potem wybieraliśmy już
bezpieczniejsze miejsca do spania. Jedną noc, w Warszawie, udało nam się spędzić w domu mojego kolegi Mateusza Szewczyka
i jego żony Basi - opowiada Maciej.
Mimo że podczas rejsu wody
było wokoło chłopców aż nadto,
to właśnie jej brak był największym problemem.
- Dwa razy wykąpaliśmy się
w Wiśle. Okazało się, że rzeka

jest tak zanieczyszczona, że mycie się w niej bardzo niekorzystanie odbija się na zdrowiu. Nikomu nie polecam takiej toalety
- przestrzega Maciej.
Jednak ani raz nie przyszło im
nawet przez myśl, aby zawrócić. To po prostu nie wchodziło w grę
– mówią. Choć krótkie momenty
zwątpienia jednak się pojawiły. Wieczorami nie było kompletnie
nic do roboty. Przychodziła godzina 19., 20. i człowiek się zastanawiał, co w ogóle na tej rzece
robi. Za to wyprawa nagradzała
nas tym, że gdy docieraliśmy do
większych miast jak Sandomierz,
Tarnobrzeg, Grudziądz, mieliśmy
poczucie, że osiągniemy cel. Pokonywaliśmy kolejne etapy, szliśmy do przodu.
Warunki pogodowe, jak
to podczas rejsu, żeglarzy nie
rozpieszczały.
- W pierwszym tygodniu były
straszne upały, powyżej 30 st.
Celsjusza. Spiekło nas słońce.
Gdybyśmy nie mieli czapek, które wzięliśmy z domu w ostatniej
chwili, jak nic byłby udar.
Potem przyszły burze. Pewnego razu po lewej stronie mieliśmy
jedną burzę, po prawej drugą
i, jakby tego było mało, przed nami
biły kolejne pioruny. Zbyszek
zabrał folię, zakrył nią ponton,

a sami schowaliśmy się w krzakach. Czekaliśmy półtorej godziny, aż burza się skończy. Pioruny trzaskały w bliskiej odległości
od nas. Nasza radość była przeogromna, kiedy się uspokoiło. To
było w zasadzie jedyne poważne
zagrożenie pogodowe – opowiada Maciej.
Niebezpiecznie było także pod
koniec wyprawy.
- Końcowy odcinek trasy zaczęliśmy dwa kilometry za śluzą w Przegalinie, mając w planie
dotarcie do tzw. Wisły Śmiałej.
Okazało się, że to już nie jest ta
sama rzeka, którą płynęliśmy
wcześniej przez dwadzieścia kilka dni. Piętrzące się fale, które jachtom, łodziom z napędem
nie robią najmniejszej krzywdy, dla nas okazały się prawdziwym wyzwaniem. Beztroskie
myślenie odbiło się nam czkawką, gdyż przy rozwidleniu na Wisłę Śmiałą i kanał gdański dotarło do nas, że tą drogą do morza
nie dopłyniemy - wspomina Zbigniewa Zawada.
- Ostatniego dnia rejsu, ok.
godz. 18., do celu mieliśmy ponad 2 km. Płynęliśmy, mijając
po obu stronach stocznie i statki transportowe. Ludzie ze statków wycieczkowych wprost nie
dowierzali, że taka łupinka jak

REKLAMA

Sklep z akcesoriami do przetwórstwa domowego,
poszukuje do placówki w Cieniawie
pracowników na stanowisko:
Kasjer – Sprzedawca
Magazynier – Sprzedawca
Od kandydatów oczekujemy:
• uczciwości i odpowiedzialności
• zaangażowania
• pozytywnego nastawienia do klienta
• mile widziane doświadczenie w handlu
• umiejętności obsługi wózka widłowego /dotyczy
Magazyniera/
Proponujemy:
stabilność zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę

Zadzwoń: 696 552 960

ZDJĘCIA: ARCH. ADVENTURE WOLVES

Okazało się, że
to już nie jest ta
sama rzeka, którą
płynęliśmy wcześniej
przez dwadzieścia
kilka dni. Piętrzące
się fale, które
jachtom, łodziom z
napędem nie robią
najmniejszej krzywdy,
dla nas okazały
się prawdziwym
wyzwaniem.
nasz ponton z wiosłami przepłynęła tuż obok nich – śmieje się.
- Na ostatniej prostej dało znać
o sobie morze. Woda dość mocno się spiętrzyła i tylko dzięki adrenalinie płynęliśmy dalej. Został
nam do mety jedynie kilometr.
Gdyby nie zakaz wpłynięcia, fale
roztrzaskałyby nas o falochron.
Zawróciliśmy, dobiliśmy do najbliższego możliwego miejsca i razem z pontonem w rękach pokonaliśmy dystans dzielący nas od
morza. 17 sierpnia około godz. 22.

zameldowaliśmy się nad Bałtykiem
w Brzeźnie, nadmorskiej dzielnicy Gdańska. Tam było nam dane
zakończyć wyprawę – relacjonuje Zawada.
Chłopcy uważają, że nie dokonali niczego wielkiego. - Nie jesteśmy żadnymi mistrzami, nie
zrobiliśmy nie wiadomo czego.
Po prostu zrealizowaliśmy nasz
plan na wakacje. Były momenty, że nas to przerastało. Jednak
udało się.
AGNIESZKA MAŁECKA

REKLAMA

Centrum
Finansowe
pożyczki •leasing
•
gotówkowe do 200 000
• kredyty
• szybkie pożyczki do 20 000
Wiele banków i firm pożyczkowych
kredyty

w jednym miejscu

Profesjonalne doradztwo

decyzja kredytowa
• szybka Zapraszamy

tel. 796 292 958
Jagiellońska 42
33-300 Nowy Sącz
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Jubileusz

Szybowiec wystrzelony z procy

- Za ludzkiego życia chyba tylko raz się takie jubileusze przeżywa: 60-lecia Aeroklubu Podhalańskiego i 85-lecia szybownictwa sądeckiego. Ważny moment?
Andrzej Sarata: - Bardzo ważny.
85 lat temu rozpoczęła się przygoda
z lataniem na Sądecczyźnie.
- Pierwsze były szybowce i może nie
wszyscy wiedzą, że te szybowce budowano w Nowym Sączu.
Roman Matyjewicz: – To dzięki
temu, że przy ówczesnych Sądeckich
Zakładach Kolejowych była grupa zapaleńców składająca się z ludzi znających się na technice. Było także dobre
wyposażenie, bo były to stolarnie wysokiej jakości. Szybowce przed wojną
budowano głównie z drewna sosnowego, pokrywane były płótnem. Pierwsze
cztery szybowce zaczęto tu budować
w 1931 roku, a rok później rozpoczęto
na nich pierwsze loty. Stąd mówimy o
85-leciu, przyjmując rok 1931 jako początek szybownictwa sądeckiego.
- Co kierowało ludźmi przed blisko 100
laty, że chcieli latać i budowali szybowce?
AS - Człowiek zawsze marzył
o lataniu. A że wreszcie stało się to
możliwe na początku ubiegłego stulecia to i w Nowym Sączu chciano
zakosztować jak smakuje poruszanie się w trójwymiarowej przestrzeni. Stąd te pierwsze szybowce, które tu powstały.
RM: - Sprzyjała temu także tutejsza topografia. Przed wojną starty na
szybowcach odbywały się za pomocą lin gumowych, czyli wystrzeliwane były niczym z procy. Nie był znany start za samolotem.
- Ryzykowna to była wersja startu.
RM: - Można to porównać do dzisiejszych startów na paralotniach.
Paralotniarz rozpędza się zbiegając
na dół, żeby nadać energię. Wtedy to
były liny gumowe, które były przez
obsługę naciągane i szybowiec był jak
gdyby wystrzeliwany. Inna też była
metoda szkolenia, były to szybowce
jednomiejscowe czyli uczono się metodą prób i błędów.
- Czyli bolesną?
RM: - Na pewno bolesną (śmiech).
Topografia sprzyjała szybownictwu.
Początkowo startowano z góry Rachów i Jodłowiec w Tęgoborzy. Te
miejsca sprzyjały takim lotom, również tym długim, bo wykorzystywano zjawisko wiatru, który uderza
w przeszkodę, dzięki temu powstają prądy wznoszące. To wszystko obserwowano i eksperymentowano, ale

przede wszystkim byli ludzie, którzy
mieli jakąś wizję i mieli pasję, szybownictwo mogło się rozwijać.
- Do ludzi Aeroklub Podhalański zawsze
miał szczęście? Pasjonatów chyba nigdy
nie brakowało?
AS: - Nie brakowało i nie brakuje.
Rzesza naszych członków ciągle się
powiększa. W tej chwili liczył około 100 osób. Jest to wynik imponujący. Nie jesteśmy przecież aeroklubem
zlokalizowanym przy dużym ośrodku miejskim jak warszawski czy krakowskich, mamy zupełnie inne warunki, a jeśli chodzi o ilość członków
to niewiele ustępujemy ośrodkowi
krakowskiemu.
- Zaczynało się od szybowców. 85 lat
temu Oczywiście one się zmieniły, jednak urok tego samolotu bez silnika pozostaje ten sam?
RM: - Idea jest ta sama i pozytywne wrażenie takie same. Szy-

Ale jest oczywiście też drugi kraniec tego sportu samolotowego,
na przykład wyścigi samolotowe, wtedy ten sport jest faktycznie bardzo drogi i dostępny tylko
dla nielicznych.
- Kiedy pierwsze samoloty kiedy pojawiły się na Sądecczyźnie i w Aeroklubie
Podhalańskim?
RM: - Na Sądecczyźnie najpierw
pojawiły się szybowce, ale są udokumentowane zdjęciami fakty, że lądowania samolotów na Jodłowcu odbywały się już przed wojną. Lądowano
metodą „pod stok”, czyli metodą trochę karkołomną, bo potem samolot
musiał zatrzymać się na szczycie. Samoloty i nie były wyposażone w hamulce, musiała więc podbiec ekipa,
żeby maszyna się nie stoczyła.
- Mówi to Pan z uśmiechem, ale to było na
granicy ryzyka.
RM: - Na pewno to było bar-

- Mówi Pan o tym jak o pewnym sukcesie?
AS: - Tak, bo to bardzo duży
sukces, żeby mając kilometr trawiastej łąki posadzić odrzutowiec a potem jeszcze wystartować z tego skrawka. Oczywiście
nie obyło się bez różnego rodzaju modyfikacji tego samolotu. Ja
tego nie pamiętam, ale z tego co
przekazują źródła, wymontowano z niego wszystko, co było niepotrzebne, zostawiono tylko to, co
niezbędne, żeby mógł wykonać lot
z niewielką ilością paliwa. Nie jest
mi znana sytuacja, żeby kiedykolwiek po raz drugi odrzutowiec w
Łososinie wylądował.
- Od lat mówi się, że to lotnisko w Łososinie już niebawem się zmieni i będą
tam mogły lądować większe samoloty, będziemy też mogli z Łososiny latać rejsowymi lotami w dowolne miejsce w Polsce.
AS: - Lotnisko ciągle się zmie-

ZDJĘCIA: Z ARCH. AEROKLUBU PODHALAŃSKIEGO

Rozmowa
z ANDRZEJEM SARATĄ,
prezesem Aeroklubu
Podhalańskiego
i ROMANEM
MATYJEWICZEM –
dyrektorem lotniska
w Łososinie Dolnej

bowce zawsze stanowiły podstawę
piramidy szkoleniowej, czyli były
najprostsze materiałem latającym,
na którym można było prowadzić
podstawowe szkolenie ale również
selekcję wstępną, kto się nadaje.
Tak jest do tej pory.
- Szkolenie szybowcowe decyduje, kto
może zasiąść za sterami samolotu?
AS: - Bez wątpienia tak, bo jeśli
uczeń nie poradzi sobie z pilotowanie szybowca, to nie poradzi sobie
z pilotowanie dużej, ważącej czasem kilkaset ton, maszyny. Niektórzy mówią, że latanie szybowcem to
jest właściwie kwintesencja latania.
A inni mówią, że jest odwrotnie, bo
nikt nigdy nie widział ptaka bez napędu (śmiech). Jedni kochają szybowce, inni samoloty, ale wszyscy
kochają latanie.
- Kiedy patrzymy z ziemi na samolot, który lata gdzieś tam na niebie, mamy wyobrażenie, że po pierwsze pilotowanie jest
trudne, a po drugie latanie to drogi sport.
AS: - To zależy, bo jeśli chodzi o latanie na szybowcach to nie
jest to sport szczególnie drogi czy
trudny. Wymaga za to sporo czasu, bo często trzeba odczekać aż
pojawią się odpowiednie warunki, żeby wzbić się w powietrze.
Póki co kluby dysponują dużą ilością szybowców, które udostępnia
się za wręcz symboliczną opłatą.

dzo duże ryzyko. Po wojnie, w drugiej połowie lat 50., gdy powstawał
aeroklub, zmieniła się metodyka
szkolenia szybowcowego. Zaczęto
szkolić na szybowcach dwumiejscowych, z wykorzystaniem wyciągarki ale przede wszystkim z wykorzystaniem samolotu holującego.
Starty odbywały się już nie ze szczytu Jodłowca, tylko znaleziono teren
w Kurowie koło mostu na Dunajcu.
To było śmieszne lotnisko, bo funkcjonowało przez kilka lat ale było
czynne tylko okresowo. Był to teren zalewowy, na zimę był zalewany, więc hangar stał na odpowiednim podwyższeniu, żeby uchronić
go przed wodą. Wtedy powstała
sekcja samolotowa i rozpoczęło się
szkolenie na samolotach.
- Jak rozumiem, ciągle trwało poszukiwanie optymalnego miejsca na usytuowanie
lotniska, aż Łososina Dolna została stolicą
sądeckiego lotnictwa.
AS: - Szukano terenu, na którym można by latać przez cały rok.
Dowódca Wojsk Lotniczych generał Jan Frey-Bielecki znalazł takie
miejsce w Łososinie - to najbardziej równa łąka na Sądecczyźnie.
Tam w roku 1962 otwarto hucznie
nowe lotnisko. Hucznie, bo wylądował tam samolot Lim - czyli odrzutowiec. Na tym niewielkim skrawku
terenu usiadł i potem wystartował
odrzutowiec.

nia, od kiedy weszliśmy jako kraj do
strefy Schengen i pojawiła się możliwości przylotu statków powietrznych z zagranicy, codziennością
właściwie jest to, że na naszym lotnisku lądują samoloty spoza granic
Rzeczypospolitej.
- Dodajmy, że nieduże samoloty.
AS: - Nieduże, bo nie mamy niestety utwardzonego pasa startowego. Ciągle wierzymy, że to się uda, jak
w wielu innych miejscach, choćby
w niedalekim Krośnie.
- Idea budowy czy przebudowy lotniska łososińskiego co jakiś czas pojawia
się i znika.
AS: - Chyba jednak nie znika. Powiedziałbym, że ona znika w mediach, ale w naszej świadomości
i w naszych staraniach jest cały czas.
Potrzeba jednak pieniędzy, żeby
można było zbudować pas startowy
utwardzony.
- Przez 60 lat bardzo różne samoloty
w Łososinie lądowały. Możemy prześledzić
chyba całą historię lotnictwa polskiego
na przykładzie Aeroklubu Podhalańskiego
i lotniska w Łososinie.
RM: - Uśmiecham się, bo wśród
sprzętu w naszych hangarach są
samoloty, które są równolatkami
Aeroklubu Podhalańskiego, czyli sześćdziesięcioletnie a nawet
starsze

- I są one sprawne, latające?
RM: - Tak, to często dziwi naszych
gości, którzy przychodzą na lotnisko
i pytają, ile ten samolot ma lat. Szczególnie wśród młodych ludzi budzi to
emocje.
- Rzadko kto 60-letnim samochodem
jeździ.
RM: - Ale samolot jest eksploatowanych według innych reguł.
Wszystkie elementy ograniczonej żywotności są wymienione niezależnie
od ich stanu. W samolocie po wielu
latach praktycznie tylko główna konstrukcja jest oryginalna, a pokrycie,
przyrządy, elementy podwozia, silnika są wielokrotnie remontowane,
wymieniane. Tu jest zupełnie inaczej
niż w motoryzacji, gdzie jeździ się
praktycznie do pierwszej awarii lub
do zużycia silnika. Tu silnik ma określoną żywotność i niezależnie od stanu jest remontowany lub wymieniany. To powoduje, że ten sprzęt jest po
prostu w dobrym stanie przez wiele, wiele lat.
AS: - Mamy w samolot Jak-18
z datą produkcji 1966, czyli jest to
dokładnie równolatek naszego aeroklubu. Mamy też ultranowoczesną Extra 330C, która ma dwa lata.
Na przykładzie tych dwóch statków
powietrznych można prześledzić,
jak zmieniała się technika lotnicza
na przestrzeni 60 lat.
- Wymieniacie Panowie, jakimi samolotami aeroklub dysponuje, ale ciągle nie
mamy wyobrażenia, jak wielka jest to flota powietrzna.
AS: - Posiadamy w hangarach
12 szybowców i 8 samolotów, czyli razem 20 statków powietrznych.
W skali kraju jesteśmy na pewno
w ścisłej czołówce, jeśli chodzi o ilość
sprawnego sprzętu, choć oczywiście w naszych hangarach sprzętu
stoi dużo więcej. Mamy takie perełki jak wymienionych przeze mnie
Jak-18, jedyny w Polsce latający samolot tego typu. Mamy też jedyny
na świecie latający RWD-5, którym
w 1933 roku Stanisław Skarżyński
przeleciał nad Południowym Atlantykiem jako jedyny do tej pory człowiek na świecie.
- Aeroklub Podhalański to ludzie pasji, ale
też przedsiębiorstwo, którym trzeba zarządzać i je utrzymywać.
RM: - Jesteśmy przede wszystkim
szkołą lotniczą - posiadamy certyfikat ośrodka szkolenia lotniczego. Ale
jesteśmy też firmą lotniczą świadczącą usługi lotnicze, oczywiście w odpowiednim zakresie, czy stacją obsługową. To wszystko to są działania,
które wymagają posiadania certyfikatów Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
Jeśli weźmiemy pod uwagę 8 samolotów, 12 szybowców, do tego jeszcze
samoloty prywatne to jest co robić.

ROZMAWIAŁ
WOJCIECH MOLENDOWICZ
WYKORZYSTANO FRAGMENTY
WYWIADU DLA REGIONALNEJ
TELEWIZJI KABLOWEJ
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Prawdziwe

RATY 0%

BEZ UKRYTYCH KOSZTÓW • BEZ UKRYTYCH OPŁAT

Technologia 4K High Dynamic Range
Smukłe, aluminiowe wykończenie

XD85

55”

10 RAT 0% × 599,90 zł

Sony Android TV – znakomita rozrywka, inteligentne wyszukiwanie

5 999 zł

Procesor X1 z 4K X-Reality Pro

Olśniewający w każdym calu

Więcej informacji w salonie Sony Centre:

NOWY SĄCZ / ul. Dojazdowa 20 • tel. 18 444 11 44 • pon-pt: 10-19, sob: 10-15
Promocja ważna od 15.07–14.08.2016 r. lub do wyczerpania zapasów, na wybrane produkty.
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 0% przy całkowitym koszcie raty 0 zł. Szczegóły dostępne u Doradców Sprzedaży.
„Sony” i odpowiednie logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi Sony Corporation.
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Cufcia
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170 lat Żegiestowa-Zdroju

Od Medweckich do Cechinich
Za ojca – twórcę Uzdrowiska
Żegiestów-Zdrój trzeba uznać
spolszczonego, węgierskiego
szlachcica Jakuba Ignacego Medweckiego, ówczesnego kierownika kąpielisk w Muszynie, który
podczas jednej z wędrówek odkrył w Dolinie Szczawnego Potoku źródła wody mineralnej. Wyczuł dobry interes i w 1846 r.
odkupił od miejscowych chłopów
potrzebne mu działki pod przyszłe Uzdrowisko. W dzisiejszych
czasach, po latach upadku, z ruin
podnoszą Żegiestów-Zdrój bracia
Józef i Stanisław Cechini, którzy
utworzyli w tym celu Spółkę Cechini Żegiestów-Zdrój Główny.
Tak historia zatoczyła koło.

Uzdrowisko z renomą
Ignacy Medwecki musiał bardzo kochać swoją żonę, bo odkryte źródło w 1846 r. nazwał
jej imieniem „Anna”. Przy źródle
powstały pierwsze pensjonaty z
łazienkami. Kierowanie Uzdrowiskiem przejął następnie syn
Karol Medwecki.
Kiedy do Uzdrowiska w 1876
r. dotarła linia kolejowa nastąpił
gwałtowny jego rozwój. Przerwała go I wojna światowa. Ale
na tyle Żegiestów zdobył renomę, dzięki znakomitym wodom
mineralnym i klimatowi, że tuż po
wojnie zawiązała się Spółka Żegiestów-Zdrój. Jej udziałowcami byli lekarze, adwokaci, drobni
przedsiębiorcy. Prezesem zarządu został burmistrz Krosna
Jędrzej Krukierek.
Potem rządy w spółce przejął jego syn Kazimierz. To były

złote czasy dla Uzdrowiska.
Spółka zarządzała licznymi
pensjonatami, a także sprzedawała działki innym prywatnym osobom. Ukoronowaniem
tych działań było oddanie do
użytku w 1933 r. sanatorium
Nowego Domu Zdrojowego,
wokół którego toczyło się całe
życie uzdrowiskowe. Dom powstał według projektu wybitnego architekta prof. Adolfa
Szyszko-Bohusza. Powstały też inne wille i pensjonaty
prywatne – „Warszawianka”,
„Elżka”, „Zamek”, „Orlętko”.
W 1936 r. oddano do użytku jeden z najbardziej luksusowych
hoteli-sanatoriów w ówczesnej Polsce „Wiktor” - dla pracowników Koncernu Naftowego „Małopolska”. Nazwę przyjął
od dyrektora koncernu Wiktora Hłaski.

Gdzie te złote czasy?
Żegiestów – Zdrój do 1939 r.
był zadbany w każdym szczególe, kwitł i świetnie się rozwijał. Szczególnie tłumnie leczyli się tutaj i bawili bogatsi
mieszkańcy Krakowa, Warszawy, Lwowa, Śląska. Spółka Żegiestów-Zdrój, mimo finansowych perturbacji, jakoś
sobie radziła z utrzymaniem
wysokiego poziomu świadczonych usług leczniczych
i wypoczynkowych.
Niestety, w efekcie II wojny
światowej Uzdrowisko podupadło za sprawą dewastacji ze
strony zarówno okupanta niemieckiego, jak i późniejszych

Dziadek Karol Cechini-budowniczy tunelu kolejowego w Żegiestowie
w 1873 (pierwszy z lewej)

WARSZAWIANKA sprzed 15 lat
grabieży mienia przez okoliczną ludność. W 1948 r. Spółkę
upaństwowiono i większość
pensjonatów przejęły zakłady pracy. W 1953 r. cały majątek przedwojennej Spółki przeszedł pod zarząd Uzdrowiska
Krynica-Żegiestów, a od 1996 r.
do Spółki Akcyjnej Skarbu Państwa Krynica-Żegiestów SA.

Bracia Cechini wkraczają
Po 1989 r. spadkobiercy
przedwojennej Spółki Żegiestów-Zdrój rozpoczynają batalię o zwrot mienia. Niejako
równolegle Uzdrowiskiem, dodajmy zrujnowanym, zaczyna
się interesować współwłaściciel Przedsiębiorstwa Robót
Budowlanych i Transportowych
z Muszyny Stanisław Cechini.
Drugim współwłaścicielem firmy jest jego brat Józef. Powołują oni do życia Spółkę „córkę Cechini” Żegiestów-Zdrój
Główny. Czynią starania o zakup pensjonatów, prywatnych
willi, które są w opłakanym stanie, często porzucone przez
byłych właścicieli.
- Trochę z sentymentu, bo
przecież tutaj w Andrzejówce
się urodziłem, tutaj tunel kolejowy budował mój pradziadek
Franco, zacząłem się interesować Żegiestowem – wspomina Stanisław Cechini. – Patrzyłem na tę ruinę ze zgrozą,
a przecież tutaj jest tak pięknie.

Projekt nowej WARSZAWIANKI
Wykonałem setki telefonów,
odbyłem dziesiątki rozmów
z ludźmi, którzy coś wiedzieli na temat własności obiektów. Skontaktowałem się ze
spadkobiercami przedwojennej
spółki. Krok po kroku nabywaliśmy z bratem nieruchomości
w opłakanym stanie. Przygotowaliśmy bardzo interesujący projekt odbudowy całego
Uzdrowiska. Wreszcie po tylu
latach starań kupiliśmy w 2015
r. perłę w koronie, czyli sanatorium Nowy Dom Zdrojowy
wraz z ujęciem wody mineralnej. Ale to dopiero początek
trudnej drogi. Zapraszamy do
współpracy w projekcie inwestycyjnym realizowanym przez
naszą Spółkę Uzdrowisko Żegiestów – Zdrój.

Nowatorski projekt
To projekt rzeczywiście nowatorski, niespotykany dotąd
w Polsce. Chodzi o odtworzenie dawnej świetności Uzdrowiska poprzez obudowę, rozbudowę i modernizację dawnych
obiektów powstałych w okresie międzywojennym, jak i realizację nowych. Zaplanowano
kompleksową obsługę gości
zwiedzających Uzdrowisko poprzez stworzenie bazy wypoczynkowej, rekreacyjnej, noclegowej. Zadbano w projekcie
o każdy detal, począwszy od
stworzenia odpowiedniej ilości

miejsc parkingowych, centrum
informacji turystycznej, punktów widokowych, kończąc na
zaprojektowaniu terenów zieleni i parku leśnego.
Zaplanowane działania mają
na celu pełne zaspokojenie potrzeb ludzi odwiedzających ten
wyjątkowy zakątek kraju. Ma
to zapewnić realizacja usług
o charakterze uzdrowiskowo-leczniczym, poprzez bazę
usług wypoczynkowo – turystycznych, kończąc na usługach konferencyjnych i rozrywkowych o najwyższym
standardzie, skierowanych do
środowisk biznesowych.
Ważnym aspektem projektu rewitalizacji Uzdrowiska jest
przyczynienie się do wzrostu ożywienia gospodarczego
i rozwoju innych form działalności gospodarczej nie tylko
w Żegiestowie-Zdroju, ale również w okolicznych miejscowościach, jak Piwniczna, Muszyna, Krynica-Zdrój a nawet Stary
i Nowy Sącz.

Piękna wizja na lata
Spółka braci Cechinich ma
więc tchnąć życie w martwe
Uzdrowisko. Ile to może potrwać? Kiedy będzie można
przyjechać tutaj do domów seniora, hoteli, centrów medycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych, parku wodnego itp.
Stanisław Cechini jest ostrożny w słowach.
- To projekt na lata, w zależności od koniunktury gospodarczej kraju – mówi. – Może
to być za 5-10-15 lat.
JERZY WIDEŁ

PROMETEUSZ sprzed 15 lat

Projekt nowego PROMETEUSZA
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170 lat Żegiestowa-Zdroju

Pasjonująca historia
BARBARA RUCKA

Dwa wieki
uzdrowiska Żegiestów

Kraina muzyki łagodnej
W piątek i sobotę 26-27 sierpnia na urokliwej Łopacie Polskiej rozbrzmiewać będą dźwięki muzyki i śpiew. Już po raz czwarty Towarzystwo Przyjaciół Żegiestowa organizuje Festiwal Piosenki Turystycznej pod nazwą „Babie Lato”.
- Łopata Polska to miejsce niezwykłe klimatycznie z różnych względów, nie tylko krajobrazowych – mówi Krzysztof Płowiec, przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Żegiestowa.
- Sam festiwal „Babie Lato” nawiązuje do kręgu piosenki autorskiej wywodzącej się z krainy muzyki łagodności, której przedstawicielami w przeszłości byli twórcy tej miary, co Jerzy Harasimowicz, Wojciech Bellon, czy Adam Ziemianin rodem z Muszyny.
W piątek festiwal otworzą przesłuchania zespołów amatorskich, a ich laureaci wystąpią w drugim dniu festiwalu.
- Na ten dzień zaplanowaliśmy także występ zespołu „Małżeństwo z rozsądku” artystów ze
wspomnianego kręgu muzycznej krainy łagodności – wyjaśnia Bożena Szczepaniak z TPŻ. Oczywiście jednym z najważniejszych punktów programu festiwalowego będzie występ gwiazdy
Anity Lipnickiej, która oprócz starych przebojów zaprezentuje piosenki z ostatniej solowej płyty
„Vena Amoris”. Tej artystki specjalnie nie trzeba rekomendować.
„Babiemu Latu” w Żegiestowie-Zdroju towarzyszyć będą dodatkowe atrakcje jak
kiermasz rękodzieła twórców regionalnych, rajd pieszy Stara Lubowla-Żegiestów i promocja książki Barbary Ruckiej na temat 170. letniej historii tego uzdrowiska.
(J.W.)

1846
4
2016
Historia
Zakładu Zdrojowo- Kąpielowego
w Żegiestowie-Zdroju
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Towarzystwo Przyjaciół Żegiestowa zapragnęło uczcić 170-lecie
Uzdrowiska przypadające w tym
roku. Jego prezes Krzysztof Płowiec zaproponował wydanie pomnikowego dzieła pt. „Dwa wieki
uzdrowiska Żegiestów”.
Przy życzliwym wsparciu rektora Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie prof. Kazimierza Karolczaka podjęła się tego
dzieła historyk Barbara Rucka. Autorka długie lata była kustoszem
Muzeum Regionalnego Państwa Muszyńskiego w Muszynie.
A poza tym jest pasjonatką nie
tylko historii Beskidu Sądeckiego,
ale aktywnym od lat przewodnikiem górskim.
Spod jej ręki wyszło zatem dzieło napisane ze wspomnianą pasją
i przede wszystkim olbrzymią wiedzę popartą badaniami archiwów
polskich, słowackich, węgierskich.
Tak, tak, gdyż Poprad ponad 500
lat był rzeką graniczną Polski
z Węgrami, nie wspominając już
o wspólnocie dziejów podczas zaboru austriackiego. Stąd przewijają się w historii Uzdrowiska Żegiestowa-Zdroju, czy Szczawnicy
– Węgry i szlacheccy założyciele
Medveccy, Szaleyowie.
Barbara Rucka przedstawiając Żegiestów-Zdroju, w sposób
przystępny, ale skondensowany opowiada historię wzlotów
i upadków Uzdrowiska od chwili jego powstania w 1846 r.

Bardzo cennym elementem
„Dwóch wieków uzdrowiska Żegiestowa” jest znakomite oddanie atmosfery panującej w tym
miejscu, obyczajów kuracjuszy
i zachowań właścicieli pensjonatów, willi.
Zajmujące są dzieje Żegiestowa w czasie okupacji niemieckiej.
A później, no cóż po upaństwowieniu, kwitnącego w międzywojniu Uzdrowiska, różnie
bywało. Z frekwencją kuracjuszy, wczasowiczów było wspaniale, ale Uzdrowisko było państwowe, czyli niczyje. Po 1996 r.
nastąpił tragiczny regres, gdyż
Przedsiębiorstwo Państwowe
Uzdrowisko Krynica -Żegiestów
samo chyliło się ku upadkowi.
Aż w końcu w 2002 r. kiedy zamykano Dom Zdrojowy, Żegiestów-Zdrój wręcz umarł. Od lat
o przywrócenie go do życia walczy Spółka Józefa i Stanisława
Cechinich.
Tak w wielkim skrócie wygląda historia opisana przez Barbarę Rucką. Dzieło wzbogacone jest
przez unikatowe pocztówki, plakaty. To zasługa współpracowników autorki: Bożeny Mściwujewskiej-Kruk, Ewy Kapyszewskiej,
Witolda Kalińskiego i Ryszarda
Kruka. Promocja książki wydanej
przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego odbędzie się w najbliższy piątek i sobotę w Żegiestowie-Zdroju.
(J.W.)
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Rozmaitości

Chemioterapia bez wypadania włosów PORADNIK ADWOKATA
Oddział onkologii klinicznej nowosądeckiego szpitala specjalistycznego im. J. Śniadeckiego wzbogaci się
o nową aparaturę. Jest to urządzenie zapobiegające wypadaniu włosów pacjentów onkologicznych przechodzących chemioterapię. Rozmowa
z ordynatorem oddziału onkologii klinicznej Robertem Bakalarzem.
- Kierowany przez Pana oddział wkrótce wzbogaci się o nowe urządzenia.
- Tak, to aparatura zapobiegająca wypadaniu włosów u pacjentów onkologicznych przechodzących chemioterapię. Niestety
chemioterapia działa na wszystkie szybko dzielące się komórki,
zarówno te nowotworowe, jak i
zdrowe, jak chociażby komórki mieszków włosowych. Dlatego w większości schematów chemioterapii włosy albo poważnie
się przerzedzają, albo całkowicie wypadają. I choć chemioterapia działa pomiędzy kolejnymi
kursami, okazuje się, że cebulki
włosowe są najbardziej narażone na jej działanie w samym momencie podania leku i około dwie
godziny po. Dlatego właśnie wtedy należy je uchronić przed działaniem leku.
- A jak konkretnie działa to urządzenie?
- To system służący do schładzania głowy w trakcie podawania
chemioterapii. Pacjent nakłada
specjalny czepek chłodzący, który zmniejsza dopływ krwi do cebulek włosowych. Leki chemioterapeutyczne zwalczające raka
są wraz z krwią rozprowadzane
po całym organizmie. Jeśli spowodujemy obkurczenie naczyń
krwionośnych, wtedy dopłynie znacznie mniej leku. Ponadto schłodzenie powoduje zmniejszenie metabolizmu komórek i

tym samym także przyjmują one
mniejszą dawkę. I wreszcie, chemioterapia w niskich temperaturach po prostu słabo działa. Dzięki
takiemu czepkowi będziemy mogli ograniczyć wypadanie włosów
nawet w 75 proc.
- A skąd w ogóle wziął się pomysł na
zakup takiej aparatury?
- Kiedy rozmawiam z pacjentami o procesie leczenia, podstawowe pytanie, które pada w
przypadku praktycznie 90 proc.
pacjentek dotyczy włosów i tego
czy wypadną na skutek chemioterapii. Uznałem, że to jest bardzo
traumatyczna kwestia dla kobiet.
Sama choroba jest traumą, leczenie jest traumą, więc chciałem
oszczędzić pacjentom kolejnego
traumatycznego doświadczenia.
Im mniej traum, tym pacjent będzie się chętnie leczył i tym lepsze
będą efekty tego leczenia.
- Jak Pan trafił na tę aparaturę?
- Często jeżdżę na różne targi
nowości, bo staramy się zaopatrzyć nasz oddział w jak najlepszy sprzęt. Udało mi się przekonać do tego pomysłu dyrekcję,
zabezpieczyliśmy środki z funduszy norweskich oraz przekonaliśmy ministerstwo, że warto pozyskać taki innowacyjny
sprzęt. Jestem bardzo zadowolony, bo z tego co wiem, tylko jeden ośrodek w Polsce dysponuje
taką aparaturą. Na pewno nie ma
jej żaden szpital ani w Małopolsce, ani w ościennych województwach. Ten sprzęt sam w sobie
nie leczy, ale zmniejsza traumę
leczenia, a komfort pacjenta jest
dla nas bardzo ważny.
- Ilu pacjentów będzie mogło z tego
zakupu skorzystać?

Darowizna na odległość

- Zamierzamy zakupić dwa
systemy, z jednego systemu może
korzystać równocześnie dwóch
pacjentów. Jeśli chodzi o dostępność urządzenia, nie ukrywam,
że pierwszeństwo przyznamy
paniom oraz tym osobom, których leczenie jest bardziej inwazyjne i zwykle kończy się utratą włosów. Będziemy się starać,
żeby wszyscy, którym będzie na
tym zależało i oczywiście będą do
tego wskazania, skorzystali z tej
aparatury.

Pytanie Czytelnika:
Otrzymałem w spadku po zmarłej cioci 3/24 majątku. Sprawa została już przeprowadzona sądowo.
Chcę przekazać otrzymaną część
majątku na rzecz innej cioci – siostry zmarłej. Czy mogę tę czynność jakoś notarialnie na odległość załatwić, ponieważ zarówno
majątek spadkowy, jak i osoba na
rzecz której chcę przekazać spadek, znajdują się poza moim miejscem zamieszkania.

- Ile kosztuje takie urządzenie?
- Najtańsze urządzenie na rynku kosztuje ok. 80 tys. złotych,
ale nam zależy, żeby to był sprzęt
naprawdę dobrej jakości, dlatego
poprzeczkę ustawimy wysoko.
Urządzenia mają być dobre, niezawodne i działać naprawdę długo. Dysponujemy określoną kwotą, będzie ogłoszony przetarg i im
więcej dana firma nam zaoferuje
w ramach tej kwoty, tym lepiej
dla nas i oczywiście dla pacjentów. Ważne są np. warunki serwisowania, ewentualne szkolenia
dla personelu, prospekty informacyjne dla pacjentów itp. Kiedy ogłoszony zostanie przetarg,
wtedy firmy będą miały okazję
pokazać nam swoją ofertę, a my
wybierzemy najlepszą.

Odpowiedź adwokata:
Z treści pytania wynika, iż
w sprawie zostało przeprowadzone już postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku
i w chwili obecnej Czytelnik chce
przekazać swój udział w spadku
osobie trzeciej. W takiej sytuacji
jest możliwość, aby ciocia Czytelnika udała się do notariusza w swoim miejscu zamieszkania i udzieliła Czytelnikowi pełnomocnictwa
do działania w jej imieniu w przedmiocie zawarcia umowy darowizny.
Na podstawie pełnomocnictwa
otrzymanego od cioci Czytelnik
będzie mógł pójść do notariusza
w miejscu swego zamieszkania i dokonać umowy darowizny na rzecz
cioci. W takiej sytuacji będziemy
mieć do czynienia z tzw. „czynnością prawną z samym sobą”, gdyż

- Kiedy możemy spodziewać się tych
urządzeń na oddziale?
- Mam nadzieję, że w ciągu
dwóch miesięcy od ogłoszenia
przetargu. Zależy mi na tym, żeby
firma, która wygra przetarg uporała się z tym szybko, bo nie potrzebujemy sprzętu, który stoi
nieużywany. Nie możemy sobie
pozwolić na bezsensowne tracenie czasu.

Czytelnik będzie działał w swoim
imieniu i w imieniu cioci (na podstawie otrzymanego pełnomocnictwa notarialnego). W przepisach
prawa cywilnego istnieje zakaz dokonywania czynności prawnych
z samym sobą, ale dokonanie w opisanym powyżej przypadku darowizny jest wyjątkiem od tej zasady.
Stosownie do brzmienia art. 108
„pełnomocnik nie może być drugą
stroną czynności prawnej, której
dokonywa w imieniu mocodawcy,
chyba że co innego wynika z treści
pełnomocnictwa albo że ze względu na treść czynności prawnej wyłączona jest możliwość naruszenia
interesów mocodawcy. Przepis ten
stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy pełnomocnik reprezentuje
obie strony”.
W przytoczonym powyżej zakazie chodzi o to, aby pełnomocnik
nie dokonał czynności naruszającej interesy mocodawcy. Przyjmuje
się, iż z uwagi na treść umowy darowizny, nie ma ryzyka, że interes mocodawcy (w tym przypadku cioci) zostanie naruszony przez
pełnomocnika (Czytelnika). Dlatego też ze względu na treść czynności
prawnej zakaz dokonywania czynności z samym sobą w tym przypadku nie obowiązuje.

ADWOKAT AGNIESZKA BŁAŻOWSKA

Adwokat Agnieszka Błażowska udziela
bezpłatnych porad prawnych na naszych
łamach. Masz pytanie do adwokata?
Zadaj je drogą mailową:
poradyprawne.dts@abkancelaria.com

ROZMAWIAŁA TATIANA BIELA

Możesz pomóc - zarejestruj się dla Patryka
Od tego czasu większość dni
spędził w szpitalu, czekając na
przeszczepienie szpiku lub komórek macierzystych od niespokrewnionego dawcy.
- Przeszczep jest jedyną możliwością, aby nasz synek mógł wrócić do zdrowia i miał szansę na
dalsze życie. Dlatego tak ważna
jest pomoc osób, które mogą stać
się potencjalnymi dawcami szpiku
za pośrednictwem Fundacji DKMS
z Warszawy – mówi Michał Mrowca, tata chłopca.
Aby pomóc Patrykowi nie trzeba wiele. Wystarczy zarejestrować
się jako potencjalny dawca szpiku.
Umożliwi to w dniach 3 i 4 września (sobota, niedziela) w Nowym
Sączu właśnie Fundacja DKMS. Rejestracji będzie można dokonać

FOT. Z ARCH. RODZINNEGO PATRYKA MROWCY

7-miesięczny Patryk by żyć, potrzebuje szpiku. W czerwcu zdiagnozowano u niego młodzieńczą białaczkę.

w filii Pałacu Młodzieży przy ul.
Jagiellońskiej 8 w godzinach od
10. do 16.
- Jako Pałac Młodzieży włączamy się w tę szlachetną akcję. Udostępniamy miejsce i z całego serca
zachęcamy do rejestracji - mówi
zastępca dyrektora Pałacu Młodzieży Antoni Reszkiewicz.

Jednocześnie u zbiegu ulic Jagiellońskiej i Wałowej pojawią się
stoiska informacyjne. Będą również spotkania z potencjalnymi dawcami, którzy są już zarejestrowani w bazie fundacji DKMS
i w każdej chwili mogą okazać się
bliźniakiem genetycznym kogoś
chorego na białaczkę. W drugim

dniu akcji rejestracji będzie można dokonać w hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
przy ul. Nadbrzeżnej w Nowym Sączu również w godz. 10-16.
- Dla każdego z nas zarejestrowanie się jako potencjalny dawca to dosłownie 10 minut, wypełnienie formularza rejestracyjnego
i pobranie wymazu z wewnętrznej
strony policzka. Tyle wystarczy,
aby zwiększyć szanse na życie dla
osób chorych na nowotwory krwi,
takich jak malutki Patryk - mówi
koordynatorka akcji z Fundacji
DKMS Ewa Nawrot.
Do rejestracji zachęca także
Emilia Myrlak, która kiedyś jako
ambasador DKMS organizowała
akcję rejestracji w WSB-NLU.
- Jako były studencki ambasador DKMS serdecznie zachęcam do
wzięcia udziału w najbliższej akcji
Tak niewiele trzeba, by zrobić tak
wiele i uratować życie swojemu

genetycznemu bliźniakowi. Proces rejestracji nie jest skomplikowany, a sam zabieg pobrania
komórek macierzystych w większości przypadków przypomina
zabieg pobrania krwi i absolutnie
nie wykonuje się go „na kręgosłupie” wbrew powszechnemu stereotypowi, co więcej nie jest bolesny – mówi.
O rejestrację w bazie dla Patryka prosi także wujek Piotr Mrowca.
- Głównym sposobem jest zarejestrowanie się podczas dwudniowej akcji w Nowym Sączu
przy ul. Jagiellońskiej, a jeśli
z różnych przyczyn nie jest to
możliwe, można wesprzeć naszą
akcję finansowo, wrzucając pieniądze do puszki, czy też pomóc
w samym upowszechnianiu informacji wśród swoich znajomych
– apeluje.

AGNIESZKA MAŁECKA
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Paszyn 478
tel. 18 440 20 14,
e-mail: biuro@tomexokna.pl
Nowy Sącz
ul. Zielona 45, tel: 018 444 11 27,
e-mail: zielona@tomexokna.pl
ul. Jagiellońska 57, tel: 018 444 11 01,
e-mail: jagiellonska@tomexokna.pl

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

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

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

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

Krosno
ul. Liniarska 10, tel: 013 432 39 45,
e-mail: krosno@tomexokna.pl
Gorlice
ul. Biecka 40, tel/fax: 018 354 69 11,
e-mail: gorlice@tomexokna.pl
Szaﬂary
ul. Zakopiańska 18, tel: 018 275 40 64,
e-mail: szaﬂary@tomexokna.pl

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

Jesteśmy częścią piwnej rewolucji
fermentację w dość wysokiej temperaturze,
to uzyskamy dużo estrów owocowych, których zapachy kojarzą się z różnymi owocami,
jabłka, gruszki, wcześniej wspomniane banany oraz nuty fenolowe kojarzące się z korzennymi przyprawami.

- Skąd Pana zainteresowanie piwem i pomysł na
to, by je samemu warzyć, zamiast kupić w sklepie?
- Z piwowarstwem jestem związany od
dwóch lat. Cała przygoda wiąże się z moim
pobytem za granicą, gdzie miałem okazję
spróbować nieco innych piw, niż te, które
dostępne są na półkach większości polskich
sklepów. To było ciekawe doświadczenie dla
moich kubków smakowych. Po powrocie do
kraju zacząłem interesować się piwowarstwem, co w konsekwencji doprowadziło do
tego, że zacząłem warzyć piwo w domu. Początkowo były to piwa klasyczne, bez dodatków, uwarzone na bazowym słodzie pilzeńskim z jednym rodzajem chmielu. W ten
sposób chciałem dowiedzieć się, jak smakują prawdziwe klasyczne style piwne, co wnoszą poszczególne chmiele, jak bardzo zmieni się piwo, jeśli przefermentujemy je innym
szczepem drożdży. Dopiero po jakimś czasie zacząłem eksperymentować mieszając
ze sobą różne słody oraz rodzaje chmielu.
W styczniu tego roku na bazie dotychczasowych doświadczeń, zdobytej wiedzy i umiejętności, powstał Browar Gentleman - pierwszy w Nowym Sączu browar kontraktowy.
Dzięki temu mam teraz możliwość dzielenia
się z innymi wspaniałym piwem, którego receptury opracowuję samodzielnie. Oczywiście cały czas staram się jeszcze dokształcać
i wykorzystywać wiedzę w praktyce, a od
października zaczynam studia podyplomowe związane z piwowarstwem.
- Jakie piwa najczęściej Pan warzy?
- Najczęściej są to piwa lekkie, a ostatnio eksperymentuję z takimi gatunkami jak
witbier, hefe-weizen czy american wheat.
Chodzi o piwa lekkie, do picia na co dzień.
Ostatnio warzyłem również dużo piw opartych na amerykańskich chmielach, co oczywiście znalazło odzwierciedlenie w ofercie
browaru. W branży zwykło się mówić, że jeśli browar potrafi uwarzyć dobrą AIPĘ (american india pale ale) to jest szansa, że znajdzie swoje miejsce na rynku. Nam się chyba
udaje, bo piwa warzymy coraz więcej i można nas stosunkowo łatwo odnaleźć właściwie
w całej Polsce. Na jesienne i zimowe wieczory również przygotowujemy kilka nowości,
w planach mamy Stouty, RISy i Portery. Zanim to jednak nastąpi, chcemy jeszcze spróbować swoich sił wypuszczając na rynek jakieś piwo dolnej fermentacji.
- Gdzie warzycie swoje piwa?
- Aktualnie w browarze Gryf w Szczyrzycu.
- Skąd wziąć potrzebne składniki i ile trwa przygotowanie jednej partii piwa?
- Generalnie zaopatrujemy się u polskich
dostawców. Niestety nie wszystkie surowce są produkowane w Polsce. Przykładowo
chmiele importowane są z USA albo z Nowej
Zelandii. Polskie chmiele, pomimo rosnącej
popularności i atrakcyjności profilu aromatyczno-smakowego (głównie z reaktywowanych, historycznych odmian), są dostępne
w ograniczonym zakresie. Słody częściowo kupujemy ze słodowni posadowionych
w Polsce, czasami posiłkując się słodami specjalnymi z zagranicy. Jeśli chodzi o przygotowanie jednej partii piwa, to jest to bardzo

FOT. Z ARCH. K. MUCHY

Rozmowa za KAMILEM MUCHĄ,
współwłaścicielem Browaru
Gentelmen

Wśród właścicieli lokali wyraźnie
widać trend zmiany. Z piwa
koncernowego, powszechnie
dostępnego, przestawiają się na
produkty niszowe, wyjątkowe,
produkowane z wysoką
starannością. Cena zaczyna mieć
mniejsze znaczenie
długi proces. Samo uwarzenie jednej warki
piwa trwa około ośmiu godzin. Jednak fermentacja i leżakowanie, to procesy trwające
łącznie co najmniej cztery tygodnie.
- A skąd bierze się smak piwa i co na niego wpływa?
- Smak piwa uzależniony jest od wielu
czynników, przede wszystkim jednak od użytych surowców. Jak wiadomo piwo powstaje
z czterech głównych składników: wody, słodu, chmielu i drożdży, poza tym dochodzą do
tego różnego rodzaju dodatki. To one odpowiadają za smak i aromat. Woda, pomimo że
jest jej najwięcej, ma na smak piwa najmniejszy wpływ. Woda - zależnie od swego składu - może np. bardziej akcentować słodowość
lub goryczkę w piwie, może sprawić, że goryczka będzie przyjemna lub też ostra i zalegająca. Słód ma ogromny wpływ na piwo - zarówno na kolor oraz na smak i zapach. Barwa
piwa uzależniona jest od stopnia uprażenia
słodu i innych zabiegów, którym ziarno poddane jest w słodowni. Może mieć barwę od
jasnożółtej aż do czarnej. Jeśli chodzi o profil
smakowo-aromatyczny, to słód wnieść może
nuty słodowe i zbożowe, tostowe, herbatnikowe, przywodzące na myśl skórkę świeżo
pieczonego chleba w wypadku jasnych słodów, lecz także nuty czekoladowe, palone
i kawowe - to jeśli chodzi o słód prażony.
Kolejnym surowcem, który oczywiście
ma niebagatelny wpływ na piwo, jest chmiel.
Jest on traktowany jako przyprawa, bo jest go

stosunkowo niewiele, stosuje się go nie tylko,
żeby nadać piwu goryczkę. Polskie i europejskie chmiele nadają trunkom zapach trawy
i ziół, wnoszą aromaty pieprzowe, tytoniowe
oraz leśne, żywiczne i kwiatowe. Inaczej jest
w wypadku chmieli amerykańskich, australijskich i nowozelandzkich, które są od kilku
lat bardzo modne - one mają znacznie bogatsze aromaty o bardzo dużej intensywności. Chmiele amerykańskie to przede wszystkim intensywne nuty żywiczne, sosnowe
oraz cytrusowe: limonki, cytryny, grejpfruta, mandarynek, pomarańczy. Chmiele nowozelandzkie i australijskie to z kolei owoce
słodkie i tropikalne - ananasy, mango, czarna
porzeczka, malina, liczi, itp. Wybór chmieli jest teraz ogromny, więc możemy eksperymentować i nadać piwu naprawdę ciekawe aromaty.
Warto również wspomnieć o drożdżach –
tutaj dużo zależy od zastosowanego szczepu.
Jeśli wykorzystujemy drożdże dolnej fermentacji to uzyskujemy neutralny bukiet, gdzie
wybijać się będą smaki i aromaty wnoszone
przez pozostałe surowce, np. słód czy chmiel.
Jeśli wykorzystywać będziemy drożdże górnej
fermentacji, to wówczas otrzymamy bogaty
profil aromatyczno-smakowy pochodzący od
tych mikroorganizmów. Jeśli wykorzystamy
szczepy drożdży pszenicznych, to uzyskamy
aromaty bananów i goździków, nuty pieprzowe i korzenne. Jeśli zastosujemy drożdże do
piw belgijskich i będziemy przeprowadzać

- Co Pan wybiera sięgając po piwo ze sklepowej
półki?
- Zdecydowanie stawiam na różnorodność. W zależności od okazji, kupuję piwa od
lekkich grodziszy po imperialne portery. Najczęściej wybieram piwa z małych rzemieślniczych browarów, często sięgam też po piwa
importowane – często są to belgijskie lambiki, piwa w stylu flanders red ale, czy bière de
brut. Obecnie można dostać zawrotu głowy
stojąc przy półce z piwem. Jeszcze trzy-cztery
lata temu, nie było prawie żadnego wyboru,
a piwny rynek dopiero u nas raczkował. Tym
bardziej cieszę się, że jesteśmy częścią piwnej
rewolucji i przy okazji pionierami w tej dziedzinie w Nowym Sączu.
- A jak wygląda ta piwna rewolucja i co nas jeszcze czeka?
- Jakieś pięć lat temu zaczął się zachwyt
amerykańskim chmielem. Większość powstających wówczas browarów zaczęła używać dużych ilości tego surowca. Warzone
wówczas piwa były bardzo mocno goryczkowe i aromatyczne. Obecnie trendy zaczynają się zmieniać i obserwujemy zwrot w inną
stronę. Gotowe piwo często leżakuje w beczkach po mocniejszych alkoholach, do fermentacji używa się już nie tylko drożdży piwowarskich, co w konsekwencji sprawia, że
zmierzamy w stronę piw kwaśnych. Coraz
bardziej wyraźnym trendem są również piwa
wędzone na bazie słodów dymionych różnymi gatunkami drewna. Obserwując jednak to,
co dzieje się za oceanem, widzę że następuje tam lekki odwrót i część piwowarów wraca do tych tradycyjnych stylów, tych które
właściwie najtrudniej jest uwarzyć. Myślę, że
w naszej ofercie również znajdzie się miejsce
na lekko nachmielone ale i legery.
- A jak wygląda piwna oferta w pubach i restauracjach? Czy piwo rzemieślnicze zaczyna wypierać
piwo koncernowe?
- Wśród właścicieli lokali wyraźnie widać
trend zmiany. Z piwa koncernowego, powszechnie dostępnego, przestawiają się na
produkty niszowe, wyjątkowe, produkowane z wysoką starannością. Cena zaczyna mieć
mniejsze znaczenie. Wiedzą, że oferując produkt taki jak nasz, ich lokal zyskuje na prestiżu i staje się bardziej atrakcyjny dla dotychczasowej i nowej klienteli. Jest to też bardzo
dobry sposób na ściągnięcie do siebie osób lubiących dobre piwo. Tacy bowiem klienci często chcąc zjeść coś dobrego na mieście, wybierają ładny lokal, z dobrą kuchnią, a potem
piją wodę albo sok, bo w karcie są same piwa
koncernowe. Ich ulubione piwo, nawet jeśli
jest droższe niż w sklepie, sprawia, że chętnie wybiorą to miejsce i przyprowadzą swoich znajomych.
- Gdzie można spróbować piwa z Browaru
Gentleman?
- Piwo dostępne jest w całej Polsce, głównie w dużych miastach. Najłatwiej jest znaleźć nas w specjalistycznych sklepach z piwami regionalnymi, modnych pubach i lokalach
gastronomicznych. W okolicach Nowego Sącza można nas również coraz częściej spotkać w tradycyjnych sklepach spożywczych.

ZENON PIANA
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Pomysł, konsekwencja i ciężka praca
tzw. branżystów (branża drogowa, wodno-kanalizacyjna, elektryka, nawodnienie) oraz pracowników technicznych, którzy są operatorami sprzętu budowlanego,
brukarzami etc. Pion Budownictwo zajmuje się realizacją specjalistycznej oferty zagospodarowania terenów
wokół budynków oraz przestrzeni miejskiej, która zwiera budowę skwerów, parków, zielonych dachów, promenad i bulwarów.

Rozmowa z KRZYSZTOFEM MROZEM,
prezesem firmy Park-M
- Gdyby Pan miał w kilku słowach opowiedzieć o swojej firmie, to jak by ją Pan scharakteryzował? Park-M obecnie to?
- Nowoczesna, sprawna i dynamicznie rozwijająca się
firma. Powiedziałbym również, że jesteśmy bezkompromisowi w sprawach jakości i profesjonalni w doradztwie.
Mówiąc prościej – nigdy nie chodzimy na skróty i ta konsekwencja przynosi efekty. Dlatego to właśnie Park-M
wyznacza dziś standardy w branży oraz kreuje trendy
w architekturze krajobrazu i zagospodarowaniu terenów
zielonych. Przez blisko dwadzieścia lat funkcjonowania
na rynku stworzyliśmy silną markę, cieszącą się zaufaniem klientów instytucjonalnych, że wymienię tutaj tylko: Biznes Garden – Poznań czy Angel Wawel – Kraków
oraz publicznych - urzędy miast w Krakowie, Wrocławiu,
Zakopanem, a także generalnych wykonawców: Budimex, PORR, STRABAG, dla których zrealizowaliśmy specjalistyczne projekty. Jak widać realizujemy inwestycje w
całej Polsce, głównie w dużych miastach, ale zachęcamy również Sądeczan do takich inwestycji, chętnie się
ich podejmiemy, bo realizacja wymagających projektów
to nasza specjalność. Jesteśmy członkiem wielu prestiżowych organizacji branżowych m.in. European Landscape Contractors Association, Związku Szkółkarzy Polskich oraz Międzynarodowego Towarzystwa Uprawy i
Ochrony Drzew. Dzisiaj, po dwudziestu latach doświadczenia, możemy bez fałszywej skromności powiedzieć,
że jesteśmy jednym z krajowych liderów rynku architektury. Naszą najlepszą rekomendacją są nasze dokonania. Zatrudniamy ponad 400 pracowników, posiadamy
ponad 40 hektarów produkcyjnych i obecni jesteśmy
na siedmiu rynkach zagranicznych. Poczytujemy to sobie za sukces.
- Zwykle za sukcesem stoi ciężka praca.
- I tak było również w naszym przypadku. Kiedy w 1995
r. pojawiliśmy się na rynku, zaczynaliśmy jako niewielka
szkółka produkujący rośliny na rynek lokalny. Zajmowaliśmy się również budowaniem ogrodów. Pracownicy
do dzisiaj opowiadają anegdotę, że pierwszym firmowym samochodem był mój Volksvagen Jetta z niewielką
przyczepką. Z czasem dołączała do nas coraz bardziej
wykwalifikowana kadra inżynierska, architekci krajobrazu i ogrodnicy. Równocześnie inwestowaliśmy w grunty,
rozpoczynając produkcję roślin ozdobnych. Dzięki coraz
bogatszej i sukcesywnie poszerzanej ofercie, wysokiej
jakości roślinom oraz koncentracji na utrzymaniu wysokiego standardu obsługi, staliśmy się parterem wielu polskich oraz zagranicznych firm.
- Gdyby miał Pan wskazać główne źródło sukcesu?
- Pomysł, konsekwencja w działaniu i ciężka praca.
Kiedy zaczynaliśmy nasza branża uważana była za niszową. Dwadzieścia lat temu na rynku nie było jeszcze
dużego zapotrzebowania na specjalistyczne usługi, jakie
dzisiaj świadczmy. Wystarczyło jednak uważnie rozejrzeć
się wokół, by przewidzieć, że wraz z przemianami zachodzącymi w Polsce, zmieniać się będzie również krajobraz wokół nas. Polacy budowali coraz więcej domów,
chcieli mieszkać nie tylko wygodniej, ale również coraz
estetyczniej. Nie tylko osoby prywatne, ale też przedsiębiorstwa oraz instytucje zaczęły zwracać uwagę na estetykę najbliższego otoczenia swoich domów i biur. W
pewnym momencie mieliśmy do czynienia z prawdziwą rewolucją w polskim krajobrazie. Jesteśmy dumni,
że nasze otoczenie tak radykalnie się zmieniło, nadrabiając pod tym względem zaległości całej epoki. Jesteśmy dumni i szczęśliwi, że bierzemy udział w tej swoistej
rewolucji polskiego krajobrazu.
- Dobry pomysł i konsekwencja w jego realizacji to jedna
strona sukcesu. Za sukcesem jednak zawsze stoją ludzie.
- Zgoda. I to właśnie nasi pracownicy budowali i budują renomę firmy wśród klientów. To dzięki naszej załodze i sprawdzonym zespołom wykonawczym cieszymy się takim zaufaniem na rynku. Dzisiaj zespół Parku-M
liczy ponad czterysta osób, pracujących w sześciu oddzielnych pionach organizacyjnych. Park-M cieszy się
wśród pracowników opinią przedsiębiorstwa, które realizuje ambitne projekty, nieustannie inwestuje, współpracuje z liczącymi się klientami oraz rozwija zespół profesjonalistów. To właśnie ci ludzie tworzą Park-M. Wiemy,

Dział Usługi - dysponuje sprzętem pozwalającym
na wykonywanie wielu specjalistycznych prac pielęgnacyjnych w zakresie utrzymania dróg, świadczenia usług leśnych, melioracyjnych, usług dla energetyki i kolejnictwa oraz eksperckich (rzeczoznawstwo
i opinie dendrologiczne, arborystyka i obsługa obiektów zabytkowych). Tworzą go kierownicy robót, często absolwenci Akademii Rolniczej, szkół leśnych i innych, w których zdobywa się wiedzę o roślinności i
gospodarce przestrzennej.
Park-M Centrum Ogrodnicze - zostało stworzone z myślą o wszystkich, którzy pasjonują się roślinami i ogrodnictwem. Każdy gość naszego centrum może liczyć na
fachowe doradztwo ze strony wykwalifikowanej kadry.
Oferta Centrum Ogrodniczego obejmuje m.in: rośliny
formowane, żywopłotowe, krzewy i drzewa owocowe,
ozdobne, trawy, byliny, pnącza, nasiona, profesjonalne
narzędzia, akcesoria do domu i ogrodu.

że wśród klientów naszej firmy posiadamy opinię, iż nasi
fachowcy są w stanie wykonać najbardziej skomplikowane projekty. Firma inwestuje w ludzi i w ich kwalifikacje. I to wraca do pracodawcy. Pozwala nam bowiem,
elastycznie kierować pracowników do różnych zadań,
szczególnie w okresach, gdy prace terenowe są ograniczone ze względu na warunki pogodowe. I to również
efekt długofalowej strategii naszego przedsiębiorstwa.

Najważniejsze projekty realizowane przez
Park-M w ostatnich latach:
- rewaloryzacja Ogrodu Górnego Zamku Królewskiego w
Warszawie,
- kompleksowa rewaloryzacja ogrodów i Dziedzińca Wstępnego w Zespole Pałacowo-Parkowym Branickich,
- rewitalizacja Bulwaru Xawerego Dunikowskiego we
Wrocławiu,
- rewitalizacja Bulwaru Wyspiańskiego przy Politechnice
Wrocławskiej,
- zagospodarowanie terenów zielonych w Biznes Garden w
Poznaniu,
- zagospodarowanie dziedzińca luksusowych apartamentów
Angel Wawel w Krakowie,
- zagospodarowanie zieleni wokół Muzeum Śląskiego w
Katowicach,
- zagospodarowanie zielenie wokół Parku Wodnego w Białce Tatrzańskiej.

Park-M to:
Dział Ogrody i Parki - tworzy go wykwalifikowany zespół złożony z projektantów zieleni, inżynierów, opiekunów projektów i ogrodników pracujących w systemie
„zaprojektuj i wybuduj”. Zespół zajmuje się rewaloryzacją zabytkowych parków i ogrodów. Prace te wymagają dużej wiedzy z zakresu zasad projektowania i technik
wykonawczych, w tym znajomości współczesnych zasad i technologii pozwalających wiernie oddać charakter
i klimat dawnej epoki – zaufali nam zarządcy tak ważnych
dla polskiej kultury obiektów jak Park przy Domu Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli, Park Górny Zamku Królewskiego w Warszawie czy Pałac Branickich w Białymstoku. Dużą część pracy zajmuje również
projektowanie i wykonawstwo oraz pielęgnacja zieleni
dla klientów prywatnych i instytucjonalnych.
Dział Budownictwo - tworzy go wykwalifikowany zespół złożony z kierowników budów oraz kontraktów i
kadry bezpośredniego nadzoru, wyspecjalizowanych

Dział Produkcja Roślin – to nasza codzienna praca
wspierana jest innowacyjnymi maszynami do sadzenia,
przesadzenia i formowania roślin. To jeden z naszych najstarszych pionów, którego pracownicy codziennie łączą
swoje wieloletnie doświadczenie z wiedzą. Nasi specjaliści dbają o stworzenie doskonałych warunków wzrostu roślin. Sukcesywnie prowadząc szkółkowanie dbają
o wysoką jakość materiału roślinnego na terenie ponad
40 hektarów plantacji zróżnicowanych pod względem
warunków glebowych i mikroklimatu.

Pracownicy o Parku-M:
Natalia Wąs – architekt krajobrazu w Pionie Ogrody i
Parki:
- Do rozpoczęcia pracy w Parku-M zmotywowała
mnie przede wszystkim chęć powrotu do branży. Z wykształcenia jestem architektem krajobrazu, ale przez
ostatni rok pracowałam w schronisku górskim. Wiosną postanowiłam, że nadszedł czas na zmiany. Zgłosiłam swoją kandydaturę do Parku-M, ponieważ przez
ostatnie lata obserwowałam tę firmę i zauważyłam, że
zajmują się ciekawymi projektami. Mieszkałam wtedy
we Wrocławiu, gdzie zaczął powstawać Bulwar Dunikowskiego. Ciągle widziałam ich samochody, reklamy,
słyszałam o wygranych przetargach. Po trzech miesiącach pracy widzę swoją przyszłość w Parku M. Przez
ten krótki czas miał tu miejsce szereg zmian, po których widać, że firma dąży do jasno wytyczonego celu
i chce się rozwijać. Dodatkowo, ludzie z którymi pracuję, są kompetentni, sympatyczni i pomocni. W pracy panuje naprawdę przyjazna atmosfera i mogę ciągle poszerzać tu swoją wiedzę.
Mateusz Litwiński – kierownik robót w Pionie Usługi:
- Pracuję w firmie Park-M od 2009 r. Moja przygoda zawodowa zaczęła się od rewitalizacji zabytkowych
obiektów takich jak Park w Młochowie, Park Miejski w Legnicy, Park w Lądku Zdroju, gdzie pracowałem pomagając w różnych zadaniach kierownikowi działu Ogrody i Parki. Zdobyte na początku doświadczenie, dało mi
możliwość bardziej samodzielnego prowadzenia prac z
zakresu nasadzeń zieleni, np. w Parku przy Pałacu Branickich w Białymstoku czy Parku Domu Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli.
W czasie siedmiu lat pracy firmie widzę, jak Park-M
rósł i stawał się rozpoznawalną marką na polskim rynku.
W tym czasie zwiększono park maszynowy o specjalistyczny sprzęt, jakim niewiele firm z tej branży może się
pochwalić. Park-M to dla mnie stabilna i ciekawa praca,
która pozwala utrzymać rodzinę. W tej pracy więcej się
nauczyłem w pół roku, niż przez pięć lat studiów. Poznałem wielu ciekawych ludzi i nadal czuję, że każdy dzień
jest tutaj nowym wyzwaniem.
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Wakacyjne atrakcje

Elektron, Felicja, Tiffany, czyli przygoda niejedno ma imię

Rozległe zielone łąki, a na nich pasące się konie różnych ras i maści. Jest ich siedemnaście,
ale nie wszystkie są na padoku, kilka czeka spokojnie w boksach na codzienną toaletę. Przyzwyczajone do codziennego, bliskiego kontaktu z człowiekiem, cierpliwie znoszą kolejną
porcję głaskania. Tym bardziej, że część z nich
to doświadczeni końscy „terapeuci” pracujący
z ludźmi potrzebującymi wsparcia czworonożnych „uzdrawiaczy”. - Do jazdy relaksacyjnej
służą głównie konie rasy małopolskiej a do hipoterapii hucuły, które mają znakomity kontakt zarówno z dziećmi, jak i dorosłymi - mówi
opiekun stajni Jan Miksa.
Jazda konna zarówno dla tych początkujących, jak i bardziej zaawansowanych, staje się
coraz bardziej popularna dlatego, jak informuje Jan Miksa, w sezonie trzeba umawiać się na
przejażdżki z kilkudniowym wyprzedzeniem.
Wioska dysponuje niezbędnym sprzętem potrzebnym do jazdy konnej, ale ci, którzy po raz
pierwszy zapragną obejrzeć świat z perspektywy końskiego grzbietu, także powinni się
do tego odpowiednio przygotować. - Długie

FOT. TATIANA BIELA

Konie rasy huculskiej, małopolskiej i fiordzkiej, oślica Felicja, barany, ozdobne kury i bażanty a nawet
świnka wietnamska o dźwięcznym imieniu Tiffany
– takie zwierzęta czekają na odwiedzających Końską Wioskę Tematyczną. Kilka miesięcy temu otwarła ona swe podwoje w stadninie koni w Nawojowej.
Chcecie poznać życie na wsi, w różnych jego aspektach? Nic prostszego, wystarczy tylko zamienić samochód na siodło, tym bardziej, że świat z perspektywy końskiego grzbietu wygląda zupełnie inaczej.

spodnie, koszula zakrywająca ramiona i buty
na płaskim obcasie to podstawowy wymóg podkreśla Jan Miksa. - Pierwsze dziesięć zajęć
odbywa się na lonży, jeden na jeden z instruktorem. Trwają one krócej, ok. pół godziny, ale
to jest czas, aby zapoznać się z koniem, osiodłać go i poznać podstawowe tajniki jazdy
konnej. Dopiero później można jeździć w grupie. A jeździć można bez względu na warunki pogodowe i porę roku, dzięki hali namiotowej skonstruowanej nad ujeżdżalnią dla koni.
Z kolei udział w zajęciach hipoterapii, zarówno w przypadku dzieci jak i dorosłych,
wymaga wstępnej zgody lekarza, tak aby koński „terapeuta” rzeczywiście pomógł a nie zaszkodził. Hipoterapia staje się zresztą coraz

bardziej popularna, zaś ośrodkowi ciągle przybywa nowych pacjentów.
Choć jazda konna to duża przyjemność,
kontakt z końmi oznacza także sporo obowiązków. W Końskiej Wiosce Tematycznej
dzieci biorące udział w zajęciach od początku wdrażane są w opiekę nad końmi, tak
aby były świadome, że to nie zabawka tylko
żywe stworzenie i należy podchodzić do niego troskliwie i odpowiedzialnie. Tak jak zresztą do innych zwierząt, bo choć nawojowska
Końska Wioska Tematyczna, jak sama nazwa wskazuje, koncentruje się głównie na tematyce hippicznej, nie brak również i innych
czworonogów. I tak na przykład, oślica Felicja, przewodniczka małego stadka baranów,

spokojnie poddaje się zabiegom pielęgnacyjnym wykonywanym przez grupkę dzieciaków. Wiekowa świnka wietnamska Tiffany dostojnym krokiem obchodzi teren wokół stajni,
nie przejmując się obecnością ludzi i innych
zwierząt. A ozdobne kury różnych odmian bez
problemu znoszą obecność dzieci grasujących
w kurniku. Wszystko to ma na celu zapoznanie młodych gości z życiem na wsi i zachęceniem ich do aktywnego wypoczynku.
Sam teren ma zresztą w założeniu sprzyjać spędzeniu wolnego czasu na świeżym powietrzu, także w większym gronie rodziny
czy przyjaciół.
- W przeciągu ostatniego roku nie tylko udało się stworzyć samą Wioskę, ale
także świetlicę i kawiarenkę oraz altanę z
grillem, gdzie za symboliczną opłatą można przyrządzić sobie grilla. W kawiarence
„Złota Podkowa” można organizować różne okolicznościowe imprezy, w tym również
dla grup zorganizowanych przedszkolnych
i szkolnych. Ale to nie koniec inwestycji, bo w planach jest jeszcze m.in. miejsce
do urządzania ogniska - mówi Bartłomiej
Krzeszowski, dyrektor powiatowego Zakładu Aktywizacji Zawodowej, do którego należy cały kompleks.
Warto zatrzymać się choćby na moment
Nawojowej, bo nawet jeśli jazda konna nie jest
naszym hobby, to widok pięknych koni pasących się na łące z panoramą gór w tle, na pewno zrelaksuje nawet najbardziej zdeklarowanego mieszczucha.
TATIANA BIELA
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”PLECHTA”

ŁĄCKO 165
tel. 18 444 61 78

www.plechta.pl

www.oleomac.pl

Zakuwanie przewodów
hydraulicznych
Adres: ul. Młyńska 22
33-300 Nowy Sącz
tel: 18 44 70 117
www.traktor-serwis.pl
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Czysta woda dla sądeckich wsi
Coraz więcej skanalizowanych terenów
Blisko czterysta kilometrów sieci wodociągowej i ponad czterysta kilometrów sieci kanalizacji
sanitarnej. Tak duży jest już system sieci administrowanych przez
Sądeckie Wodociągi na terenach
wiejskich w gminach Stary Sącz,
Korzenna, Nawojowa i Kamionka
Wielka. Gminy te są współudziałowcami przedsiębiorstwa. Samorządy wspólnie ze spółką realizują kolejne inwestycje, które
pozwalają zaopatrywać w czystą
wodę coraz
więcej mieszkańców sądeckich wsi. Umożliwiają
też odbiór i oczyszczanie ścieków,
eliminując przydomowe szamba –
zmorę środowiska naturalnego.
Gmina Nawojowa. W roku
bieżącym realizowany jest długo oczekiwany kontrakt dla tej
gminy. Obejmuje on budowę
sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nawojowej i Bączej Kuninie. Wodociąg o długości ok. 12 km i kanalizacja
o długości ok. 13 km kosztować
będzie ponad 17 mln 800 tys. złotych. Wykonawcą robót jest konsorcjum , którego liderem jest
P.H.U. GOLDFOOD s.c. K. Śliwa,
J. Kos. W ramach inwestycji wykonane zostaną także dwie hydrofornie oraz zbiornik wyrównawczy o pojemności 300 m
sześć. Projektantem inwestycji
jest mgr inż. Marcin Golonka, który tak charakteryzuje zadanie. „To
trudna inwestycja prowadzona

w skomplikowanych warunkach
gruntowych i topograficznych.
Z uwagi na duże róźnice wysokości terenu trzeba było zaprojektować aż siedem stref ciśnień
wodociągu. Część prac prowadzona jest metodą bezwykopową, co wynika z konieczności
uniknięcia podcinania głębokimi wykopami stromych zboczy.
Dzięki kanalizacji poprawi się
komfort życia mieszkańców, jakość wód gruntowych, czystość
potoku Srebrnik, zasilającego
wody Kamienicy. Ciekawostką
jest wysokość na której budowany jest zbiornik w Bączej Kuninie – to 580 m n.p.m.” Budowa
finansowana jest przez Sądeckie Wodociągi z obligacji. Eksploatacją sieci zajmie się także
sądecka spółka. Dzięki tej inwestycji zaopatrzenie w wodę uzyska kolejnych 300 gospodarstw
domowych na terenie Gminy Nawojowa. Finał prac przewidziany
jest na koniec 2016 roku.
Stary Sącz. W lipcu br. została oddana do użytkowana stacja
uzdatniania wody w Gaboniu .
Sądeckie Wodociągi wykonały inwestycję niezwykle ważną dla
mieszkańców tej miejscowości
oraz sąsiednich wsi - Skrudziny
i Gołkowic Górnych. Stacja powstała na wysokości 590 m n.p.m.
i będzie uzdatniać wodę z ujęcia na pobliskim potoku Jaworzynka. Woda ma charakter źródlany i jest bardzo dobrej jakości.

Budowa wodociągu w Bączej
Kuninie gmina Nawojowa

Jednak każdorazowe opady atmosferyczne czy zrywka drewna
sprawiają, że przestaje nadawać
się do celów spożywczych. Dlatego w procesie oczyszczania (filtry piaskowe, lampa UV, dezynfekcja ) przywraca się jej zdatność do
picia. Pracę stacji wspiera zbiornik
o pojemności 100 m sześć.. Zapewni on stabilność zaopatrzenia
w wodę okolicznych miejscowości, gdzie okresowo występowały dotkliwe jej braki. Nowa stacja
oraz istniejąca sieć wodociągowa sprawi, że ten dokuczliwy dla
mieszkańców problem zostanie
rozwiązany. Maksymalna wydajność stacji to 400 m sześć./dobę.
Obiekt będą mogli oglądać turyści zmierzający długim, ale przyjaznym podejściem na Przehybę
(1175 m n.p.m). Będą też mieli możliwość skorzystania z zewnętrznego zdroju wody pitnej,
zainstalowanego obok budynku.
Wykonawcą zadania była firma Rosmosis-Wawrzyniak sp.
z o.o. z Perzyc. Koszt tej budowy wyniósł blisko 1,5 miliona
złotych. Sfinansowano ją przy
wsparciu środków unijnych. Satysfakcji z zakończenia prac nie
kryją włodarze Starego Sącza.
Z-ca Burmistrza Kazimierz Gizicki
podsumowuje długotrwałe starania o ten obiekt - „Zrealizowana
inwestycja to przede wszystkim
czysta woda. Pewność i ciągłość
dostaw. Jesteśmy z tego faktu
bardzo zadowoleni. Dzięki dobrej
współpracy z Nowym Sączem i
Sądeckimi Wodociągami czysta
woda popłynie do trzech tysięcy
mieszkańców gminy Stary Sącz”.
Kamionka Wielka. Aż 3,6 miliona złotych dotacji z Unii Europejskiej dostała gmina na

rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach
Mystków i Bogusza. Dzięki tym
środkom powstało ponad 8 kilometrów sieci oraz przepompownie ścieków w Mystkowie
i Mszalnicy. Warto dodać, że niedawno zakończony został projekt zrealizowany w tej gminie przez Sądeckie Wodociągi.
W miejscowościach Mystków,
Mszalnica, Królowa Górna, Królowa Polska i Bogusza oddano
do użytku 33 kilometry kanalizacji
wybudowane za kwotę 20,5 miliona złotych. W następstwie tych
inwestycji skanalizowane zostało już 75 procent terenu gminy .
Korzenna. Z roku na rok dostęp do czystej wody i kanalizacji ma rosnąca ilość mieszkańców gminy. Aktualnie samorząd
prowadzi dwa zadania inwestycyjne o wartości blisko 2, 4 miliona złotych. Wodociąg dotrze
do kolejnych domów w Wojnarowej, Niecwi, Lipnicy Wielkiej
i Trzycieżu. Łączna długość odcinków tej sieci wynosi ponad
6 kilometrów. Równolegle rozbudowywana jest sieć kanalizacyjna w Korzennej i Wojnarowej
o długości 7,5 kilometra. Administratorem sieci na terenie gminy Korzenna jest spółka Sądeckie Wodociągi.
Wszystkie te inwestycje obrazują awans cywilizacyjny Sądecczyzny w sferze usług komunalnych. Już ponad 130 tysięcy
mieszkańców regionu cieszy się
z niezawodnego zaopatrzenia
w czystą wodę, a środowisko
naturalne jest bardziej chronione dzięki kilometrom rur kanalizacji sanitarnej i oczyszczalniom
ścieków.

Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Wincentego Pola 22
33-300 Nowy Sącz
Telefon: (18) 443 86 43
www.swns.pl
SPÓŁKA Z O.O.
Stacja uzdatniania wody w Gaboniu gmina Stary Sącz

Zakład uzdatniania wody w Starym Sączu.
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Moim zdaniem

To dobra wizytówka naszej gminy
Powiem więcej - Nawojowa jest predestynowana do tego typu imprez rolno-spożywczo-ogrodniczo-przemysłowych
z wielu powodów. To jest dobra pora roku
na takie wydarzenie. Czas zbiorów, ale
także podejmowania decyzji rolniczo-ogrodniczych. Ponadto absolwenci naszej szkoły rolniczej porozrzucani po kraju sentymentalnie powracają zapraszając
przy okazji innych z różnych stron kraju
i z zagranicy. Ich rola w promocji Nawojowej jest nie do przecenienia.

Rozmowa
ze STANISŁAWEM KIEŁBASĄ,
wójtem Nawojowej
- Czym może się pochwalić, nie tylko na Sądecczyźnie, gmina Nawojowa?
- Historycznie rzecz ujmując to z pewnością siedziba hrabiowskiego, patriotycznego rodu Stadnickich herbu Szreniawa. Po drugie istniała i istnieje tutaj
szkoła rolnicza na bardzo wysokim poziomie nauczania. W latach 70-tych powstał
tutaj bardzo potrzebny Ośrodek Doradztwa Rolniczego promieniujący swoją wiedzą i doświadczeniem na całą południową
Małopolskę i Podkarpacie. Nie mogę nie
wspomnieć o znakomitej roli naukowo-badawczej Nadleśnictwa w Nawojowej,
gdzie nie tylko prowadzona jest na poziomie europejskim gospoda leśna, praca dydaktyczna, edukacyjna na czele z naukową ochroną jodły, czy udana introdukcja
głuszca. I oczywiście jest Agropromocja,
dzięki której do naszej gminy przyjeżdża
kilkadziesiąt tysięcy ludzi zwiedzających
tę interesującą wystawę.
- Agropromocja to również okazja do pokazania gospodarczego i wręcz przemysłowego oblicza gminy.
- Mamy u siebie kilka firm, które są
znane nie tylko w Małopolsce. Mam tu
REKLAMA

na myśli firmę Kali pana Janusza Krawczyka znaną w kraju jako specjalistyczny zakład cięcia metali według najnowocześniejszych na świecie technologii.
Do bardziej znanych w regionie firm należą: Centrum, Stalbud słynący z kowalstwa artystycznego, Folpak. Ale naszą największą atrakcją nie jest może przemysł,
ale tzw. produkt turystyczny. Mieszkamy w atrakcyjnym rejonie Sądecczyzny –
czyste potoki, lasy, dodam - pełne grzybów i zwierzyny łownej. Ludzie chcą tutaj
mieszkać, czego efektem jest stały wzrost
liczby mieszkańców.

- Powróćmy do Agropromocji i do wątków osobistych, wszak z tą imprezą jest Pan związany
niejako od zawsze.
- Agropromocja, jako swoista promocja
rodzimych produktów rolno – spożywczych, narodziła się 26 lat temu z inicjatywy ówczesnego dyrektora Ośrodka Doradztwa Rolniczego Jana Basty. Powstała
na bazie współpracy ODR i Zespołu Szkół
Rolniczych, którym wtedy kierowałem.
Oczywiście, po latach zmieniła się formuła imprezy, która przekształciła się
w wystawę o charakterze najpierw ogólnopolskim, a ostatnio międzynarodowym.

- Pan jest włodarzem gminy, ale nie do końca współorganizatorem. Jakie zatem gmina ma
korzyści z Agropromocji?
- Już powiedziałem, że odwiedza nas
przez te kilka dni kilkadziesiąt tysięcy
osób. Impreza wymusza na nas jako gospodarzach określone przedsięwzięcia
choćby natury estetycznej, komunikacyjnej, usługowej. Myślę, że mieszkańcy już
się do tego przyzwyczaili i są zadowoleni,
chociaż setki samochodów stwarzają pewne problemy. Z drugiej strony jest to znakomita okazja, by zaprosić przedstawicieli zaprzyjaźnionych z nami gmin, choćby
Wicka koło Łeby, czy węgierskich przyjaciół z Janoshalmy. Oni też przywożą swoje produkty i ofertę turystyczną. A potem
są wspólne ogniska i zabawa. To znakomita okazja do bratania się ludzi.

ROZMAWIAŁ: JERZY WIDEŁ
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11.00 – 14.00 – ocena owiec i zwierząt futerkowych oraz prezentacja cieląt przez młodych hodowców

4 września (niedziela)
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – estrada
10.00 – występ Zespołu Folklorystycznego „Piecuchy” z Nawojowej
11.00 – oficjalne otwarcie drugiego dnia wystawy
11.15 – występ Zespołu Regionalnego „Lipniczanie
11.45 – występ Zespołu Pieśni i Tańca „Nawojowiacy”
14.15 – wręczenie nagród dla najlepszych hodowców zwierząt
14.45 – wręczenie nagród dla zwycięzców VI Mistrzostw Polski w strzyżeniu owiec metodą tradycyjną
15.15 – podsumowanie konkursów i wręczenie nagród: „Najlepsza ekspozycja Agropromocji 2016”, „Najlepszy produkt Agropromocji 2016”, „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów 2016”
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
10.00 – Finał Regionalny Ogólnopolskiego Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów
2016”
12.30 – Seminarium „Małopolska członkiem Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego”
Teren gospodarstwa
13.00-14.00 – Finał VI Mistrzostw Polski w Strzyżeniu Owiec Metodą Tradycyjną
15.00 – Pokaz nagrodzonych zwierząt
Ponadto: konkursy, pokazy, promocje, kiermasze, degustacje

Program:
3 września (sobota)
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - estrada
10.30 – występ młodzieżowego zespołu tanecznego „Tamburmajorki
Starosądeckie”
11.00 – oficjalne otwarcie pierwszego dnia wystawy. Podsumowanie
konkursów: „Agroliga”, „Najlepsze Gospodarstwo Agroturystyczne w Małopolsce”, „Potrawy regionalne”, „Estetyczna zagroda”,
„Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne”
14.00 – występ Zespołu Regionalnego „Jurkowianie”
14.30 – występ Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Górale Łąccy”
Teren gospodarstwa – Wojewódzka Wystawa Owiec i Zwierząt
Futerkowych

REKLAMA
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Ważny temat

Jabłek z Grójca w Sączu nie będzie
Sądeccy sadownicy mogą spać spokojnie. Parlamentarzyści obiecują, że producenci owoców
nie zbankrutują.
Rosyjskie embargo wprowadzone
w sierpniu 2014 r. nadal mocno daje się we
znaki sadownikom. Przetwórcy owoców narzucają bardzo niskie ceny a rolnicy dokładają do interesu. Efekt? Coraz większe problemy ze sprzedażą owoców, zwłaszcza jabłek.
Sadownicy z Łososiny, Laskowej, Jodłownika, Łącka, Starego Sącza, Podegrodzia obawiają się, że ze sprzedażą owoców będą duże
trudności. Jakiej pomocy oczekują?
- Od rządu chcielibyśmy przede wszystkim wsparcia przy skupie owoców. Chodzi
o tzw. skupy interwencyjne. To pomogłobym nam sprzedać zalegające owoce - mówi
sadownik Krzysztof Kurzeja z Łącka, który
zaznacza, że w innym wypadku on i inni sadownicy nie dadzą rady sprzedać owoców.

Cena niższa niż koszty
- Sezon zbiorów został zakończony. Bardzo dużo jabłek zostało przeznaczonych
na przetwórstwo. Z ich sprzedażą będzie
jednak duży problem. Na dzień dzisiejszy
ceny jabłka konsumpcyjnego wahają się
od 60 groszy do 1 zł. Koszt produkcji jabłka
z hektara przy plonie 38 ton wynosi 1,20 zł
- mówi Kurzeja.
Zdaniem rolników kłopoty nie dotyczą
tylko naszego regionu. - Panuje duża nadprodukcja. Wcześniej, przed wprowadzeniem embarga, wywoziliśmy owoce na
Wschód, do Rosji. Teraz, w związku z eksportem nie bezpośrednim, tylko prowadzonym okrężną drogą, koszty mamy bardzo wysokie a towaru jest dużo. Natomiast
cena jabłek jest bardzo niska. W zależności od jakości towaru, musimy sobie jakoś

radzić i poszukiwać rynków zbytu – dodaje Krzysztof Kurzeja.
- Koszty zaopatrzenia są bardzo wysokie - potwierdza Zbigniew Frączek, sadownik z Zabrzeży w gminie Łącko. - Na dzień
dzisiejszy trzeba byłoby albo zmniejszyć
produkcję albo prowadzić rozmowy, dzięki którym udałoby się zmniejszyć embargo
nałożone przez Rosję. Jako sadownicy nie
jesteśmy w stanie tego dokonać, ale politycy już tak. Od nich dużo zależy.

Skup interwencyjny rozwiązaniem
Wspólne stanowisko sadowników z regionu zostało przekazane na ręce dyrektora Departamentu Rynków Rolnych w Ministerstwie Rolnictwa.
- Rolnicy domagają się, aby państwo,
skoro ma duży wpływ na to co się dzieje
na rynku, w sytuacji, kiedy jest nadprodukcja powodowana embargiem, brakiem
rynków zbytu, stosowało interwencjonizm.
Niech państwo skupuje nadwyżki, w przypadku jabłek robi z nich koncentrat - mówi
poseł Jan Duda, członek Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Wsi.
Skupy interwencyjne prowadzone były
już za poprzednich rządów koalicji PO-PSL.
Te jednak, zdaniem rolniczej „Solidarności”,
nie sprawdzały się.
- Te skupy były prowadzone w sposób
absurdalny. Od rolnika skupywano owoce,
które ponownie wprowadzano na rynek. Zapełniał się on kombinatorami, którzy przyjeżdżali do Polski i nielegalnie zarabiali na
sprzedaży. Skupy wymknęły się spod kontroli. To był pogram wprowadzony jeszcze
za poprzedniego rządu, który bezpośrednio „rozłożył” producentów sprzedających
ten owoc na rynek. Jeżeli owoce miałyby
być znów pompowane do przetwórni, to nie

Skup może pomóc, jeśli jabłka
wyeksportujemy w sposób całkowicie
przejrzysty, po kosztach, do osób
potrzebujących, głodujących, tam gdzie
naprawdę będą potrzebne i gdzie będą
mogły być skonsumowane
REKLAMA

będzie miało sensu. Skup może pomóc, jeśli
jabłka wyeksportujemy w sposób całkowicie przejrzysty, po kosztach, do osób potrzebujących, głodujących, tam gdzie naprawdę
będą potrzebne i gdzie będą mogły być skonsumowane. Rynek będzie się wtedy regulował - tłumaczy Wojciech Włodarczyk, przewodniczący Małopolskiej Rady Wojewódzkiej
NSZZ Rolników Indywidualnych.
- Jeśli owoc jest pompowany na rynek,
to rynek jest sterowany – uderza to bezpośrednio w producentów. Programy muszą mieć granicę bezpieczeństwa, żeby
wytwórcy nie tracili pieniędzy zainwestowanych w ziemię i w produkcję. Metoda
skupu interwencyjnego już od lata działa,
ale w tym momencie jest to o tyle lepsze, że
jest wprowadzany na zdrowych zasadach.
Jest nadzieja, że przyniesie to dobre rozwiązania. Natomiast potrzebny jest dialog
z producentem, żeby wypracować wspólne
stanowisko. Mamy nadzieję, że w przyszłości podobne sytuacje nie będą miały miejsca - dodaje Włodarczyk.

Rządowe obietnice
Rząd chce wprowadzić nowe przepisy,
które mają zażegnać kłopoty rolników ze
zbytem owoców. Politycy mają m.in. zamiar
wypłacać transze tymczasowego wsparcia
dla producentów owoców i warzyw poszkodowanych przez rosyjskie embargo. Rząd zamierza także zapewnić ceny skupu gwarantujące zwrot kosztów produkcji. Chce także
rozprawić się z nieuczciwymi producentami.
- Jeżeli producenci zmuszają sadowników, żeby sprzedawali kilo jabłek za 60
groszy, a sami biorą za produkt 4 zł, to
o czym my mówimy? Mamy w planach projekty ustaw, które mają chronić polskich
rolników przed producentami – mówi senator Stanisław Kogut.
Rząd zamierza także zapewnić ceny skupu
gwarantujące zwrot kosztów produkcji oraz
wprowadzić dopłaty do wymiany nasadzeń
tylko w przypadku sadowników prowadzących już plantacje owocowe.
- Chodzi tu o to, żebyśmy przestali dopłacać do nowo powstających plantacji, czy
to sadów jabłoniowych czy plantacji owoców miękkich. Ewentualna dopłata - tylko dla tych, którzy chcą wymienić ze starego sadu odmiany, które nie bardzo mają
szansę na znalezienie odbiorcy. Proszę pamiętać, że nasze sadownictwo było w dużej mierze ukierunkowane na teren rynku

rosyjskiego. Ten rynek miał trochę inne
wymagania, niż rynek zachodniej Europy
- wyjaśnia poseł Jan Duda.

Jabłko zostanie na miejscu
Parlamentarzyści zapewniają też, że zajmą się sprawą embarga – owoce nie będą jeździć po Polsce.
- W ramach wycofywania nadwyżek produkcji związanej z embargiem rosyjskim, za
które płaci Unia Europejska, te owoce jeździły po całym kraju. Chodzi o to, żeby nie było
takiej sytuacji, że owoce z grójeckiego trafiają do zagłębia sadowniczego na Sądecczyźnie, np. Łącka, Jodłownika, Łososiny
Dolnej. Chcemy ten proceder ukrócić. To jest
do zrobienia, po prostu trzeba przestać płacić
za transport tych owoców – twierdzi Duda.
- Jest przygotowywany projekt rozporządzenia ministra w sprawie skupu interwencyjnego związanego z embargiem. Pojawiło się już dobre rozwiązanie. Do tej pory
sadownicy nie dostali jeszcze pieniędzy za
jabłka za poprzedni rok. Teraz sadownicy
będą zaliczkowo dostawać pieniądze, nie
będą czekać. Rozporządzenie jest konsultowane – dodaje.
Poseł Jan Duda i senator Stanisław Kogut
zapewniają, że raz na pół roku będą organizować spotkania z sadownikami. - Będziemy mogli ocenić co się dzieje na rynku po
skupie interwencyjnym – obiecują.
AGNIESZKA MAŁECKA

Postulaty rolników skierowane
do Ministerstwa Rolnictwa:
- zastosowanie interwencjonizmu państwowego w ceny owoców sadowniczych przez
ich skup,
- zapewnienie ceny skupu gwarantującej
zwrot kosztów produkcji,
- wprowadzenie dopłat do wymiany nasadzeń tylko w przypadku sadowników prowadzących już plantacje owocowe,
- ustanowienie embarga ograniczającego
sprowadzanie owoców na teren Małopolski
z innych regionów sadowniczych,
- wprowadzenie obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolniczych i sadowniczych beneficjentów pobierających opłaty
bezpośrednie,
- ujednolicenie polityki podatkowej względem wszystkich producentów owoców.
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W jeden dzień wszystkiego nie sposób zobaczyć
Rozmowa
z BRONISŁAWEM
DUTKĄ,
dyrektorem
Małopolskiego
Ośrodka Doradztwa
Rolniczego
w Karniowicach

spotkać się ze sprzedawcami bądź z usługodawcami. Cieszy się to ogromną popularnością, a jest to spora część działalności gospodarczej naszych wsi.
- Zwykle obok wystawców były dodatkowe atrakcje – pokazy, koncerty. Na co w tym roku mogą liczyć odwiedzający?
- Estrada przy Zespole Szkół Rolniczych
w Nawojowej będzie cały czas zajęta. Występować będą tam zespoły z naszego regionu:
Starosądeckie Tamburmajorki, Jurkowianie
z limanowskiego Jurkowa, Górale Łąccy, Piecuchy z Nawojowej, Lipniczanie, Nawojowiacy i inni. Oprócz tego wśród atrakcji będą jak
zwykle mistrzostwa Polski w strzyżeniu owiec
metodą tradycyjną czyli nożycami, pokaz
strzyżenia maszynkami elektrycznymi oraz
pokazy zwierząt.
- I nikt nie będzie się nudził?
- Nie ma takiej możliwości. Nikt nie jest
w stanie przejść tej całej wystawy w ciągu
jednego dnia i wszystkiego zobaczyć, jest
tego tak dużo. Zwykle w Nawojowej prezentuje się kilkuset wystawców, nie licząc
rękodzielników.
- Nowością w tym roku będzie seminarium.
- Drugiego dnia w niedzielę o godz. 12. odbędzie się seminarium „Małopolska Członkiem
Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa
Kulinarnego” adresowane zwłaszcza do tych,

którzy już coś produkują, szczególnie produkty tradycyjne.
- Produkcja żywności zdrowej, ekologicznej jest coraz bardziej popularna?
- Produkcja tak, natomiast gospodarstwa ekologiczne w tej chwili przystopowały. Nie rozwijają się tak dynamicznie jak
na początku, kiedy stosunkowo dość szybko w województwie pojawiło się ok. 2 tys. takich gospodarstw. Teraz po zmianie przepisów zaczęły się problemy. Przepisy stały
się bardzo „papierowe” i bardzo liczne,
co powoduje, że część rolników rezygnuje
z formalnej rejestracji swoich gospodarstw.
Produkują dalej, zwykle ekologicznie, bo mają
już swoich klientów, tyle że już się nie certyfikują oficjalnie. Papierologia zabiła ideę, ale
może coś się jeszcze poprawi.
- Brak certyfikowania to problem?
- Certyfikowanie polega między innymi na
stałej kontroli tych gospodarstw ekologicznych. Uzyskany certyfikat gwarantuje, że jest
to czysty ekologicznie produkt. A jego brak
może u klienta wzbudzać wątpliwości.
- Zachęcamy do odwiedzenia Agropromocji w Nawojowej w dniach 3-4 września?
- Przyjedźcie jak zwykle. Jak zwykle się nie
zawiedziecie!
ROZMAWIAŁA JOLANTA BUGAJSKA
Program Agropromocji str. IV

ZDJĘCIA: Z ARCH. MODR I BRONISŁAWA DUTKI

- Podobno Agropromocja wkrótce będzie bardziej
znana niż Targi Poznańskie?
- To możliwe, bo Agropromocja to już
bardzo znana wystawa, największa tego
typu impreza w Małopolsce. Czy porównywalna do Targów Poznańskich? Na Targach
Poznańskich jest nudniej. Trzeba się więcej nachodzić a mniej się zobaczy. Na Agropromocji jest odwrotnie – chodzi się mniej
a widzi się znacznie więcej, bo mamy duże bogactwo wystawców.
- Będzie więcej atrakcji niż na sławnych Targach
Poznańskich?
- Na Targi Poznańskie jeździ się zwykle tematycznie, jak jest wystawa to jedna. U nas jest równocześnie np. wystawa
maszyny i urządzeń do produkcji rolnej,

budownictwa, zwierząt, rzemiosła
i działalności gospodarczej, rzemieślniczej. Mamy również wystawę twórców ludowych i to
z bardzo szerokim spektrum –
od malarzy, rzeźbiarzy, poprzez
wszystkie formy indywidualnej
działalności kulturalnej, którą
nasi wystawcy prezentują. To dla
nich idealna promocja, bo tu mogą
swoje dzieła zaprezentować, zwykle
też sprzedać. Sami wystawcy przyjeżdżają
z różnych miejsc Polski, bywają też z zagranicy. Dziennie wystawę odwiedza 20-30 tys.
osób. Wśród nich mamy sporo właśnie zagranicznych gości, ponieważ potencjalni kontrahenci wiedzą, że na Agropromocji można nawiązać interesujące kontakty.
- Dla kogo jest ta impreza? Czy tylko dla rolników?
- Oczywiście, że nie. Jest to rolnicza impreza w tym sensie, że promuje rolnictwo
i przetwórstwo. Każdy rolnik ma tu po co
przyjechać – zarówno praktyk jak i teoretyk,
ponieważ wiedzy i informacji można tu zdobyć wiele. Sporo można się dowiedzieć choćby
rozmawiając z wystawcami. Ale przykładowo
tematyka ogrodnictwa przyciąga bardzo dużo
mieszkańców miast. W tym dziale do swojego
przydomowego ogródka czy wielkiego ogrodu
można, jeśli nie wszystko kupić, to na pewno
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