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TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

Imię i nazwisko: Łukasz Połomski.
Urodziłem się: 12 listopada 1987 r. oczywiście w Nowym Sączu.
Moja rodzina: mama, tata i dwóch braci.
Z wykształcenia jestem: historykiem.
Zajmowane stanowisko: nauczyciel historii oraz wychowawca świetlicy w Szkole Podstawowej nr 20 w Nowym Sączu, nauczyciel historii w
gimnazjum i liceum SPLOT w Nowym Sączu, a także dyrektor programu Sądecki Sztetl w Fundacji Nomina Rosae.
Przebieg pracy zawodowej: po studiach zająłem się nauczaniem, bo
to daje mi najwięcej satysfakcji. W ciągu tych pięciu lat uczyłem w
szkołach: w Piątkowej, Siołkowej k. Grybowa, w Falkowej (w Szkole Podstawowej nr 11 w Nowym Sączu) i teraz w tych dwóch wyżej
wymienionych.
Moją pierwszą wypłatę wydałem na: zakup porządnego zegarka.
Lubię jeść: krokiety, barszczyk, sałatki – właściwie wszystko, choć
wcale po mnie nie widać...
Po godzinach: nie znam takiego pojęcia. Jak nie pracuję w szkole, to
mam zajęcia związane z Fundacją i Sądeckim Sztetlem. Gdybym jednak miał czas, po godzinach czytałbym więcej książek.
Mój samochód: jest idealny do jazdy po mieście i jestem z niego bardzo zadowolony. Jedyna wada na miasto to fakt, że jest czarny, a tego
nie zrozumieją gołębie...
Ostatnio czytałem: „Żabę pod językiem” Marka Tuszewickiego.
Jest to książka o ludowych zwyczajach medycznych wśród Żydów
aszkenazyjskich.
Na bezludną wyspę zabrałbym: mimo wszystko książki.
Złości mnie: obecne podziały ideologiczne, polityczne wśród ludzi.
Śmieszy mnie: dobry dowcip.
Cieszy mnie: moja praca – nauczanie w szkole i to, że mam taką możliwość! Dużo satysfakcji daje mi też wszelaka działalność społeczna.
Uwagi DTS: Łukasz Połomski, pomysłodawca i założyciel projektu historycznego Sądecki Sztetl, otrzymał nominację do Nagrody POLIN
2016. Nominacje spośród blisko 200 zgłoszeń dokonanych przez instytucje i osoby prywatne przyznała kapituła konkursu pod przewodnictwem Mariana Turskiego. Nagroda POLIN jest przyznawana przez Muzeum Historii Żydów Polskich osobom, organizacjom lub instytucjom
aktywnie działającym na rzecz ochrony pamięci o historii polskich Żydów. Ogłoszenie laureata tegorocznej edycji Nagrody POLIN nastąpi 20
października w warszawskim Muzeum POLIN.
(JB)

NOWOŚCI WYDAWNICZE

O tych, których zabito dwa razy

Książka Marka A. Koprowskiego, reportera, dziennikarza, specjalizującego się od kilkunastu lat
w problematyce wschodniej, opowiada o akcji „Wisła” z lat 19471950, która, według autora pozycji, „stanowiła ostatni akt dramatu
zmagań, które ukraińscy nacjonaliści rozpoczęli w 1943 r., dokonując ludobójstwa Polaków na
Wołyniu”. Akcja połączona była
z czystką etniczną – masowym

wysiedleniem ludności cywilnej z terenów Polski południowo-wschodniej, głównie na tzw.
Ziemie Odzyskane. Wysiedlenie
objęło Ukraińców, Bojków, Dolinian i Łemków oraz mieszane rodziny polsko-ukraińskie.
W książce znajdziemy zbiór
analiz historycznych prof. dr. hab.
Władysława Filara, relacje uczestników akcji, m.in. żołnierzy Wojska Polskiego a także wspomnienia
ukraińskich działaczy OUN i UPA dla Ukraińców bohaterów, dla Polaków - zbrodniarzy.
(AM)

Marek A. Koprowski, Akcja
„WISŁA”. Krwawa wojna z OUNUPA, wyd. Replika, Zakrzewo 2016.

Dla naszych Czytelników mamy do rozlosowania dwa egzemplarze
książki. Wystarczy na adres konkurs@dts24.pl wysłać maila
z krótkim uzasadnieniem, dlaczego to właśnie do Was powinna
trafić książka. W temacie prosimy wpisać: Akcja WISŁA. Na zgłoszenia
czekamy do 24 października.
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FOT. PIOTR DROŹDZIK

„Kresowian zabito dwukrotnie, raz
przez ciosy siekierą, drugi raz przez
przemilczenie. A ta druga śmierć jest
gorsza od pierwszej” - słowa Jana
Zaleskiego, świadka ludobójstwa na
Kresach Wschodnich, stanowią motto głośnego filmu „Wołyń”. Lektura
książki pt. „Akcja WISŁA. Krwawa wojna z OUN-UPA” może być jego idealnym uzupełnieniem.

CZŁOWIEK Z DRUGIEJ STRONY
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Wspomnienie

Sądeckie ścieżki Andrzeja Wajdy

Odkryłem Sądecczyznę
– Co Pana sprowadziło do Rytra?
– Urlop, tutejsze uroki, których – biję się w piersi – wcześniej nie znałem, znakomite warunki do wypoczynku w „Perle
Południa”, ładowanie akumulatorów przed jesienną premierą
„Zemsty”. Wstyd powiedzieć, ale
mimo niedalekiej odległości od
Krakowa, dopiero teraz zacząłem
poznawać Sądecczyznę. Nigdy tu
na dłużej nie przyjeżdżałem, bo
w tym rejonie nie kręciłem filmów, a do Krynicy – raz jedyny
– trafiłem tylko po to, żeby wyleczyć dolegliwości dwunastnicy.
Jestem pod wrażeniem tej ziemi,
razem z żoną Krysią (Zachwatowicz – przyp. Leś).

Wtedy też, wraz z żoną, zawitał na parę dni do ryterskiej „Perły Południa”, gdzie dyrektor ośrodka Stanisław Wysocki wypożyczonym od leśników UAZ–em
obwiózł go leśnymi duktami Beskidu Sądeckiego, zapoznał z legendarną już wówczas babcią Ludwiką Nowakową na szlaku górskim pod Niemcową, na tzw.
Poczekaju.
Pobyt w Rytrze zaowocował współpracą ze studentami Mistrzowskiej Szkoła Reżyserii Filmowej
Andrzeja Wajdy (reżyser założył ją w 2001 r. z Wojciechem Marczewskim). Korzystając z gościnności
dyrektora „Perły” Wajda przysyłał młodych adeptów kinematografii w celu kręcenia w beskidzkiej
scenerii krótkich etiud filmowych. Po roku Andrzej
Wajda poznał Nowy Sącz, który do tej pory kojarzył mu się jedynie z firmą produkującą znakomite okna dachowe, zdobiące jego warszawskie mieszkanie na Żoliborzu. W 2003 r. na zaproszenie rektora
Krzysztofa Pawłowskiego osobiście otworzył w WSB-NLU wystawę fotogramów ze swoich filmów, wygłosił wykład z cyklu „Ciekawi dla ciekawych” oraz
obejrzał razem ze studentami swój film „Zbrodnia
i kara” na podstawie powieści Fiodora Dostojewskiego. W 2007 r. był gościem Festiwalu Filmowego
„Ludzie Kina” zorganizowanego przez MCK „Sokół”
w Nowym Sączu.
JERZY LEŚNIAK

FOT. JERZY LEŚNIAK

Zmarły w minioną niedzielę Mistrz Andrzej Wajda odkrył Sądecczyznę dopiero w XXI wieku, kilkanaście lat temu. Jego
wielkie filmy powstawały w Warszawie („Kanał”), Łodzi
(„Ziemia obiecana”), Gdańsku („Człowiek z żelaza”, „Wałęsa”) czy Wrocławiu („Popiół i diament”). Na ziemię sądecką
trafił za sprawą dolegliwości chorobowej, którą miała złagodzić zalecona przez medyków kuracja w Krynicy.

Andrzej Wajda w „Perle Południa” rok 2002

– Jak zatem wyglądał urlop laureata filmowego Oscara na sądeckiej
dziedzinie?
– To było codzienne odkrywanie. Najpierw najbliższej okolicy, wędrówki do lasu, potem już
nieco dalej, na Niemcową, gdzie
poznaliśmy mieszkającą tu samotnie, z dala od cywilizacji babcię Ludwikę Nowakową. Byliśmy
też w Piwnicznej i Kosarzyskach,
gdzie stoi dom Danuty Szaflarskiej, oraz w Starym Sączu, małym Asyżu. Była też możliwość
zwyczajnych rozmów z tutejszymi gospodarzami.

– O czym, Państwo, rozmawialiście?
– Akurat nie o moich filmach,
tylko o życiu. Usłyszałem sporo
narzekań na biedę, ale z drugiej
strony mówiłem ludziom o luksusie zamieszkania w tym terenie,
jakby rekompensującym trudne
warunki ekonomiczne. Niejeden
zapłaci ciężki grosz, żeby pooddychać nadpopradzkim powietrzem, nasycić oczy krajobrazem.
Dla mieszczuchów z Warszawy
czy Krakowa klimat kulturowy
Sądecczyzny, małych miasteczek
takich jak Stary Sącz czy Piwniczna, jest równie atrakcyjny jak kolorowej zagranicy na folderach.
– Czym dla Pana jest Oskar, najwyższe trofeum, jakie może zdobyć
filmowiec?
– To zaszczytna nagroda, którą odebrałem jako wyraz uznania,
nie tylko dla mnie, ale dla całego
polskiego kina. Tematem wielu
naszych filmów były okrucieństwa nazizmu, nieszczęścia, jakie
niesie komunizm. Dlatego jestem
szczęśliwy, że nasz kraj powrócił
do rodziny demokratycznych narodów, do zachodniej cywilizacji,
instytucji i struktur bezpieczeństwa. Teraz już tylko pozostaje
pragnienie, aby jedynym ogniem,
którego doświadcza człowiek, był
ogień wielkich uczuć – miłości,
wdzięczności i solidarności.

ROZMAWIAŁ JERZY LEŚNIAK
FRAGMENT WYWIADU Z 2002 R.

REKLAMA

Projekt „e-Senior – wzrost kompetencji cyfrowych osób starszych”

Bezpłatne szkolenia
z obsługi komputera i internetu
dla osób powyżej 60. roku życia
www.senior.imi.org.pl
Projekt realizowany na terenie Miasta Nowego Sącza
oraz Gmin: Chełmiec, Kamionka Wielka, Łabowa,
Nawojowa, Podegrodzie oraz Stary Sącz.
Więcej informacji pod numerem telefonu 796 669 097
bądź w biurze projektu:
ul. Limanowskiego 15
33-300 Nowy Sącz
Kontakt bezpośredni w poszczególnych gminach:
Nowy Sącz (tel. 796 669 097)
Chełmiec (tel. 576 198 395)
Kamionka Wielka (tel. 796 669 097)
Łabowa (tel. 733 340 740)
Nawojowa (tel. 533 635 471)
Podegrodzie (tel. 733 340 740)
Stary Sącz (tel. 884 970 870)
Projekt realizowany przez:
Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz
Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.
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Jubileusz

Niewidomi i słabowidzący od 65 lat w związku
- Ilu członków liczy obecnie Wasze koło?
- Mamy 400 członków, z czego 370 osób to dorośli, zaś 30
to dzieci w różnym wieku. Przy
czym muszę podkreślić, że kiedy zaczynałam pracę w naszym
kole, a był to rok 1999, liczyło
ono około 800 członków, w tym
100 dzieci. Niestety, wszystko się
pozmieniało, cześć starszych osób
zmarła, u części młodych osób
mógł się poprawić wzrok.

Rozmowa
z KRYSTYNĄ
MICHALIK - prezes
sądeckiego koła
Polskiego Związku
Niewidomych
- 13 października PZN Koło Nowy Sącz
obchodzi okrągły jubileusz.
- Nasze koło powstało w 1951
roku. Jego założycielem i późniejszym przewodniczącym był
Jan Kutyba, a pierwsza siedziba nowosądeckiego koła mieściła się w jego prywatnym domu.
W przeciągu tych wszystkich lat
nasze koło przechodziło różne
zmiany organizacyjne i personalne, zmieniały się też jego siedziby. Obecna mieści się przy ulicy
Narutowicza 9. Od 2003 roku jestem prezesem, a moim zastępcą
jest Edward Stelmach.

- Choć nazwa Polski Związek Niewidomych sugeruje, że jej członkami są
osoby, które całkowicie utraciły zdolność widzenia, w praktyce tak jednak nie jest.
- Oczywiście, bo nasz związek skupia także osoby słabowidzące. Osób niewidomych jest
w tym momencie w sądeckim kole
około pięćdziesięciu. W ogóle,
żeby zostać członkiem PZN należy mieć orzeczony znaczny bądź

umiarkowany stopień niepełnosprawności, czyli odpowiednik
dawnej pierwszej i drugiej grupy
inwalidzkiej. Natomiast stopień
lekki, czyli dawna trzecia grupa,
nie jest brany pod uwagę.
- Wspomniała Pani, że członkami PZN
Koła Nowy Sącz są także dzieci. Czy
problemy ze wzrokiem pojawiają się
u tej grupy częściej niż kiedyś?
- Niestety tak. Ostatnio
przyjęłam do koła kilkoro małych dzieci. To są najczęściej
wcześniaki, dzieci, które były
w inkubatorach.

- A co dla osób niewidomych jest
szczególnie istotne w kontekście infrastruktury miejskiej?
- To przede wszystkim bariery komunikacyjne, typu wysokie krawężniki, różnego rodzaju
podesty, schody itp. Ale powoli
są one przez samorządy likwidowane. A zresztą jubileusz 65-lecia
to dobra okazja, żeby porozmawiać z władzami na temat różnych potrzeb osób niewidomych
i słabowidzących.

- Czy Pani zdaniem Nowy Sącz jako
miasto jest dobrze przystosowany do
specyficznych potrzeb osób niewidomych i słabowidzących?
- Powiedziałabym, że coraz lepiej. Współpracujemy z władzami,
zarówno miejskimi jak i powiatowymi, nie tylko jeśli chodzi o likwidację różnych barier, ale też

- Na jakiego typu pomoc mogą liczyć
członkowie PZN?
- Cała nasza działalność musi
przebiegać zgodnie ze statutem
związku. Organizujemy różnego rodzaju spotkania okolicznościowe, ogniska, wyjazdy integracyjne. Pomagamy w pisaniu
różnych wniosków, staraniu się

140. lat kolei w Nowym Sączu
18 VIII 1876: Państwowa Droga Żelazna Tarnowsko-Leluchowska 145.7 km
Nowy Sącz 15 - 16 października 2016

SOBOTA, 15 października 2016 r.
Godz. 10:00. Sala Posiedzeń im. Stanisława Małachowskiego w Ratuszu – Konferencja „140-lecie kolei w Nowym Sączu”.
Godz. 10-13:30. Udostępnione do zwiedzania zakłady NEWAG (tury – o godz. 10, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00 i 13:30).
NIEDZIELA, 16 października 2016 r.
Godz. 14:00. Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa („kolejowy”) – Msza św. w intencji kolejarzy i ich rodzin.
Godz. 15:30. hall dworca kolejowego – odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamięci artysty malarza Edmunda Cieczkiewicza.
Godz. 16:00. hall dworca kolejowego – koncert zespołu Tomasz Wolak Rock Band „W kolejowych klimatach lat 60. i 70.”

I E M IŁOŚNIKÓW KOLEI

Godz. 10-14:00. Udostępniona do zwiedzania nastawnia stacji w Nowym Sączu (zwiedzanie w zorganizowanych grupach).
Patronat medialny:

RTK

NOWOSĄDECKIE
STOWARZYS Z E N

EDUKACJA + ROZRYWKA + BIZNES

OGŁOSZENIA DROBNE
Sprzedam dom w miejscowości Maciejowa k. Krynicy

wielkopowierzchniowym przy ul. Węgierskiej w Nowym

z działką 15 ar- cena 360 tys. Tel.602-607-794

Sączu.Tel.661 991 285.

OCIEPLANIE budynków, tel. 881 507 760

E-mail: rekrutacja@apoland.pl tel: 501-555-860.

Producent Rusztowań Budowlanych - KLINOWYCH,

STARY motocykl, stan obojętny kupię. Tel. 504 220 492.

www.rusztowaniawarszawskie.cpm.pl
Firma Aspen zatrudni osoby do sprzątania w obiekcie
REKLAMA

Praca w Niemczech dla Pań sprzątanie prywatnych
mieszkań,domów oraz przedszkoli,biur i restauracji.
tel. 609 769 639, 668 522 954

o specjalne komputery, o wyjazdy rehabilitacyjne. Natomiast
nie udzielamy wsparcia finansowego, bo nie posiadamy na to
środków.
- Czy Pani zdaniem, wszystkie osoby z Nowego Sącza i okolic, które są
uprawnione do bycia członkami PZN,
należą do Waszego koła?
- Na pewno nie. Część osób
spoza Nowego Sącza nie chce dojeżdżać na nasze spotkania. Dotyczy to także dzieci. Inna sprawa, że jak ktoś ma orzeczony
stopień niepełnosprawności, to
sam może się o wszystko starać, bez pośrednictwa związku.
W latach 90-tych, ZUS bezpośrednio wraz z orzeczeniem, kierował daną osobę do PZN. Dzisiaj
nikt nikogo nie zmusza, nie ma
takiego obowiązku. Jedni chcą
należeć, inni nie.

ROZMAWIAŁA: TATIANA BIELA

TYDZIEŃ W SKRÓCIE
Profanacja symbolu narodowego?
18-latek z Nowego Sącza złożył zawiadomienie do prokuratury, że podczas ubiegłotygodniowego Czarnego Protestu doszło do
profanacji znaku Polski Walczącej.
Organizatorki rozdały kilka naklejek z dorysowanymi kobiecymi
piersiami i warkoczem, co miałoby być profanacją. Sprawą zajmuje
się policja. Jak twierdzą organizatorzy marszu: - Wykorzystywania znaku PW podczas Czarnego Protestu polegało jedynie na
jego graficznym dostosowaniu
REKLAMA

W obu dniach:
Godz. 9-17:00. Wystawa taboru na torach stacji w Nowym Sączu, stoiska reklamowe na peronie lub w budynku stacji w Nowym Sączu,
udostępniona do zwiedzania Izba Tradycji Kolejarzy Węzła Nowosądeckiego, wystawa modeli taboru kolejowego w hallu dworca Nowy Sącz,
pokonkursowa wystawa fotograficzna „Skarby Małopolski - Po kolei od kolei, czyli Galicyjska Kolej Transwersalna” w budynku dworca.

MODUŁOWYCH tel. 501 280 687

w przypadku rozmaitych projektów, wniosków czy grantów.

do konkretnego wydarzenia. Nie
było w nim nic obraźliwego, bądź
profanującego.

Zamknięta obwodnica Podegrodzia
Od 10 do 21 października jest
remontowana droga wojewódzka
969. W tym czasie kierowcy mogą
korzystać z objazdu przez Stadła
i Podegrodzie. Droga ma 6,5 kilometra długości i kosztowała ponad
53 mln zł. Obwodnica Podegrodzia
została oddana oficjalnie do użytku
29 października 2011 roku.
(AM)
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Opinie

Gdzie są następcy Górszczyka, Bolanowskiego?
Jerzy Wideł
Z kapelusza

W

idmo dobrobytu, konsumpcji, wyścigu szczurów krąży nad Sądecczyzną. Widmo raptownego
dorabiania się, pogoni za pieniędzmi i lepszym, bogatszym życiem,
zabija niestety w nas krytyczne
spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość polityczną, bo jaka ona
jest każdy widzi.
Kiedyś w kabaretach w Nowym
Sączu można było posłuchać refleksyjnej poezji, dowcipnego żartu, skeczu. Nie był to śmiech dla
pustego śmiechu, dowcip poniżej pasa, ale coś więcej. Wszystko
to zginęło, trafiło do lamusa historii. Czyżby Andrzej Górszczyk,
Leszek Bolanowski, Jacek Mazanec
i inni nie mieli w dzisiejszych czasach następców? Młodym ludziom
nie chce się w to bawić? A przecież drzewiej było zupełnie inaczej. Nie tylko za czasów PRL, ale
też w okresie przemian rewolucyjnych po 1989 r. Co się to porobiło...
REKLAMA

Takie wspomnienia i uwagi
przyszły mi na myśl po lekturze
bardzo interesującej książki autorstwa Andrzeja Domagalskiego
i Leszka Kwiatkowskiego pt. „Kabaret w Polsce 1950-2000”. Autorzy z wielką skrupulatnością odtworzyli życie kabaretowe w kraju.
Pochwałę za rzetelność dzieła wygłosił sam Jacek Fedorowicz. Wśród
wymienionych tuzów kabaretów,
w tym znakomitym gronie znalazły się trzy sądeckie kabarety znane w swoim czasie w całej Polsce.
Chronologicznie rzecz ujmując,
pierwszy jest wymieniony kabaret „Lach”. Jego twórcą był Andrzej Górszczyk grający na pianinie autor muzyki, tekstów, reżyser
programów. „Lach” działał w latach 1978-1985 a sporadycznie do
2000 r. Jego aktorami byli Zenon
Załubski, nieżyjący Bogumił Ciuła
i dwie świetne piosenkarki Małgosia Sułkowska („Biała”) i Małgosia
Szewczyk („Czarna”). Najczęściej
występowali w klubie Lachy przy
ulicy Jagiellońskiej. Sztandarowym
dziełem kabaretu była ballada Andrzeja Górszczyka „Bo gdy Titanic tonął...” Gdzie są bohaterowie
kabaretu „Lach”? Andrzej Górszczyk zaszył się w ostępach leśnych
w Rytrze i czasami pisuje poezję

i fraszki. Gosia „Czarna” jest szanowaną urzędniczką w sądeckim
magistracie, a Gosia „Biała” jest
animatorką kultury w Miejskim
Ośrodku Kultury. Daj Bóg, żeby się
kiedyś spotkali na scenie kabaretowej, ku uciesze swoich, niestety,
podstarzałych, fanów i wielbicieli.
Kolejny kabaret wymieniony
w antologii to kabaret „Za”

Czyżby dzisiaj
nie było
tematów iście
kabaretowych, jak
choćby nadanie
honorowego
obywatelstwa
prezydentowi RP
Andrzejowi Dudzie
przez radnych
miejskich Starego
Sącza?

działający w latach 1980-1984 pod
patronatem klubu Lach. Premiera
pierwszego programu „U nas jest
to niemożliwe” odbyła się w marcu 1980 r. Autorem tekstów był Jacek Mazanec, muzyki Jan Adamski, aktorami już nieżyjący Leszek
Patronik i Andrzej Horoszkiewicz.
Twórcy „Za” na zasadzie kumpelskiej grali też wspólnie z kabaretem Górszczyka „Lach”.
Można powiedzieć, że kolejny
kabaret „Ergo” z przerwami działa do dzisiaj. Założył go jesienią
1983 r. autor tekstów, kompozytor,
reżyser, aktor Leszek Bolanowski, na co dzień szanowany profesor II Liceum Ogólnokształcącego.
„Ergo” to kabaret o bardzo wysokim poziomie wykonawczym. Z reguły występował w składzie: Olga
Bolanowska, Ewa Bierońska (Dubińska), Jadwiga Kmiecik (Chyła),
Magdalena Mróz, Halina Słowik
(pianino), Paweł Ferenc (gitara),
Krzysztof Koneczny (gitara basowa), Andrzej Krupczyński. W późniejszych latach do „Ergo” dołączyli: Małgorzata Biel (skrzypce)
i Krzysztof Biel (skrzypce i kontrabas), Andrzej Józefowski (pianino).
Współpracowali też Andrzej Święs
(kontrabas), Jakub Ferenc (perkusja). Kabaret rozbudowywał się na

potrzeby większych spektakli, czy
też benefisów z takimi postaciami
jak m.in. Zofia Rysiówna, Majka Jeżowska, Jerzy Hoffman, czy sądeccy politycy.
Ej! Łza się w oku kręci na wspomnienie występów tych kabaretów w klubie Lach i nie tylko. Mój
Boże! Gdzie są następcy Górszczyka, Bolanowskiego, którzy osiedli na laurach. Czyżby dzisiaj nie
było tematów iście kabaretowych,
jak choćby nadanie honorowego obywatelstwa prezydentowi RP
Andrzejowi Dudzie przez radnych
miejskich Starego Sącza? Znalazł się
w panteonie starosądeckich sław,
obok wybitnego samorządowca,
burmistrza Starego Sącza, prezydenta Nowego Sącza, posła Mariana Adama Cyconia. Czy aby nie
jest dobrym tematem uczynienie
przez wójta Bernarda Stawiarskiego Chełmca miastem?A budowa
„Sądeczanki”, nie wspominając
o samograju wyborczym - linii kolejowej Podłęże-Piekiełko? Tematy leżą na sądeckiej ulicy. Kto ma
się teraz nad nimi pochylić? Chyba że Górszczyk, Bolanowski i inni
przebudzą się z dłuższego snu, bo
są wybitnie utalentowani i wezmą
się do roboty. Sądecczyzna, ba,
Polska na nich czeka.
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Informacje
Zapisy na profilaktyczne badania mammograficzne i na badania
w chorób tarczycy, nauka samobadania piersi, konsultacje dietetyczne i kosmetyczne towarzyszyły VIII
Marszowi Różowej Wstążki, który w
poniedziałek 10 października przeszedł ulicami Nowego Sącza.
Marsz już po raz ósmy zorganizowało Stowarzyszenie Kobiet
do Walki z Rakiem Piersi Europa
Donna, Stowarzyszenie Sądeckie
Forum Kobiet oraz Nowosądeckie
Stowarzyszenie Amazonek im.
Heleny Włodarczyk.
- Jesteśmy dumne z tego, że
duża grupa szczególnie młodych
osób, dziewczyn ze szkół ponadgimnazjalnych, przychodzi
na marsz - mówi Lidia Iwanczewska, wiceprezes Stowarzyszenia Sądeckie Forum Kobiet
w Nowy Sączu.
- Marsz jest przeznaczony nie
tylko dla osób chorych na raka
piersi. Każdy świadomy choroby nowotworowej powinien
w takim marszu uczestniczyć.
Jest to forma solidaryzowania się
w walce z tą chorobą – zauważa
Krystyna Kronenberger z Nowosądeckiego Stowarzyszenia Amazonek im. Heleny Włodarczyk.
Marsz był przede wszystkim
okazją do zwrócenia uwagi na
profilaktykę raka piersi.
- Aktywność fizyczna ogranicza zachorowalność na taka
piersi nawet o 20 proc. Można chodzić, biegać, jeździć na
rowerze, tańczyć. Jedzmy też
mniej słodyczy. Cukier to pożywka dla raka – twierdzi Beata
Frohlich ze Stowarzyszenia Europa Donna. Jej zdaniem z roku
na rok świadomość kobiet się
zwiększa.
- Coraz więcej pań poddaje
się badaniom, coraz więcej zgłasza się do Europy Donna czy do
Amazonek, czy Sądeckiego Forum Kobiet, żeby zapytać: „Wyczułam guza, nie wiem co dalej,
gdzie mam się udać”. My pomagamy, im wcześniej, tym lepiej
– podkreśla.
Jak zauważa Małgorzata Karwala, członek Zarządu Stowarzyszenia Kobiet do Walki z Rakiem
Piersi Europa Donna, najważniejsze jest samobadanie.
- Chodzi nam przede wszystkim o to, żeby kobiety, te młodsze jak i starsze, korzystały
z programów profilaktycznych,
same nauczyły się badać piersi.
Rak to nie wyrok, przynajmniej
po mnie to na razie widać. Trzy
lata temu dowiedziałam się, że
mam raka. Guza sama wyczułam pod koniec wakacji. Nie
usiadłam i nie płakałam. Od
razu przystąpiłam do działania.
Operowana byłam już jesienią,
potem miałam chemioterapię,
radioterapię, hormonoterapię.
Cały czas jestem pod kontrolą
onkologa i na szczęście wszystko

jest w porządku. Chciałabym
być wzorem dla innych kobiet
w aspekcie profilaktyki. Chciałabym, żeby kobiety dbały o siebie. Żeby nie mówiły: „wolę nie
wiedzieć”, bo to nie jest rozwiązanie - podkreśla Karwala.
Działania prozdrowotne popiera też były radny, Artur
Czernecki, którego żona właśnie dzięki Marszowi Różowej
Wstążki zdecydowała się na profilaktyczne badanie. Było na tyle
wcześnie, że udało się pokonać
chorobę.
- Kiedy kilka lat temu byłem
na marszu po raz pierwszy. Podczas marszu dowiedziałem się,
że bezpłatnie można skierować
swoją żonę, siostrę, mamę, córkę na badania profilaktyczne.
Poprosiłem o takie skierowanie
i zapytałem moją żonę, czy nie
wzięłaby w nim udziału. Przebadała się. Nagle okazało się, że na
piersi ma jakiś guz. Bardzo dobrze, że mówi się o takich badaniach. Być może dzięki temu, że
uczestniczyłem w marszu, żona
dowiedziała się o zmianach, jakie u niej wystąpiły. Nie było
to na szczęście nic złego. Dziś
wszystko jest w porządku, żona
profilaktycznie się bada. Ale co
mogło się stać, gdybym wtedy
nie powiedział jej o tych badaniach profilaktycznych? Taka
sytuacja, która spotkała moją

FOT. AGNIESZKA MAŁECKA

Marsz dla zdrowych piersi

żonę, może dotknąć każdą sądeczankę, dlatego apeluję, by kobiety się badały. Marsz pomaga
im zrozumieć, jakie to jest ważne – opowiada Czernecki, który
zachęca do działania mężczyzn.
- Zdrowie naszych kobiet to
przecież też nasza sprawa. Wszyscy chcemy, żeby nasze żony,
mamy, córki, były zdrowe. Trzeba mówić o tym temacie, nie bać
się go, nie wstydzić się – apeluje.

AGNIESZKA MAŁECKA

REKLAMA
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MAŁOPOLSKIE CENTRUM KULTURY SOKÓŁ W NOWY SĄCZU

RÓŻNE BARWY KULTURY
Małopolska to miejsce, w którym kultura odsłania przed
nami najróżniejsze barwy. Znajdujemy się w czołówce regionów pod względem liczby instytucji kultury, muzeów
oraz obiektów UNESCO. Bogactwo dziedzictwa kulturowego Małopolski oraz wysoki potencjał intelektualny
i rozwinięte zaplecze naukowe dają ogromną szansę na
rozwój. Dlatego naszym celem jest, aby Małopolska stawała się europejskim regionem wiedzy i aktywności, silnym wartościami uniwersalnymi, tożsamością i aspiracjami swoich mieszkańców. II Kongres Kultury Regionów to
okazja do spotkania i refleksji na temat tej ważnej dziedziny życia społecznego, jaką jest kultura regionalna.
Zapraszam Państwa na kolejne spotkanie z nadzieją, że będzie ono nie tylko ogólnopolskim, ale również europejskim forum dyskusji o tej jednej z najważniejszych aktywności obywatelskich.
Jacek Krupa
Marszałek Województwa Małopolskiego

SOKOŁOWA TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ
Organizatorem Kongresu
Kultury Regionów jest Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu – instytucja kultury województwa
małopolskiego.
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ jako regionalna
instytucja kultury istnieje od
1975 roku. Początkowo w województwie nowosądeckim
jako Wojewódzki Ośrodek Kultury – instytucja państwowa,
natomiast od 1999 roku pod obecną nazwą
jako samorządowa instytucja kultury, której organizatorem jest Województwo Małopolskie.
Nazwa własna SOKÓŁ jest nawiązaniem do
historii i tradycji Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ, którego dawny budynek stał się,
w 1993 roku, siedzibą instytucji. Ten imponujący, historyczny obiekt, dzięki zakończonej
w 2004 roku gruntownej rozbudowie i modernizacji, pozwala realizować różnorodne spektakle i koncerty, spełniając przy tym najwyższe
wymagania techniczne.
Misja MCK SOKÓŁ:
• współtworzy i upowszechnia tradycyjną
i współczesną kulturę,
• chroni i promuje regionalną tożsamość
Małopolski,
• animuje życie kulturalne organizując wydarzenia i imprezy,
• dostarcza inspiracji i rozrywki, rozbudza
emocje,
• wspiera twórców kultury oraz edukuje jej liderów i odbiorców,
• zachowuje ciągłość pomiędzy przeszłością
a przyszłością, czyniąc kulturę narzędziem
rozwoju i promocji regionu.
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ
w Nowym Sączu jest jedyną regionalną instytucją kultury, która w skali województwa
zajmuje się społecznym ruchem artystycznym, w tym ochroną niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Jednocześnie MCK
SOKÓŁ jest jedyną instytucją kultury w subregionie sądeckim, czyli dla ok. 500 tys. stałych mieszkańców oraz licznie przebywających w tym subregionie turystycznym

i sanatoryjnym turystów i kuracjuszy, która w sposób systematyczny, przez cały rok,
prowadzi działalność upowszechnieniową w dziedzinie sztuki profesjonalnej muzyki, teatru, sztuk wizualnych.
Prowadzona przez MCK
SOKÓŁ działalność, związana
z ochroną i promocją niematerialnego dziedzictwa kulturowego Małopolski, obejmuje
kilka podstawowych kierunków: dokumentację i archiwizację niematerialnego dziedzictwa, opracowywanie zbiorów i ich udostępnianie – głównie
w celach edukacyjnych, organizację konkursów, przeglądów i festiwali, wzbogaconą
o formy edukacyjne i warsztatowe, kształcenie i doskonalenie kadry instruktorskiej, tworzenie i realizowanie programów w zakresie
edukacji kulturowej dzieci i młodzieży, obejmujących wszystkie dziedziny sztuki, tworzenie i realizowanie projektów promujących małopolskie dziedzictwo w innych regionach kraju
i poza jego granicami, inspirowanie powstawania lokalnych przemysłów kultury i nowych produktów, w szczególności turystyki kulturowej,
w oparciu o historyczne i współczesne walory kulturowe regionu, związane z jego geograficzną i przyrodniczą specyfiką.
Na wniosek Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ, władze województwa małopolskiego podjęły decyzję o utworzeniu
specjalistycznej placówki pn. Ośrodek Dziedzictwa Kultury Niematerialnej jako oddziału
MCK SOKÓŁ. Ośrodek zlokalizowany będzie
w zabytkowym zespole dworsko-parkowym,
w miejscowości Dąbrowa, gmina Chełmiec,
na granicy Nowego Sącza od strony północnej, w odległości ok. 5 km od centrum miasta.
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ
jest organizatorem wielu wydarzeń kulturalnych (festiwale, przeglądy, konkursy, recitale, spektakle teatralne i operowe) o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim a także
międzynarodowym.
Szczegółowe informacje na temat działalności MCK SOKÓŁ można znaleźć na stronie
www.mcksokol.pl.
ANTONI MALCZAK Dyrektor MCK SOKÓŁ

WSPÓŁŚNIENIE DZIEDZICTWA
„Świadomość tożsamości, wolna od manii wyższości, jest niezbędna do
zorganizowania wspólnoty
[…], aby inspirować społeczeństwo i kulturę zachowując je wiernymi wobec
tradycji, a jednocześnie
otwartymi na odnowienie
i na przyszłość”.
Papież Franciszek,
Wawel, 27 lipca 2016
Żyjemy w dobie, gdy pojęcie czasu zostało oderwane od natury. Kiedyś był on
bezpiecznym, zgodnym ze zmianą pór
roku rytmem, w którym pulsowało cyklicznie życie małych, statycznych społeczności. Dzisiaj stał się precyzyjnie liczoną, abstrakcyjną strukturą linearną, według której
mierzy się osiąganie celów i efektywność ludzkich działań. Czas instrumentalny
obarcza jednostkę odpowiedzialnością za
wypełnienie go treścią, nadanie mu wartości… Wyostrza również problem przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Teraźniejszość nie jest już bezpieczna, przyszłość
jest niepewna, więc pozostaje przeszłość.
Nastąpiło więc zbiorowe uwrażliwienie
na przeszłość, która stała się istotna ze
względu na pytanie o tożsamość.
TOŻSAMOŚĆ JEST POKORNA…
Jeśli nie jest, staje się niebezpieczna!
Tradycja to nie cała przeszłość. To przeszłość obecna w teraźniejszości. To jest
ta część przeszłości, którą współcześnie
wybieramy i wyróżniamy. A więc także
poddajemy ocenie, wartościowaniu. Oddzielamy ziarno od plew… My sami, członkowie wspólnoty, która się z jakąś tradycją
świadomie identyfikuje, a często nieświadomie podziela podobny obraz świata.
Rozmaite opinie fachowców, nawet tych
najwyższej próby, mogą i powinny w tym
procesie być jedynie sugestią, delikatnie
asystować naszym osobistym wyborom.
Dopiero potem może nastąpić ochrona,
konserwacja, rozwój.

„wierzchnią warstwą”.
Głębiej są opowieści –
legendy, sagi, baśnie
i poezja obecna również w pieśniach. W samym języku, nie tylko
w jego treści, ale nawet
w strukturze, w związkach, w jakie wchodzą
słowa zyskując nowe
znaczenia, jest cały
świat danej społeczności. Świat zewnętrzny
i wewnętrzny. Bo w języku odbija się
sposób jego postrzegania.
WIERNOŚĆ OTWARTA
Tyle, że świat się nieustannie zmienia. I tradycja musi być pokorna wobec tej prawidłowości. Zresztą z definicji nigdy nie stanowi ona zamkniętego
ostatecznego połączenia treści i formy.
Obserwacja i refleksja naukowa opisuje pewne jej etapy, które są aktualne
jedynie w momencie badania. Gorzej,
jeżeli zapanuje przekonanie, że to, co
raz zostało pochwycone, na jakimś naturalnym dla tradycji etapie nieustannej
ewolucji, ma już takie pozostać. Należy to „zamrozić” dla przyszłych pokoleń w niezmienionej formie dowodząc w
ten sposób wielkiej miłości i szacunku.
Dlaczego właśnie ten flesz, a nie dużo
wcześniejszy albo nieco późniejszy –
tego najczęściej nie wiadomo. I często
brak troski, czy ktoś w ogóle zechce
jeszcze zajrzeć do zamrażarki…
ODNOWIENIE = TRWANIE
Tymczasem dzisiaj, w dobie kapitalizmu kulturowego, ludzie, którym zależy
na zachowaniu tradycji, zwłaszcza niematerialnego dziedzictwa, winni się zastanowić nad kilkoma mechanizmami.
W wielkim, coraz powszechniej dostępnym supermarkecie kultury klient ma wolny wybór. Na jakiej półce leży jego własne
dziedzictwo? Czy po nie sięgnie? Czy zechce nadać mu własne znaczenie?

ŚWIADOMOŚĆ TOŻSAMOŚCI ORGANIZUJE
Dzisiaj lokalne tradycje będące wartością dla małych społeczności muszą wystartować w wielkiej metakulturowej grze
o zasięgu globalnym. Jakże często od
„tradycji”, zwłaszcza od duchowego dziedzictwa zwanego dla większej „poprawności politycznej” niematerialnym, oczekuje się „ratowania” wartości, najlepiej
całego ich systemu. Istotnie, w dziedzictwie tym odbija się i na długo konserwuje
nie tylko przyjęty przez daną społeczność
system wartości, ale także dominująca w
niej mentalność, obraz świata, który członkowie danej wspólnoty dzielą przyjmując
określony stosunek do rzeczy, zjawisk
i wydarzeń.

WSPÓŁŚNIĆ DZIEDZICTWO
Zapraszamy do spotkania w grupie
ludzi, którzy takiego osobistego wyboru dokonali. Wybrali pokorę, otwartą
wierność i odnowienie czegoś niezwykle cennego. Czego? Owego pięknego MY, NASZE, które się wyróżnia. Jeśli
przy tym nie kwestionuje, nie wyklucza
i nie trwoży się innymi MY i NASZE pozwalając im, jak one pozwalają kolejnym,
współśnić swoje dziedzictwo, mamy
mozaikę regionów kultury najgłębszej,
swojskiej i instynktownej. Na tym podłożu może się swobodnie rozwijać indywidualna wyobraźnia członków każdej
wspólnoty wnosząc nowe treści do kulturowego banku cywilizacji.

DZIEDZICTWO JEST GŁĘBIĄ TRADYCJI
Muzyka, taniec, zwyczaje i obrzędy są jedynie estetyczną i formalną emanacją tego „głębszego” dziedzictwa. Piękną i wartościową, lecz

LESZEK ZEGZDA
Członek Zarządu Województwa
Małopolskiego
Inicjator
Kongresu Kultury Regionów
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PROGRAM II KONGRESU KULTURY REGIONÓW
CO, GDZIE, KIEDY?
dr Katarzyna Drąg - Uniwersytet Papieski Jana
Pawła II w Krakowie
red. Bernadetta Cich - Telewizja JP2TV,
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
dr Klaudia Cymanow-Sosin - wykładowca
w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji
Społecznej na Uniwersytecie Papieskim Jana
Pawła II w Krakowie
red. Grzegorz Kościński - Telewizja Arte,
Telewizja Wyszehradzka, Telewizja Kraków

18 października
9.00 - 12.30

REJESTRACJA GOŚCI, zakwaterowanie
- Hotel *** Perła Południa, Rytro

14.00

LACHY I GÓRALE. ZAŚLUBINY
Msza św. w kościele rzymskokatolickim z
Łososiny Dolnej /Sądecki Park Etnograficzny/

15.45

NA KOZIĄ NUTĘ / dziedziniec MCK SOKÓŁ /

16.30

UROCZYSTA INAUGURACJA KONGRESU / sala
im. L. Lipińskiego /
Wykład inauguracyjny
prof. dr hab. Jerzy Vetulani
„Neurobiologia regionalizmu - wyśnienie
i tworzenie małych ojczyzn”
PIEŚŃ TOŻSAMOŚCI
dr Stanisława Trebunia-Staszel, Krzysztof
Trebunia-Tutka
DZIEDZICTWO - SIEWCY, ORĘDOWNICY,
KREATORZY
Uhonorowanie zasłużonych dla zachowania
i rozwoju dziedzictwa kulturowego Małopolski

20.00

14.30 - 18.00
18.00

9.30 - 13.00

PANELE TEMATYCZNE

WSPÓŁCZESNY ODBIÓR TRADYCJI / sala A /
opiekun naukowy:
prof. dr hab. Barbara Fatyga - Zakład Metod
Badania Kultury ISNS UW
moderator:
dr Krzysztof Duda - Instytut Kulturoznawstwa
Ignatianum w Krakowie
paneliści:
dr Hanna Schreiber - Instytut Stosunków
Międzynarodowych UW, Wiceprzewodnicząca
Rady ds. Niematerialnego Dziedzictwa
Kulturowego przy Ministrze KiDN RP
dr Joanna Dziadowiec - etnolog, badaczka,
ekspert Fundacji Obserwatorium Żywej
Kultury
Henryk Dumin - etnolog, badacz tradycji
kulturowych Dolnego Śląska, laureat nagrody
im. Oskara Kolberga
Monika Wiejaczka - wicedyrektor
Departamentu Kultury i Dziedzictwa
Narodowego UMWM

ZDJĘCIA. PIOTR DROŹDZIK

KOMUNIKOWAĆ DZIEDZICTWO / sala C /
opiekun naukowy:
ks. prof. nadzw. dr hab. Michał Drożdż Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
moderator:
Krzysztof Trebunia-Tutka - podhalański
instrumentalista i animator kultury
paneliści:
prof. dr hab. Wojciech Burszta - kierownik
Katedry Antropologii Kultury SWPS
Uniwersytetu Humanistycznospołecznego
w Warszawie; PAN

PANELE TEMATYCZNE

TOŻSAMOŚĆ - NOWE DYSKURSY / sala A /
opiekun naukowy:
dr hab. Kazimierz Sikora - adiunkt
w Katedrze Historii Języka i Dialektologii UJ
moderator:
Bartłomiej Koszarek - multiinstrumentalista,
dyrektor Bukowiańskiego Centrum Kultury
„Dom Ludowy” w Bukowinie Tatrzańskiej
paneliści:
prof. dr hab. Józef Kąś - autor
„Ilustrowanego leksykonu gwary i kultury
podhalańskiej”; Katedra Historii Języka
i Dialektologii UJ
prof. dr hab. Jerzy Bartmiński etnolingwista, folklorysta, slawista; UMCS
Lublin/ PAN/PAU
dr hab. Anna Mlekodaj - badaczka literackich
tekstów gwarowych; Instytut Humanistyczny
PPWSZ w Nowym Targu
dr Artur Czesak - dialektolog, leksykograf,
Podyplomowe Studium Retoryki UJ

19 października

ZARZĄDZAĆ DZIEDZICTWEM / sala B /
opiekun naukowy:
dr hab. Łukasz Gaweł - kierownik Zakładu
Zarządzania Kulturą Instytutu Kultury UJ,
wicedyrektor Muzeum Narodowego
w Krakowie
moderator:
dr Anna Góral - Katedra Zarządzania Kulturą
Instytutu Kultury UJ
paneliści:
Krzysztof Markiel - dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWM
Michał Murzyn - doktorant Wydziału
Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
Weronika Pokojska - doktorantka Wydziału
Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
Agnieszka Pudełko - doktorantka Wydziału
Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

WIDOWISKO
Podarek. Żywobycie Marii i Jana / sala im.
L. Lipińskiego /

20 października

LACHY I GÓRALE. WESELE / Karczma Nad
Potokiem, Rytro /

9.30 - 13.00

WARSZTATY

MUZYKA - TRANSJĘZYK DZIEDZICTWA / sala B /
opiekun naukowy:
dr Weronika Grozdew-Kołacińska - Instytut
Sztuki PAN, Pracownia Muzyki Tradycyjnej
IMIT
moderator:
Dorota Majerczyk - etnolog,
w Zarządzie Polskiego Seminarium
Etnomuzykologicznego w Warszawie
paneliści:
prof. dr hab. Piotr Dahlig - etnomuzykolog,
Instytut Muzykologii UW, Instytut Sztuki PAN
prof. dr hab. Zbigniew Przerembski –
etnomuzykolog, Instytut Muzykologii
Uniwersytetu Wrocławskiego
dr hab. Maria Pomianowska multiinstrumentalistka, wokalistka,
kompozytorka, profesor Akademii Muzycznej
w Krakowie
dr Tomasz Nowak - etnomuzykolog, etnocho
reograf; Instytut Muzykologii UW
Maria Baliszewska - etnomuzykolog,
dziennikarz, założycielka Radiowego Centrum
Kultury Ludowej w Polskim Radio
15.00 - 18.00

WARSZTATY TERENOWE

20.00

Podsumowanie Kongresu / sala konferencyjna
- Perła Południa, Rytro /

21.00

POPRAWINY Z CIUPAGĄ
w programie regionalne czytanie tekstów
gwarowych / Karczma Nad Potokiem, Rytro /

21 października
9.00

WYJAZD GOŚCI - Hotel *** Perła Południa,
Rytro
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Kultura

Na scenie i w życiu wciąż jesteśmy tacy sami

Na deskach zaplanowano spektakle między innymi Teatru Narodowego, Teatru STU, Teatru Kwadrat, Teatru Kamienica, Teatru
Ateneum czy Teatru im. Stanisława
Ignacego Witkiewicza z Zakopanego. Gwarancją ich wysokiej jakości
artystycznej są wybitni reżyserzy
jak na przykład Juliusz Machulski
czy Andrzej Dziuk oraz aktorzy jak
choćby Andrzej Seweryn, Emilian
Kamiński, Grażyna Wolszczak, Katarzyna Figura, Piotr Głowacki czy
Adam Ferency.
Podczas tegorocznej odsłony Festiwalu można zobaczyć niemal wszystkie gatunki teatralne, od klasycznej komedii, farsy
po tragedię. Nie brakuje też form
eksperymentalnych.
Sądecka widownia mogła już
obejrzeć między innymi napisaną
i wyreżyserowaną przez znakomitego reżysera Juliusza Machulskiego
sztukę „Machia”. Spektakl jest poświęcony osobie Niccolo Machiavellego, autora traktatu o sprawowaniu władzy pod tytułem „Książę”.
Na scenie wystąpili Adam Ferency, Piotr Głowacki i Marta Ledwoń.
-Poprzez sztukę chciałem bardziej spenetrować postać Machiavellego, który opisał anatomię władzy, jej ciemne strony. To
bardzo uniwersalny przekaz, który nie traci na aktualności - podkreśla Juliusz Machulski.
Sądecka publiczność mogła również między innymi obejrzeć spektakl „Człapówki Zakopane”, uhonorowany nagrodą Grand Prix na
Festiwalu Komedii Talia 2014 w Tarnowie. Przedstawienie w wykonaniu aktorów Teatru im. Stanisława
Witkiewicza z Zakopanego wyreżyserował Andrzej Dziuk wg powieści
„Wielki Dzień” Andrzeja Struga. To
groteskowa, humorystyczna opowieść o życiu w Zakopanem w latach międzywojennych. Autor drwi
z postaci, które odwiedzały miasto
w tym czasie. Wśród nich byli politycy, artyści i różni dziwacy.
- Zakopane było kiedyś takim
tyglem, gdzie cała Polska się zjeżdżała i tutaj rozważano ważne
i mniej ważne sprawy państwowe, czy rozgrywały się różnej maści romanse. Jak to Witkiewicz
mówił, Zakopane jest takim wyrostkiem robaczkowym Polski,
REKLAMA

Agencja ochrony zatrudni
pracownika na recepcji
w Nowym Sączu.
Wymagana aktualna niekaralność. Mile widziane orzeczenie
o stopniu niepełnosprawności
(możliwa umowa o pracę).

Tel.799 055 140

gdzie wszystko się kotłuje. I te nasze Człapówki są cały czas aktualne, bo mimo upływu czasu wciąż
jesteśmy tacy sami i popełniamy te
same błędy - mówi Andrzej Bienias
z zakopiańskiego Teatru Witkacego.
Na Festiwalu nie mogło zabraknąć spektaklu w rodzimym wykonaniu. Teatr Robotniczy im. Bolesława Barbackiego w Nowym
Sączu opracował sztukę francuskiego króla komedii Moliera pod tytułem „Chory z urojenia”. Przedstawienie będzie można zobaczyć już
w najbliższą sobotę 15 października.
- Festiwal niewątpliwie spełnią
rolę edukacyjną. Efekty są zauważalne, widzimy bardzo duże zainteresowanie spektaklami, również
tymi, które są trudne w odbiorze
- mówi Janusz Michalik, kierownik artystyczny Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu.
Podczas tegorocznej edycji zaplanowano także koncerty i tzw.
rozmowy kameralne. To spotkania
publiczności z twórcami i aktorami spektakli. Jak mówią sądeczanie,
potrzeba kontaktu ze sceną teatralną, żywym aktorem jest ogromna.
- Festiwal rozwija wrażliwość na sztukę, na wszystko co
nas otacza, można powiedzieć, że
dzięki temu jesteśmy lepsi -zauważają uczestnicy wydarzenia
artystycznego.
XX Jesienny Festiwal Teatralny
potrwa do 21 października. Dla najmłodszych przygotowano Mini Festiwal Teatralny. Przez cztery dni od
17 do 20 października będzie można zobaczyć spektakle „Mała, czarna rybka”, „Wielki czarodziej OZ”,
„Akademia Pana Kleksa” oraz „Jaś
i Małgosia”.
MONIKA CHROBAK
REKLAMA

14 października, godz. 19., Restauracja Tu i Teraz w Nowym
Sączu - koncert Mr. Pollack
15 października, godz. 15.,
Teatr Nowy w Nowym Sączu spektakl „Ciotka na wydaniu”
FOT. ANDRZEJ RAMS

Trwa święto polskiego teatru w Nowym Sączu. Ma tutaj miejsce jubileuszowy XX Jesienny Festiwal Teatralny.
Na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury
można zobaczyć największe gwiazdy
scen polskich.

Spektakl "Przekręt niedoskonały, czyli kto widział Pannę Flint"

PERSONALIA

Kto jest człowiekiem utalentowanym
Profesor Andrzej Szarek, sądecki artysta i wykładowca został szefem
Rady Programowej w Galerii Sztuki
Współczesnej BWA „Sokół”.
- Cieszymy się z podjętej decyzji. Myśl o współpracy z prof.
Andrzejem Szarkiem przyszła do
mnie w zeszłym roku w Rumunii,
gdzie organizowaliśmy wystawę
prac profesora oraz prac Małopolskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej z Tarnowa. Realizowane
były one w trudnych warunkach
w Muzeum Sztuki w Kluż. Jestem pewna, że nie ma w Nowym
Sączu i w regionie Sądecczyzny
większego autorytetu w dziedzinie sztuk wizualnych niż prof.
Andrzej Szarek. A trudne warunki realizacji wspomnianej wystawy wiele mi powiedziały o nim
jako artyście i człowieku – mówi
Liliana Olech, dyrektor Galerii.

Zdaniem Szarka Galeria Sokół jest galerią sztuki i rządzi nią
talent.
- Moja definicja talentu mówi
jasno, kto jest człowiekiem utalentowanym, a kto nie. Talent
jest zespołem cech, które gwarantują sukces. Chcemy, aby
w Naszej Galerii była przedstawiana jakość, którą mogą dostrzec odbiorcy. My, jako artyści, jesteśmy ważnym ogniwem
w uświadamianiu sobie i ludziom
wielu czynników, na które zwykły człowiek nie zwraca uwagi.
Rada artystyczna, którą powołałem, składa się z dwóch wybitnych ludzi: Andrzeja Biernackiego, który jest malarzem, ale
również krytykiem sztuki oraz
dr. hab. Dariusza Jurusia filozofa
na Uniwersytecie Jagiellońskim mówi Andrzej Szarek.
(AU)

15
października,
godz.
16., Dworzec PKP w Nowym Sączu - koncert zespołu Tomasz Wolak Rock Band
„W kolejowych klimatach lat.
60. i 70.”
16 października, godz. 16.,
Hala Sportowa w Piwnicznej koncert charytatywny „Nadpopradzkie Serca”
16 października, godz. 17.,
kościół kolejowy w Nowym Sączu - Koncert upamiętniający
1050-lecie Chrztu Polski oraz
38. rocznicę Pontyfikatu Jana
Pawła II
18 października, godz. 18.,
Sądecka Biblioteka Publiczna
- wieczór poetycko-muzyczny
Joanny Babiarz i Janusza Szota
"Budzenie manekina"
18-21 października, MCK Sokół
w Nowym Sączu - II Kongres
Kultury Regionów
23-25 października, godz. 20.,
kościół kolejowy w Nowym Sączu - rekolekcje DA Strych:
Szymon Hołownia
(AM)

Buduj
- remontuj
REKLAMA

URBANISTA

Przekwalifikowanie działek
rolnych na budowlane
Zmiana Miejscowych
Planów Zagospodarowania
Przestrzennego

Podegrodzie 33a, 33-386 Podegrodzie
Tel. 501 282265, e-mail: arscrearebiuro@gmail.com

www.igla.pl
biuro@igla.pl
» wyposażenie hoteli,
pensjonatów w tekstylia
» kompleksowy wystrój
wnętrz
» szycie na indywidualne
zamówienia
» zaopatrujemy w dodatki
krawieckie

ul. Kraszewskiego 18
33-300 Nowy Sącz
tel. 18 441-08-40
kom. 605 431 818
kom. 695 398 696
Czynne:
Pn-Pt: 10.00-18.00
Sobota: 9.00-13.00

Współczesne trendy - ekologicznie,
bezpiecznie i komfortowo
Moda kojarzy się przede wszystkim z kreacjami lansowanymi na wybiegach dla modelek. Niesłusznie. Moda dotyczy też architektury, wystroju wnętrz, a nawet aranżacji podwórka czy wyboru stolarki okiennej. Co jest trendy w tym sezonie?
Największą popularnością cieszą się wszelkiego rodzaju rozwiązania ekologiczne. Liczy się oszczędność w użytkowaniu domu czy mieszkania. Stąd pomysły na wykorzystanie zbieranej deszczówki, czujniki ruchu, które pomagają zaoszczędzić na rachunkach
za prąd, czy panele słoneczne przetwarzające energię słoneczną w elektryczną. Niemniej
ważne jest ocieplenie budynku. Tu istotną rolę odgrywa stolarka okienka, a gama ofert w
tej dziedzinie zależy od gustu klienta. Nadal modny jest klasyczny, elegancki brąz, ale też
stawianie na intensywniejsze kolory albo niestandardowe kształty.
We współczesnych trendach istotne jest także poczucie bezpieczeństwa – drzwi antywłamaniowe stają się standardem. Niemniej ważne jest ogrodzenie posesji – a w tym temacie
naprawdę można pozwolić sobie na fantazję. Istotny dla klientów jest również codzienny
komfort, stąd popularność bram segmentowych, uchylnych, rozwiewnych czy rolowanych. Rynek podbiły również żaluzje, rolety, markizy i moskitiery, które nie tylko chronią przed słońcem ale przyczyniają się do ocieplenia budynku i nadania mu nowoczesnego
designu. W tej ostatniej kwestii bardzo modne są zewnętrzne elewacje z użyciem drewna, bo takie ściany przyciągają uwagę i dodają budynkowi elegancji.
Oczywiście warto śledzić trendy w budownictwie, ale najważniejsze, żeby było ekologicznie, komfortowo, bezpiecznie, na naszą kieszeń i zgodnie z naszym gustem.
(BU)
REKLAMA
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FOT. ARCH. FUNDACJI RENOVO

Dom dla rodziny potrzebny od zaraz

Kinga Gruca z Berestu już wkrótce
przeniesie się, wraz ze swoimi czterema córkami, do nowo wybudowanego
domu. I nie byłoby w tym wydarzeniu
niczego niezwykłego, gdyby nie fakt, że
dom ten powstał w całości dzięki wielkiemu sercu dziesiątek ludzi, którzy
poruszeni tragedią, jaka spotkała rodzinę Gruców, zdecydowali się wesprzeć
nowosądecką fundację Renovo i pomóc wdowie i jej córkom w spełnieniu
marzenia o nowym dachu nad głową.
Dwa lata temu rodzinę Gruców
spotkała wielka tragedia. Mąż Kingi
Grucy, 41- letni Michał, został rażony przez piorun podczas wykonywania codziennych prac gospodarskich. Pozostawił wdowę z czwórką
dzieci mieszkających w ponad stuletniej połemkowskiej chałupie,
nienadającej się praktycznie do zamieszkania. Choć Michał Gruca planował budowę nowego domu, niestety nie zdołał zrealizować swoich
planów. Na szczęście, tragiczną sytuacją rodziny zainteresowała się
REKLAMA

jedna z gazet, która zwróciła się do
fundacji Renovo z prośbą o wsparcie. To był początek wielkiej akcji, której finał poznamy jeszcze
w tym roku.
- Pierwszy raz podjęliśmy się
budowy domu od podstaw – mówi
prezes fundacji Renovo Łukasz Koczenasz. – Zwykle przeprowadzamy gruntowny remont domu bądź
mieszkania, ale tym razem było to
niemożliwe. To była stara połemkowska chałupa. Co z tego, że wyremontowalibyśmy na przykład
jedno pomieszczenie, skoro za rok,
góra dwa, cały dom by się rozleciał
– dodaje Łukasz Koczenasz.
Prezes fundacji Renovo wie co
mówi, bo poprawa warunków bytowych i mieszkaniowych osób
ubogich, chorych, bądź pokrzywdzonych przez los to zasadniczy
cel prowadzonej przez niego fundacji. Tak właśnie było w przypadku rodziny Gruców, gdzie
śmierć głowy domu – Michała,
zdawała się pogrzebać na zawsze

marzenia o nowym życiu w godnych warunkach.
- Po zweryfikowaniu sytuacji na
miejscu, zdecydowaliśmy, żeby na
działce obok obecnego domu, postawić nowy. Plan był taki, aby
w przeciągu roku oddać do użytku budynek „pod klucz” – z pełnym wyposażeniem, meble, ubikacje itd. Pierwszy krok polegał
na znalezieniu ludzi o otwartym
sercu, którzy zechcą w różny sposób pomóc w realizacji naszego
zamierzenia – wspomina Łukasz
Koczenasz.
Sama akcja budowy nowego
domu przebiegała wielokierunkowo. Z jednej strony fundacja zabiegała o wsparcie finansowe, z drugiej
o pomoc rzeczową i fachową siłę roboczą. Należało odwiedzić różne firmy działające na terenie naszego regionu i związane w jakichś sposób
z budowaniem i urządzaniem domów i mieszkań. A potem po prostu liczyć na ich dobrą wolę i chęć
pomocy ludziom w potrzebie. Na

przykład składy budowlane mogły
przekazać pozostałe im materiały,
ktoś inny zrobić np. elewację czy
dach. A wszystko społecznie, bez
żadnego wynagrodzenia.
- W Polsce ludzie chcą sobie
wzajemnie pomagać, ale trzeba
sobie zapracować na ich zaufanie – mówi Łukasz Koczenasz. –
Działamy trzy lata i od samego
początku musieliśmy być wiarygodni tym bardziej, że naciągaczy niestety nie brakuje. Dlatego
każde zgłoszenie, każdy ewentualny remont, musi być przez nas
dokładnie zweryfikowany – precyzuje prezes Renovo.
W przypadku rodziny Gruców,
na szczęście wątpliwości żadnych
nie było, a Kinga Gruca i jej cztery córki już wkrótce będą mogły
się przeprowadzić do nowego lokum. Dom będzie miał ponad 100
metrów kwadratowych, na parterze zaplanowano kuchnię, łazienkę
i pokój dzienny, a na poddaszu trzy
pokoje, które zajmą dziewczynki.

Choć budowa od podstaw to
wielkie wyzwanie dla fundacji Renovo, Łukasz Koczenasz zapewnia, że jeśli jeszcze raz przyjdzie mu
się zmierzyć z takim zadaniem, na
pewno się go podejmie. Tym bardziej, że fundacja powoli ale skutecznie przeciera szlaki w naszym
regionie i zwraca się do niej coraz
więcej osób, także z innych części Polski.
- Wiadomo, wszystkim nie pomożemy, ale nie odmówimy tym,
którzy najbardziej tej pomocy potrzebują - zapewnia Łukasz Koczenasz. Ważne tylko, aby podobnie jak
w przypadku rodziny Gruców, znaleźli się ludzie, którym nie jest obojętny często tragiczny los ich bliźnich. Dzięki takim właśnie osobom
Kinga Gruca i jej cztery córki nareszcie będą mogły spać spokojnie
w swoim nowym domu, na którego budowę złożyły się nie tylko cegły czy cement ale także, a może
przede wszystkim, ludzkie serca.
TATIANA BIELA
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Kup automatyczną
bramę garażową UniTherm
i zyskaj potrójnie!
Superciepłą bramę

z panelem 60mm

Ultranowoczesny napęd 5 lat gwarancji

METRO

on-site dla Twojego
'+)"+.01

5lat
GWARANCJI
EXTENDED CARE

na automatyczne bramy
garażowe z napędem METRO

Promocja obowiązuje od 19.09.2016 r. do 30.11.2016 r.
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Nie istnieje sprawiedliwy sposób rozliczenia
Rozmowa
z PIOTREM POLKIEM prezesem Miejskiego
Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej
w Nowym Sączu
- Jest Pan uśmiechnięty, to dlatego, że
pogoda Panu w tym roku sprzyja? Nagle zrobiło się zimno. Zaopatruje Pan już
mieszkańców Nowego Sącza w ciepło?
- Tak, w tym roku rozpoczęliśmy
sezon z początkiem października. Ta
sytuacja rzadko się zdarza, ponieważ
najczęściej sezon grzewczy zaczyna
się we wrześniu. W tym momencie
jest to październik. Nie ma to większego znaczenia, ponieważ koszty
ogrzewania za dwa tygodnie takich
ciepłych dni z chłodnymi nocami są
porównywalne z jednym mroźnym
zimowym dniem. Także przeciąganie rozpoczęcia sezonu grzewczego
nie ma większego sensu, ponieważ
mieszkańcy mogą ryzykować swoim
zdrowiem, np. przeziębieniem lub
grypą, a jest to czasem dużo droższe.
- Zimy są coraz łagodniejsze. Nie martwi
się Pan, że przez globalne ocieplenie klimatu będzie Pan musiał zamknąć kiedyś
swoją firmę?
- Wydaje mi się, że to jeszcze nie
nastąpi tak szybko. Trudno powiedzieć, co będzie za kilkadziesiąt lat.
Są różne hipotezy na temat ocieplania klimatu i zim w przyszłości. Nie chcę tych hipotez rozwijać.
My jesteśmy przygotowani na każdą ewentualność i na każdy scenariusz. Ostatnie zimy, w porównaniu z dawniejszymi, były cieplejsze,
jeżeli spojrzymy na średnią temperaturę dobową, natomiast sezon
grzewczy się wydłużał i kończył się
w maju.

- Czy odbiorcy ciepła odczuli na rachunkach te ciepłe zimy?
- Według mnie tak. System rozliczenia ciepła polega na tym, że
my sprzedajemy energię cieplną,
natomiast rozliczenia robią administracje spółdzielni mieszkaniowych. Wydaje mi się, że zwroty
z zaliczek za centralne ogrzewanie,
które są składane co miesiąc, były
duże. Tak więc mieszkańcy odczuli
to w kieszeniach.
- Wie Pan, że jednym z bardziej emocjonujących momentów w roku budżetowym przeciętnego mieszkańca Nowego Sącza jest maj, w którym przychodzi
rozliczenie za okres grzewczy? Wtedy
taki mieszkaniec najczęściej łapie się za
głowę…
- Z tego co wiem, nie jest tak źle.
Jeżeli jest to rozliczanie w oparciu
o ryczałtową kwotę, czyli od metra
kwadratowego, nie od podzielnika,
to tej różnicy we wpłatach i zwrotach za centralne ogrzewanie nie ma
dużo. Blok jest jednym budynkiem
i trudno jest wydzielić mieszkanie
z danego bloku. Ciepło jest czymś,
co przenika w różny sposób. Każdy
ma na każdego jakiś wpływ, jeżeli chodzi o ogrzewanie. W związku
z tym ta stała powinna być większa.
Legendarne zwroty i dopłaty miały
miejsce na początku wprowadzania
liczników ciepła, gdzie duża część
była rozliczana w oparciu o podzielniki ciepła, czyli o tę zmienną. Wtedy właśnie były duże różnice. Teraz
są one spłaszczone i poza niektórymi przypadkami skala tych zwrotów
jest stała. Tak więc myślę, że nie ma
tu większych różnic.
- Podzielniki czy ryczałt od metrów
kwadratowych?
- To zależy. Ja mam swoje zdanie na ten temat. Tam, gdzie są
piecyki gazowe, powinno być
większe uśrednienie w metrach

kwadratowych, bo to związane jest
z bezpieczeństwem użytkowania
piecyków gazowych. Tutaj głównie mam na myśli os. Milenium, ale
również inne osiedla. Niestety nadmierna oszczędność przekłada się
na bezpośrednie złe użytkowanie
tych instalacji gazowych. Natomiast
tam, gdzie mamy centralną ciepłą
wodę, ta różnica powinna być większa. Mówię tu o os. Barskim i Wojska
Polskiego. Myślę, że skala pół na pół,
czyli pół od metra kwadratowego
i pół z opłaty zmiennej jest optymalnym rozwiązaniem.
- Jak chętniej rozliczają się sądeczanie?
- W ostatnich latach przeważa
opinia nad rozliczeniem ryczałtowym za centralne ogrzewanie.
- W przeszłości spółdzielnie często mówiły o tak zwanych stratach na podzielnikach. Energia, która nie trafia do naszych
mieszkań, a za którą ktoś musi zapłacić.
- Straty są zawsze. W naszym
systemie straty wynoszą około 10
proc. Te 10 proc. funkcjonuje w postaci sieci ścieżek, które są na osiedlach zielone, podczas gdy wszędzie
jest śnieg. Jest to dobry współczynnik i występuje on w sieciach nawet
w Niemczech.
- Ale ktoś za tą energie musi zapłacić?
- Oczywiście w cenie ciepła musimy pokryć te straty, nie ma innego wyjścia. Jeżeli w rurach płynie
czynnik grzewczy w temperaturze
90 stopni, a czasem nawet ponad 100
stopni Celsjusza, a tak jest w ostre
mrozy, wtedy o parę stopni grunt
się podgrzeje. Nie ma jeszcze takiej
technologii, która by eliminowała te
starty. Są one dopuszczalne i przewidziane dla tego typu technologii.
- Niektórzy w sądeckich mieszkaniach
próbują ogrzewać mieszkania korzystając z energii sąsiada. W momencie, kiedy
on ma maksymalnie odkręcony kaloryfer, to my swój możemy trochę zakręcić.

prawidłowe czy nie, jest kwestią obserwacji i dopasowania tych współczynników na bieżąco.
- Odbiorców ciepła nurtuje pytanie, czy
ogrzewanie będzie tańsze w przyszłości,
czy będzie już tylko drożej?
- Tendencja na rynku energii jest taka, że w niektórych momentach nośniki energii tanieją. W związku z tym ustaliliśmy
nową taryfę od 1 września. Są
w niej dość duże obniżki cen ciepła

- Nie istnieje sprawiedliwy sposób rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania, a każde inne niesie
za sobą błąd. Mieszkania, które są
w środku bloku, bardziej korzystają z tego ciepła.
- I one są najdroższe na rynku?
- Tak, zwraca się na to uwagę.
Oczywiście są pewne współczynniki korygujące rozliczenia, które
uwzględniają położenie mieszkania i są one stosowane. Czy są one
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SPRZEDA I MONTA

Zapraszamy: pon-pt. 9.00-18.00 sobota 9.00-14.00
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kosztów centralnego ogrzewania
ze źródeł pochodzenia gazowego. Czyli u nas są to: osiedle Wólki, Stary Sącz i mniejsze kotłownie
w centrum miasta. Są to obniżki rzędu powyżej 10, 12 a nawet
16 proc. Dla tych mieszkańców
jest to dobra informacja. Te obniżki nie wynikają tylko z paliwa,
ale również z tego, że inwestujemy w technologię, optymalizujemy wartości i technologię, modernizujemy i automatyzujemy cały
system i efektem tego są właśnie
niższe ceny. Na źródłach węglowych cena od dwóch-trzech lat
jest na stałym poziomie. Węgiel
niestety jest bardziej odporny na
te zmiany cenowe. Wszystko zależy od tego, jak ceny paliwa takiego jak gaz, węgiel, ropa, energia elektryczna kształtują się na
giełdach światowych.
- Co będzie, jeśli nie tylko Regionalna Telewizja Kablowa będzie samowystarczalna pod względem ciepłowniczym i nie da
Panu zarobić? Nie jest bowiem tajemnicą, że RTK wytwarza tyle ciepła, iż sama
może sobie ogrzać wodę w kaloryferach
oraz w kranie.
- Myślę, że jest to świetna sprawa. Sami uznaliśmy, że nie ma sensu trzymać tego ciepła tutaj. Państwo
przez to, że sami odłączyliście się od
nas, hipotetycznie płacicie więcej
za energię cieplną. Energia cieplna
z prądu elektrycznego jest najdroższa. Jednak przez to, że znajdujące
się tutaj urządzenia emitujące ciepło, musicie utrzymywać w energii elektrycznej to nie macie innego wyjścia jak korzystać z własnego
źródła energii.
- Co by było, gdybyśmy zaczęli tą energię sprzedawać na przykład najbliższym
sąsiadom, czy jest to możliwe?
- Oczywiście jest to możliwe, ale
nie wiem czy cenowo mielibyście
bardziej korzystniejsze oferty od nas.
- Wiemy, że nie tylko RTK jest samowystarczalne, jeśli chodzi o energię cieplną.
- Owszem. Tam, gdzie są urządzenia elektryczne takie jak duże lodówki, chłodnie, tej energii cieplej
nie potrzeba dużo. Galerie handlowe są dla nas ciężkim klientem. One
z racji kubatury mają duże zapotrzebowania na ciepło. Przez klimatyzacje oraz urządzenia elektryczne wytwarzają tyle ciepła odpadowego, że
wystarcza ono na potrzeby budynku. Również każdy człowiek emituje
ciepło, co ma wpływ na temperaturę
powietrza w takiej galerii.
- Co Pan zrobi, gdy wszystkie sądeckie
bloki, czyli Pana główny klient, zostaną
zaopatrzone w solary cieplne?
- Nie boję się tego. Jesteśmy na
taką ewentualność przygotowani.
Solar nie pokryje całego zapotrzebowania na ciepło.
REKLAMA

- Ale spadnie na nie zapotrzebowanie.
- Jeśli chodzi o centralną ciepłą
wodę to zapotrzebowanie prawdopodobnie spadnie. Jeśli jednak
chodzi o centralne ogrzewanie,
to raczej to zapotrzebowanie nie
spadnie, ponieważ jeszcze nie ma
takiej technologii, która by to zapotrzebowanie pokryła. Najtańszą
energią jest energia zaoszczędzona.
Spółdzielnie poprzez termomodernizację bloków oraz całych osiedli
zeszły z zapotrzebowania na moc
cieplną. Przez to my musieliśmy
zmniejszyć dostarczanie energii
cieplnej przez ostatnie pięć lat. Porównując to, co było kilka lat temu,
a obecnie, widać dużą różnicę na
korzyść spółdzielni. My natomiast
rozszerzyliśmy swój rynek i pozyskaliśmy nowych odbiorców. To
co było zaoszczędzone 10 lat temu,
dzisiaj poprzez nowe przyłączenia
zbilansowało się. Przez to, że mamy
nowych odbiorów, nasz wolumen
sprzedaży nie uległ zmianie. Natomiast Nowy Sącz przez termomodernizacje jest świetnie rozwinięty.
- Wszystkie spółdzielnie o to zadbały?
- Tak, w zasadzie wszystkie spółdzielnie i wspólnoty.
- Odczuwamy to na swoich rachunkach?
- Myślę, że tak. Gdyby nie to,
cena ciepła byłaby dużo wyższa. Nie
robiłem takich symulacji, ale byłoby to około kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt procent więcej od obecnej ceny.
- Wiceprezydent Wojciech Piech zapowiada poszukiwanie tych, którzy
mają największy wpływ na zanieczyszczenie powietrza nad Nowym
Sączem. Właśnie zainstalowano pięć
nowych stacji monitorujących jakość
powietrza w Nowym Sączu. Pan się nie
boi, że będzie Pan sprawdzany przez
wiceprezydenta?
- Nie boję się. Przez Unię Europejską i skończywszy na prawodawstwie polskim zostaliśmy zmuszeni do
tego, abyśmy nie zanieczyszczali powietrza. Od 2016 roku mamy nowe,
bardziej zaostrzone normy emisyjne,
jeżeli chodzi o pyły. Obowiązują one
od stycznia 2016 roku, ale inwestycje
trzeba było prowadzić wcześniej. Trzy
lata wcześniej zaczęliśmy zabudowę
nowych urządzeń, które zmniejszyły emisję pyłów. W kotłowniach węglowych na Milenium i Sikorskiego
zamontowano nowe urządzenia hybrydowe, trzystopniowe, które dają
ponad 95 proc. sprawności. Zainwestowaliśmy w te urządzenia ponad
4 miliony złotych, natomiast sprawność poprawiliśmy tylko o 5 proc. tych
urządzeń. Musieliśmy się dostosować
do nowych, ostrych wymogów emisyjnych, jakie obowiązują obecnie.
Nie jesteśmy obojętni dla środowiska.

- Jesienią przeważnie wraca dyskusja,
dlaczego Nowy Sącz jest w czołówce polskich miast, może nawet europejskich,
które są najbardziej zanieczyszczone.
Niektóre osoby wtedy zwracają uwagę,
że przecież MPEC spala najwięcej węgla
w Nowym Sączu.
- Rzeczywiście spalamy tego
węgla najwięcej, lecz poprzez
urządzenia, którymi kontrolujemy emisję pyłów, mieścimy się
w normach, jakie obowiązują. Jedne osoby twierdzą, że 100
miligramów na metr sześcienny jest dopuszczalną emisją pyłów w Unii Europejskiej, natomiast ktoś inny może powiedzieć,
że jest to niewystarczalne i musimy zmniejszyć tą emisję do 50
lub nawet 30 miligramów. Wtedy podejmę wyzwanie, bo oczywiście jest to możliwe, ale jednak
kosztowne. Zwróćmy uwagę, że
mamy również niekontrolowaną
niską emisję pyłów, gdzie jest ona
w ogóle niemierzalna. Czyli przeciętny mieszkaniec w swoim domu
może spalać w piecu różne rzeczy,
a pyły są niemierzalne i tym najpierw trzeba się zająć. Następnie, jak rozwiążemy ten problem
i stwierdzimy, że to nas nie satysfakcjonuje, to zaostrzymy normy
REKLAMA

emisyjne dla większych przedsiębiorstw. Póki nie wiemy, co dzieje
się z niską emisją niekontrolowaną, która ma znaczący wpływ na
niską emisję, to nie ma sensu dalsze zaostrzanie norm.
- Czyli z tym powinno uporać się miasto?
- Tak, miasto. Jednak jest to ciężki temat, z którym miasto samo się
nie upora. W tym przypadku musi
być wspólna walka z niską emisją.
Przyszedł teraz czas na ciężką kilkuletnią walkę z niską emisją, ponieważ ma to duży wpływ na nasze zdrowie.
- „Eksperyment Sądecki 2” - tak jest nazwany eksperyment z błękitnym węglem.
Jest on nowym rodzajem paliwa zapowiadanym w Nowym Sączu w najbliższej
przyszłości. Będzie to nowa forma ogrzewania naszych domów i ma być znaczącym krokiem w poprawie jakości powietrza w naszym mieście.
- Każda inicjatyw w tym kierunku na pewno będzie pozytywna.
W mojej ocenie jest to słuszna decyzja. Trzeba popierać takie inicjatywy. Miałem spotkanie z mieszkańcami na Starej Kolonii, gdzie
chcieliśmy podłączyć do naszej sieci tamtejsze budynki. Są tam chyba wszystkie opcje dostawy energii
cieplnej. Zauważyłem, że jest duży

problem z seniorami. Aby móc dostrzec niską emisję, trzeba głęboko sięgnąć poprzez przekrój społeczny tych ludzi. Młodzi ludzie
wyjeżdżają. Mamy do czynienia ze
starymi budynkami i starymi technologiami, w których zostają seniorzy. Podczas rozmowy z tymi starszymi ludźmi, w momencie kiedy
zaczniemy mówić o nowych technologiach, dowiadujemy się, że jednak oni pozostaną na własnych metodach pozyskiwania ciepła, czyli
paleniu w piecu. Powodem jest to,
że oni czują się zagubieni…
- Czyli Starą Kolonię nie dało się przyłączyć do MPEC?
- Rozmowy trwają, jakiś rejon
oczywiście będziemy przyłączać.
Tam jest bardziej struktura przygotowana pod gaz, więc nie ma
problemu, aby zainstalować tam
piece gazowe. Największym problemem społecznym będzie rozmowa
z tymi ludźmi i przekonanie ich,
żeby zmienili swój sposób myślenia i palenia. I to jest najważniejsze
zadanie na najbliższy czas.
ROZMAWIAŁ
WOJCIECH MOLENDOWICZ
WYKORZYSTANO FRAGMENTY
WYWIADU DLA REGIONALNEJ
TELEWIZJI KABLOWEJ.
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OKNA
DRZWI
BRAMY
OKNA DRZWI BRAMY
PROMOCJA
OPK NRA O
7 KM
O MO
O RCO WJE A
O K NW
A 7C KEONM
I EO R O W E
5 K OW
M OCR O
EW
N YI EC H
5T YKLOKMOOUR ONW
A SY C H
TYLKO U NAS

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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Producent okien i drzwi PCV oraz Aluminium
20 lat na rynku

Z pasji dla Twojego domu
www.al-plast.com.pl

Al-Plast
33-343 Rytro 502
tel. (018) 446 92 20
kom. 0 602 729 565
kom. 0 502 750 469

darmowa wycena • profesjonalny montaż • transport
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