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TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

CZŁOWIEK Z DRUGIEJ STRONY

FOT. Z ARCH. K. STARNAWSKIEGO

Krzysztof Starnawski, rocznik 1968, urodzony w Muszynie ma
szansę zostać najbardziej inspirującym odkrywcą i podróżnikiem
mijającego roku. O przyznaniu tytułu decydują czytelnicy National
Geographic. Głosy na stronie internetowej NG lub www.votestarnawski.pl można oddawać jeszcze tylko do 16 grudnia. Pomóżmy zdobyć Polakowi, muszyńskiemu rodakowi, prestiżowy tytuł!
Krzysztof Starnawski jest speleologiem, płetwonurkiem, ratownikiem i instruktorem. W ubiegłym roku ustanowił rekord Polski w nurkowaniu jaskiniowym schodząc
w Czechach na 265 metrów. Pięć lat temu ustanowił rekord świata w nurkowaniu w obiegu zamkniętym schodząc
na głębokość 283 metrów. W tym roku ze swoją ekipą odkrył, że znajdująca się w Czechach jaskinia Hranicka Propast jest najgłębszą podwodną jaskinią na świecie. Zszedł
z butlą na głębokość 200 metrów, gdzie znalazł przesmyk
prowadzący do innej części jaskini. Niewielki zdalnie sterowany pojazd podwodny dotarł na jej dno i pokazał 404 metry głębokości, czyli najgłębszą zalaną jaskinię na świecie.
To właśnie to odkrycie zostało uznane za jedno z najbardziej interesujących i przełomowych wydarzeń eksploracyjnych roku. Stąd nominacja do tytułu Adventurer of the Year 2017.
W wywiadzie dla „Dużego Formatu” opowiadał, że
jego mama jest góralką z Muszyny, ojciec gdańszczaninem. Mama ukończyła fizykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, tata elektronikę na Politechnice Gdańskiej, a poznali

się na kursie żeglarskim. A ponieważ jeździli na nartach,
żeglowali i wszędzie zabierali ze sobą jego i brata, więc
w genach odziedziczył pasję do podróżowania i bycia
w ciągłym ruchu.
- Mam 48 lat i coraz więcej pomysłów, a coraz mniej
dni na ich zrealizowanie. Przez ostatnie trzy lata często
śpię po trzy-cztery godziny, żeby wszystko dopiąć. Organizuję kilka wypraw jednocześnie – mówi w wywiadzie z Dominikiem Szczepańskim.
W tej chwili walka o pierwsze miejsce toczy się między
nim a biegaczką terenową z Nepalu Mirą Rai. Na razie wygrywa biegaczka, ale wszystko w rękach głosujących. Każdego dnia można oddać jeden głos. Człowiek pochodzący
z Muszyny może zostać Człowiekiem roku 2017!
(RED)
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FOT. Z ARCH. R. MIŁKA

Muszyński speleolog walczy o tytuł światowego odkrywcy

Imię i nazwisko: Ryszard Miłek.
Urodziłem się: 23 maja 1955 r., ale mam pomyłkę w PESEL-u. To oczywiście żart, aczkolwiek wszyscy twierdzą, że wyglądam na mniej lat
niż mam. Urodziłem się w Gródku nad Dunajcem na posterunku ówczesnej Milicji Obywatelskiej.
Moja rodzina: jest fajna.
Zajmowane stanowisko: wolny artysta.
Moją pierwszą wypłatę: przeznaczyłem na materiały malarskie.
Lubię jeść: ekologiczne jedzenie, np. sałatki, gotowane mięso, gotowane jarzyny. Czasem sam je przygotowuję, chociaż rzadko, z braku czasu. Na gotowanie trzeba mieć czas, bo to jednak też jest sztuka
Po godzinach: poza malowaniem, uwielbiam sztukę, chodzę do teatru,
kina, na koncerty, czytam książki, spotykam się z ukochaną. Jestem zawziętym kinomanem. Przyznaję się, mam nosa i trafnie typuję filmy,
które dostają Oscary. Gdy np. obejrzałem film „Aż poleje się krew”, powiedziałem, że Daniel Day-Lewis dostanie Oscara, i dostał. Tak samo
film „Capote” i Philip Seymour Hoffman – jeden z najgenialniejszych
aktorów Hollywood, który zresztą tragicznie skończył, też przewidziałem Oscara. Sam film też jest genialny, widziałem go z 15 razy.
Ostatnio czytałem: książki z Listy Bookera, Eleanor Catton „Wszystko co lśni”, Susan Sontag „O fotografii” – znakomity esej także o sztuce, Umberto Eco „Historia piękna”, „Historia brzydoty”. Lubię czytać kilka książek naraz, tematycznie z różnych dziedzin. Oczywiście,
o ile mi czas pozwala, ale zawsze pół godziny, godzinę dziennie na czytanie znajdę. Uwielbiam czytać zwłaszcza w podróży.
Mój samochód: na razie nie jeżdżę, ale mam Hondę CT, taki śmieszny
ale sympatyczny samochód.
Na bezludną wyspę zabrałbym: „Biblię”. Nigdy nie mam czasu, żeby
przeczytać ją całą, ale niezależnie, czy się wierzy czy nie, to arcydzieło literackie, metafizyczne, religijne, mądrościowe. Nie jestem w tym
twierdzeniu odkrywczy.
Złości mnie: niewiele rzeczy, głupota, pycha, egoizm.
Śmieszy mnie: sam siebie śmieszę. Mam dystans do siebie, często sam
się z siebie śmieję. Dzięki temu pozbywam się wielu niepotrzebnych
napięć i stresów. Nie muszę się nadymać i podlewać ego. Psychikę
i duchowość trzeba wypełnić bardziej wartościowymi rzeczami.
Cieszy mnie: wszystko, codzienność, to, że wstaję, że jest nowy dzień.
Kocham życie.
Uwagi DTS: 2 grudnia Ryszard Miłek dostał „Złotą Ramę” sądeckiego oddziału Związku Polskich Artystów Plastyków. 9 grudnia w
Centrum Informacji Turystycznej w Nowym Sączu zostanie otwarta
wystawa jego malarstwa „Żywioł abstrakcji”. Równocześnie prace sądeckiego artysty biorą udział w Ogólnopolskim Triennale Sztuki Nowoczesnej w Rzeszowie oraz w wystawie krakowskiego oddziału ZPAP
w Krakowie. Za miesiąc ma dużą wystawę pasteli w Pałacu Vauxhall
w Krzeszowicach połączoną z promocją ekskluzywnego albumu jego
malarstwa. Będzie też brał udział w Londynie w Światowym Biennale Sztuki, gdzie już trzykrotnie był nagradzany i gdzie został ogłoszony
jednym z najlepszych pastelistów na świecie. Przygotowuje się też do
wystaw w Rzymie i w Nowym Yorku.
(JOMB)
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Bilans

Dziesięć lat prezydenta
We wtorek 6 grudnia minęło dziesięć lat, od momentu objęcia przez Ryszarda Nowaka stanowiska prezydenta Nowego Sącza. W tym czasie wygrał trzy kampanie
wyborcze, w 2006 i w 2014 r. wygrywając odpowiednio 48 i 188 głosami z Piotrem Lachowiczem i Ludomirem Handzlem.
Dłużej od Nowaka władzę w Nowym Sączu sprawowali tylko Janusz Pieczkowski 19 lat (1956-75), ale on był naczelnikiem miasta i nie pochodził z demokratycznego wyboru oraz burmistrzowie: Władysław Barbacki – 18 lat
i Roman Sichrawa – 11 lat, tych z kolei wybierała Rada Miasta.
Jak sam Ryszard Nowak przyznaje, najłatwiejsza była dla niego kampania
wyborcza w 2010 r., kiedy zapowiedział wygraną w pierwszej turze i słowa
dotrzymał, zdobywając ponad 60 procent głosów. Najwięcej emocji, kontrowersji i ostrej walki sztabów, przyniosła kampania sprzed dwóch lat, kiedy w drugiej turze Nowak spotkał się z Handzlem zwyciężając 188 głosami.
Oceny minionych dziesięciu lat przez politycznych konkurentów i sojuszników zamieszczamy obok. Za tydzień zaś opublikujemy na łamach DTS
obszerny wywiad z Ryszardem Nowakiem.
(WICZ)
REKLAMA

KOMENTARZE:
Grzegorz Fecko radny klubu Platformy
Obywatelskiej
Myślę, że można podsumować ten czas jednym
hasłem - „lata marzeń
i złudzeń”. Przede wszystkim uważam, że prezydent
Nowak więcej obiecywał
niż zrobił i oczywiście nie
chodzi tu o jakieś cuda.
Ale na pewno w ciągu tych dziesięciu lat, a przynajmniej ostatnich ośmiu, słabo wykorzystano, czy wręcz
nie wykorzystano środków unijnych. Tego mi przede
wszystkim zabrakło w tej kadencji. Poza tym szkoda, że właściwie dopiero w tym roku prezydent zauważył, że Nowy Sącz jest zapylony. Podsumowując
– dużo opóźnień, więc moja ocena nie jest zbyt wysoka. Zresztą, zostały jeszcze dwa lata kadencji, zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. Uważam jednak,
że realizacja niektórych inwestycji np. Węgierskiej bis
wydaje się być, na tym etapie, mało prawdopodobna.

Michał Kądziołka - wiceprzewodniczący Rady
Miasta
Uważam, że to było dobre dziesięć lat dla naszego
miasta. Przede wszystkim,
dużo inwestycji, rozwój
infrastruktury na terenie
Nowego Sącza, myślę, że
Sądeczanie to zauważyli.
Spójrzmy też na obrzeża
miasta. Dziesięć lat temu
prowadziłem analizę wyglądu wjazdów do Nowego Sącza. Porównajmy to co
jest teraz, z tym co było kilka lat temu, przecież to
jest diametralna różnica. Albo np. kwestia zadłużenia miasta - w porównaniu z Łodzią czy Krakowem,
nasze finanse są na bardzo dobrym poziomie. Dlatego wystawiam panu prezydentowi bardzo dobrą, jeśli nie celującą ocenę.

Kazimierz Sas – radny niezrzeszony
Dobrze oceniam te lata.
W ciągu minionej dekady
prezydent zmienił swoje postępowanie, widać, że przemyślał krytyczne uwagi pod swoim
adresem, jakich mu nie
szczędzono np. w ostatniej kampanii i wyciągnął
z tego wnioski. Zachowuje się inaczej na sesjach Rady Miasta, jest obecny, wypowiedzi są merytoryczne i trzyma emocje na wodzy.
Słowem zachowuje się jak przystało na gospodarza

miasta. A poza tym, co dla mnie jako radnego niezrzeszonego, ale związanego z lewicą jest szczególnie
ważne, nie forsuje w mieście doktryny PiS. Jest członkiem PiS i nie ukrywa tego, ale jednocześnie potrafi zachować zdrowy rozsądek. Z przyjemnością konstatuję, że Ryszard Nowak pozytywnie realizuje swój
program, a miasto zdobywa liczne nagrody i wyróżnienia, co oznacza, że jest dobrym liderem, bo w końcu to jego ludzie podejmują te wszystkie działania na
rzecz Nowego Sącza.

Andrzej Czerwiński, poseł Platformy Obywatelskiej
Generalnie rzecz biorąc pan prezydent Ryszard
Nowak mógłby dużo lepiej wykorzystać czas prezydentury. Nie ma w Nowym Sączu nowych miejsc
pracy, nie ma wizytówki,
którą moglibyśmy się pochwalić nie tylko w regionie ale i w Europie czy na
świecie – projektu, który mógłby kreować tożsamość
Nowego Sącza. Za prezydentury Ryszarda Nowaka wygasła wizytówka, jaką była Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University, przyciągająca do Nowego Sącza
tłumy studentów. Oni napędzali lokalną gospodarkę.
W Nowym Sączu nie powstał np. żaden Orlik, w Tarnowie jest ich 8. W góry poszły rachunki, np. sporo podrożały opłaty za wodę. Pan prezydent skupił wokół siebie
osoby, które nie są nastawiane one na rozwój miasta.
Oczywiście nie można tylko i wyłącznie krytykować.
Wyremontowano kilka dróg, zbudowano Obwodnicę
Północną i Zachodnią. Pan prezydent wyciągnął rękę
po projekty, których realizację umożliwiła poprzednia koalicja rządząca przy wsparciu Unii Europejskiej.

Leszek Zegzda, członek Zarządu Województwa
Małopolskiego
Okres prezydentury pana Ryszarda Nowaka
określam jako czas stagnacji. Wiele rzeczy nie zostało zrobionych. Obwodnica
północna została zrealizowana dzięki środkom z Ministerstwa Infrastruktury
i Środowiska i z Unii Europejskiej. Oczywiście wkład
miasta był, jakiś tam niewielki, bo jakże mogłoby go nie być. Nie powstała jednak
w Nowym Sączu żadna strefa gospodarcza, nie powstały
nowe znaczące podmioty gospodarcze. Nie wzmocniła się
pozycja uczelni wyższych. Jedyny duży sukces to Sandecja
w I lidze. Pan Ryszard Nowak jest miłym sympatycznym
człowiekiem, ale niekoniecznie najlepszym prezydentem.
(ZEBRAŁY: AM, TB)

REKLAMA

Twój klient mieszka na Słowacji
Zanim do Ciebie przyjedzie,
Ty dotrzyj do niego ze swoją reklamą!
“Dobry Tygodnik Sądecki” jest wyłącznym
partnerem “Regionalnych Novin”
– co tydzień 1,5 mln nakładu w całej Słowacji!

tel. 889 020 766,
b.ziemba@dts24.pl;
oraz
tel. 530 032 633,
k.magiera@dts24.pl;
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Informacje
Święta spędzą w nowym domu

Zbierają paczki dla rodaków na Wschodzie
Nowy Sącz kolejny raz przyłączył się do ogólnopolskiej akcji „Rodacy Bohaterom”. To społeczna zbiórka darów dla polskich kombatantów mieszkających na Kresach Wschodnich.
Potrzebne są głównie produkty żywnościowe o długim terminie ważności. Zostaną one
następnie posegregowane i powstaną z nich
paczki świąteczne.
- Chcemy wesprzeć naszych rodaków,
którzy szczególnie zasłużyli się dla naszej Ojczyzny a teraz niejednokrotnie żyją w bardzo skromnych, wręcz ubogich warunkach,
nie mają dostępu do bieżącej wody czy prądu
- mówi koordynator zbiórki w Nowym Sączu
Jakub Prokopowicz z sądeckiego Towarzystwa Patriotycznego. Do produktów żywnościowych o długim terminie ważności, warto dołączyć kartki świąteczne z życzeniami.

Kinga Gruca z Berestu oraz jej córeczki Klaudia Weronika, Monika i Karolinka dostały piękny prezent mikołajkowy – nowy dom. Wprowadzą się do niego jeszcze
przed świętami Bożego Narodzenia.
Pani Kinga i jej córki do tej pory mieszkały w
starej niewielkiej łemkowskiej chacie – ponad stuletnim budynku z przeciekającym dachem i bardzo słabymi fundamentami. Przed tragicznym
wypadkiem męża, który zginął w sierpniu 2014
r. rażony piorunem, rodzina zbierała materiały na
remont domu. Niestety, nie zdążyli…
Z pomocą przyszła sądecka Fundacja Renovo,
która wybudowała Kindze Grucy nowy dom, tuż

obok starego. Inwestycję udało się zrealizować
dzięki pomocy gminy Krynica – Zdrój oraz wielu
darczyńców. Dom ma ok. 90 metrów kwadratowych. Kosztował ponad 50 tys. zł.
Dom oddano dokładnie w Mikołajki. Klucze,
akt własności a także inne dokumenty przekazał na ręce pani Kingi burmistrz Krynicy-Zdroju Dariusz Reśko. Rodzina nie kryła wzruszenia.
- Bardzo się cieszymy, że mamy tutaj ten piękny nowy dom. Mamy własne pokoje, meble, jest
salon, wielka kuchnia, są dwie łazienki – cieszyła się 11-letnia Monika Gruca.
Więcej w wydaniu świątecznym DTS
(AM)

- Kartki bardzo cieszą naszych obdarowanych, sprawdzają kto do nich
napisał i z jakiego miasta w Polsce. Są
one później przechowywane w szczególnym miejscu w ich domach. W trudnych dla nich chwilach lubią po nie sięgać, bo wciąż pamiętają swoją ojczyznę
- mówi Prokopowicz.
Sądecka zbiórka jest organizowana
w trzech miejscach. W Nowym Sączu
dary można przynosić do siedziby firmy Megachem, znajdującej się przy ulicy Grodzkiej 10, lub do firmy Solidus
znajdującej się przy ulicy Źródlanej 32.
Produkty można również dostarczać do
punktu Informacji Turystycznej w Starym Sączu. Dary będę przyjmowane do
24 grudnia.
(MCH)

Kolej przez Piekiełko coraz realniejsza
5 grudnia rząd przyjął znowelizowany Krajowy Program Kolejowy. Przetarg na dokumentację budowy linii Podłęże-Piekiełko ma być
ogłoszony w 2017 r.
Budowa połączenia, a także modernizacja linii kolejowej Nowy Sącz-Chabówka trafiła na listę podstawowego Krajowego Planu Kolejowego do roku 2023, już
końcem lipca tego roku. Teraz dwa etapy inwestycji: pierwszy – wykupienie
gruntów i opracowanie projektu i drugi

– modernizacja linii z Nowego Sącza do
Chabówki, zostały ujęte w oficjalnych
rządowych dokumentach.
Inwestycja ta zajmuje miejsce na liście podstawowej. Pierwszym krokiem
w kierunku jej realizacji będzie wykupienie gruntów, co ma kosztować 311 mln zł.
Pełny koszt inwestycji opiewa na kwotę
ponad 6 mld zł. Fundusze na te projekty
mają pochodzić z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
(AM)

REKLAMA

Nowa jakość na sądeckich torach
Więcej połączeń do stolicy regionu, krótszy czas
przejazdu z Krakowa do Nowego Sącza i Krynicy,
atrakcyjne ceny biletów okresowych i jednorazowych
oraz nowoczesne pociągi z udogodnieniami dla pasażerów – to tylko niektóre z atutów jakie mają do zaoferowania Sądeczanom Koleje Małopolskie (KMŁ),
które od 11 grudnia będą obsługiwać trasę Kraków
– Tarnów – Nowy Sącz – Krynica.
– Od samego początku działalności Koleje Małopolskie
stawiają na komfort swoich pasażerów, co przekłada
się na się ogromną popularność oferowanych przez
nas usług. Wierzę, że nie inaczej będzie z trzecią linią
SKA z Krakowa do Tarnowa i połączeniami do Nowego Sącza i Krynicy, które uruchomimy już 11 grudnia
– mówi Leszek Zegzda z Zarządu Województwa
Małopolskiego.

– Z każdym miesiącem w naszym województwie coraz więcej Małopolan wybiera kolej, chcemy, by Sądeczanie, którzy na co dzień dojeżdżają do pracy czy
na uczelnię samochodem, także zamienili swój środek transportu na tańszy, wygodniejszy i bardziej
ekologiczny. Już po jednym kursie zobaczą, że warto – dodaje.
W ramach nowych połączeń na trasę Kraków –
Tarnów wyruszą aż 24 pary pociągów, kursujące
co godzinę, i co 30 minut w godzinach szczytu. 10
pociągów Kolei Małopolskich pojedzie także do Nowego Sącza, a cztery dalej do Krynicy. Oferta przewozowa KMŁ została specjalnie dostosowana do
potrzeb pasażerów. Podróżni, którym szczególnie
zależy na czasie będą mieli do wyboru pociągi przyspieszone, zatrzymujące się tylko na najbardziej obleganych stacjach. Dzięki nim o 45 minut szybciej niż
dotychczas dojadą z Krakowa do Nowego Sącza,
a godzinę zaoszczędzą jadąc koleją ze stolicy regionu do Krynicy. Województwo Małopolskie nie zapomniało także o mieszkańcach mniejszych miejscowości, którzy skorzystać będą mogli z 16 pociągów,
zatrzymujących się na wszystkich przystankach

trasy do Nowego Sącza. Uzupełnieniem oferty na
terenie Sądecczyzny będzie dodatkowa para pociągów do Krynicy. Co ważne, oprócz Kolei Małopolskich linia Tarnów - Nowy Sącz będzie obsługiwana
także przez Przewozy Regionalne. Obie spółki będą
wzajemnie honorować swoje bilety.
Pasażerowie którzy zdecydują się na połączenia oferowane przez KMŁ oprócz zintegrowanego biletu w postaci Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej, do której już wkrótce przystąpi Nowy Sącz
mogą liczyć także na wyjątkowy komfort podróży
nowoczesnymi Impulsami. Pojazdy zostały przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
rodziców z dziećmi i rowerzystów. Ponadto pociągi wyposażono w nowoczesny system informacji
pasażerskiej, klimatyzację, internet, gniazdka elektryczne i defibrylatory.
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Bez środków unijnych budowalibyśmy to 80 lat
Rozmowa z JANUSZEM ADAMKIEM, prezesem Zarządu Sądeckich Wodociągów.
- Zeszło z Pana napięcie? Ma Pan pewien etap swojego życia zawodowego za sobą?
- Schodzi powoli, ponieważ realizujemy
jeszcze jeden, bliźniaczy projekt związany
z budową wodociągów i kanalizacji w Przysietnicy oraz w dzielnicy Helena. To był projekt niezależny, którego efektem musimy wykazać się do końca roku. Zakończony projekt,
który był największy w Małopolsce i dziewiąty w kraju w tamtym okresie programowania,
został zakończony. Prace budowlane i rozliczenie finansowe zostały zakończone w tamtym roku. Przeszliśmy też kilka kontroli z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.
- Projekt był realizowany z pieniędzy unijnych…
- Tak, 70 procentach były to pieniądze unijne. W Polsce były rozliczane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i przed
wypłatą tzw. transzy, czyli zapłaty końcowej, odbyła się kontrola z NFOŚ. Wypadła pozytywnie, wypłacono nam ostatnią
transzę, którą musieliśmy wcześniej sami zaangażować. Zostaliśmy na koniec 2015 r. rozliczeni
i skwitowani z efektu rzeczowego, czyli z ilości wybudowanych kilometrów i z efektu finansowego, czyli z prawidłowości wydatkowania środków. Równocześnie na koniec września
mieliśmy złożyć raport z tzw. efektu ekologicznego. Złożyliśmy - ponad 2,5 tysiąca więcej osób
przyłączyło się do sieci kanalizacyjnej, około tysiąca osób do sieci wodociągowej.
- Pamięta Pan słynne zdjęcie, na którym grupa oficjeli w żółtych kaskach wbija pierwsze łopaty pod
inwestycje? Który to był rok?
- 2010, ale idea projektu powstała w 2004 r.
Czyli 12 lat minęło od pomysłu, od pierwszych rozmów między gminami do zakończenia projektu.
- O czym Pan wtedy myślał? Nie miał Pan obaw?
- Wtedy była wyłącznie euforia. Nikt
z nas wcześniej nie realizował takiego projektu
i nikt nie zdawał sobie sprawy, z czym to się
wiąże. Wcześniej Wodociągi i gminy inwestowały, budowały sieci za 4-5 mln zł, a w przypadku tej inwestycji mieliśmy do czynienia
z kwotą 338 mln zł brutto. Tak więc na VAT
też należało zorganizować środki, oczywiście
rozliczyć go w czasie i skumulować to pomiędzy 2010 a 2015 r. Wtedy sobie chyba nikt nie
zdawał sprawy, jaka to jest rzeczywiście skala
i ile problemów może być po drodze.
- Gdyby Pan wiedział, z jakimi problemami się taka
inwestycja wiąże, to podjąłby się Pan przeprowadzenia tego projektu jeszcze raz?
- Z całą pewnością.
- Skąd w 2004 r. wziął się pomysł, że trzeba przeprowadzić taką inwestycję?
- Ponieważ pojawiły się pieniądze na takie cele – najpierw środki przedakcesyjne,
a potem pieniądze z funduszu ISPA na budowę wodociągów i kanalizacji. To był
pomysł ówczesnych władz miasta i mojego poprzednika Zbigniewa Kowala. Bez
wsparcia unijnego taki skok inwestycyjny byłby niemożliwy. Wspominałem, że
wcześniej i teraz stać nas będzie na inwestycje wysokości 4-5 mln zł rocznie,
a tu się pojawiło 300 mln w ciągu kilku lat!
Gdyby nie te środki, pomysł i determinacja
w jego realizacji, to taką infrastrukturę tworzylibyśmy pewnie przez 70-80 lat.
- Ta inwestycja to były również emocje. Ciągle ktoś
się skarżył, a to na rozkopane ulice, na błoto, a to
ktoś się nie chciał przyłączyć i powiedział, że woli
mieć własną studnię…
- Z budową sieci na siłę, zwłaszcza w takim
gigantycznym rozmiarze jest tak, że Wodociągi płacą za efekt finalny, za prawidłowo wykonany wodociąg i kanalizację. Oprócz wodociągu i kanalizacji robiliśmy też inwestycje

w postaci modernizacji kanału, budowy czy
rozbudowy ujęcia wody. To były inwestycje
o tyle prostsze, że rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Starym Sączu była na naszym
terenie i nie było problemów z osobami trzecimi. Natomiast produkt w postaci sieci wodociągowej i kanalizacyjnej nie tworzy się
gdzieś w fabryce. On się tworzy na naszych
oczach. Wszyscy widzą jak to jest budowane,
wszyscy odczuwają te uciążliwości objazdów.
Nie zawsze jest słońce, czasem pada deszcz
i wykop się obsypuje.
- I Pański telefon dzwonił wtedy nieustająco?
- Dzwoniły nasze wszystkie telefony z interwencjami i od mieszkańców, i od radnych.
Summa summarum, po tylu problemach udało się wszystko doprowadzić do finału.
- Dwa lata temu, podczas kampanii wyborczej, mówiło się, że projekt wodociągowy był języczkiem
u wagi. Ryszard Nowak wygrał m.in. dzięki głosom
w dzielnicy Poręba, gdzie inwestycja była wówczas realizowana. Aż taka była waga tego
przedsięwzięcia?
- Waga przedsięwzięcia była na pewno
duża. Oprócz nowych klientów i efektu ekologicznego, wybudowaliśmy w Nowym Sączu
ponad 55 km nowych dróg. I to właśnie głównie w dzielnicy Poręba budowa dróg i asfaltów
była związana z odtworzeniem nawierzchni,
ale powstały drogi w o wiele lepszym standardzie. Wykonaliśmy w tamtej dzielnicy badania: 70 proc. wody w studiach nie nadawała
się do picia. Przed inwestycją w okresach suszy dowoziliśmy wodę cysterną.
- I mieszkańcy Poręby najbardziej docenili w wyborach inwestycję?
- Docenili, choć największy ciężar inwestycji w Nowym Sączu był właśnie przerzucony na Porębę.

- Liczby: 184 km kanalizacji, 72 km wodociągu, 55
km nowych nawierzchni drogowych. Tak najkrócej
Pan sobie definiuje ten projekt?
- To są efekty rzeczowe, natomiast najważniejszym było podpisanie umów z określoną liczbą ludzi. Budowa samej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej bez korzystających
z niej mieszkańców byłaby siecią martwą,
nieefektywną i wtedy byłyby te pieniądze
zmarnowane. Dopiero przyłączenie się tych
osób na terenie Nowego Sącza i gmin ościennych potwierdziło zasadność starania się
o środki na ten projekt.
- Musieliście przekonywać niezdecydowanych, że
warto się podłączyć?
- 80 procent ludzi przyłączyło się z marszu, bez problemu, 20 procent zostało zachęconych działaniami marketingowymi.
- Pukaliście od domu do domu?
- Nie, to było np. darmowe badanie
wody, pokazywaliśmy jaka jest jej jakość.
Były też kampanie prowadzone przez wójtów, prezydenta informujące o skażeniu
środowiska, czyli o konieczności przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej. Na pewno
niebagatelna też była pomoc gmin w postaci dopłaty do przyłączy. Głównie to Nowy
i Stary Sącz dopłacały do każdego metra 100
zł i 500 zł do każdej studni, która znajduje się na odcinku pomiędzy domem, a naszą siecią.
- 98 procent Nowego Sącza jest skanalizowane.
Czyli widzi Pan w najbliższej perspektywie, że te
brakujące dwa procent dołączy do reszty?
- Widzę to w dłuższej perspektywie, dlatego, że te dwa procent, to już są domy tak
odległe od sieci, czy skupisk domów, że budowa do nich kolektorów transferowych byłaby bardzo droga.

- Czyli ci, którzy mieszkają na uboczu muszą sobie radzić sami?
- Indywidualną sprawą każdego jest
prawidłowe zagospodarowanie ścieków.
Natomiast zadaniem własnym gminy
(oprócz oświetlenia, odśnieżania ulic) jest
właśnie budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. I tu wchodzi ekonomia. Po tej
dużej inwestycji wartej ponad 300 mln zł,
będziemy inwestować w budowę sieci nie
więcej niż 4-5 mln zł rocznie. Trzeba będzie poczekać, żeby te 2 procent miało sieć
kanalizacyjną.
- Mówił Pan o dużej ekonomii. Mieszkańców
najbardziej interesuje mała ekonomia, czyli ich
domowe budżety. W tym roku nie było podwyżki cen wody, pewnie sądeczanie są z tego zadowoleni, ale niektórzy twierdzą, że kiedy podwyżki nadejdą, to będą bardzo bolesne. Spodziewać
się tego?
- Nie spodziewać się. W momencie starania się o środki zewnętrzne, radni mieli
przedstawioną politykę taryfową. Było jasne, że po wybudowaniu sieci, czy po powiększeniu się majątku wodociągów, w ciągu krótkiego czasu wzrosną też koszty jego
utrzymania. Od razu wtedy był założony
mechanizm dopłaty do taryfy przez naszych
właścicieli, czyli przez Radę Miasta tak, aby
mieszkańcy nie odczuwali skutków wzrostu
majątku. W 2008 r. spółka posiadała majątek
o wartości 100 mln zł, teraz jest to około 500
mln zł. W ciągu pięciu lat majątek nam urósł
o pięćset procent, a tym samym koszty
utrzymania takiego majątku też wzrosły.
Gdybyśmy budowali sami, koszty utrzymania powiększonego majątku rozłożyłyby się w czasie. Aby mieszkańcy nie
odczuli zwiększonych kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa, prezydent, burmistrz i wójtowie gmin - czyli zgromadzenie wspólników - podjęli decyzję o dopłacie
dla mieszkańców. Tak więc cena wody od
2014 r. jest stała.
- Odbiorcy indywidualni nie odczuwają podwyżki cen wody, ponieważ Wodociągi nie płacą dzisiaj podatków do kasy miejskiej.
- Wodociągi od tej powiększonej inwestycji płacą dwuprocentowy podatek. Wcześniej
płaciliśmy podatek od 100 mln majątku, teraz płacimy od pół miliarda. Podatek, który
my odprowadzamy do gminy jest źródłem
dopłaty dla mieszkańców.
- Jak długo uda się utrzymać ten mechanizm?
Kiedy się spodziewać podwyżki?
- Ten mechanizm powinien być utrzymany do momentu, kiedy raty kapitałowe
i odsetkowe zaczną maleć w kosztach funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wtedy będą
mniejsze koszty taryfowe, czyli mniejsze
koszty funkcjonowania firmy. Tym samym
będzie można to zbilansować. To perspektywa 10-11 lat. Na taki okres nam rozłożono spłatę kapitału.
- Czyli przez najbliższych 10 lat odbiorcy indywidualni nie powinni się spodziewać podwyżki cen
wody? Nie za optymistycznie to brzmi?
- Ja nie mogę tego deklarować, bo dopłata do taryfowej grupy czy taryfowych grup
jest zadaniem gminy. Tak stanowi ustawa
o zaopatrzeniu. Na wniosek prezydenta Rada
Miasta może dopłacić, natomiast mechanizm dopłat do taryfy był wpisany w studium wykonalności, czyli dokumenty, które
były podstawą udzielenia nam dofinansowania. Myślę, że ten mechanizm łagodzenia
skutków większych kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa, będzie właśnie łagodzony poprzez dopłatę.

ROZMAWIAŁ WOJCIECH MOLENDOWICZ
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Opinie

Nos dla tabakiery, czy…
Jerzy Wideł
Z kapelusza
…Tabakiera dla nosa, chciałoby
się powiedzieć czytając bez zrozumienia nowy rozkład jazdy pociągów
na grajdolanym dworcu kolejowym
w Nowym Sączu. Przepraszam bardzo
władze powiatowe i miejskie za przykry zwrot „grajdolany”, ale rzeczywistość nakazuje użyć go, kiedy czarno
na żółtym w nowym rozkładzie jazdy
obowiązującym od 11 grudnia pociągi z Sącza odjechały w siną dal. Musi
paść pytanie, czy kolej jest dla ludzi,
czy dla przewozu powietrza.
Takie smutne refleksje nasunęły mi
się przy okazji wielkiej fety zorganizowanej na wspaniale odbudowanym za

ciężkie pieniądze dworcu. Kiedyś się
mówiło, że to dworzec PKP, a teraz kto
wie, czy to dworzec Kolei Małopolskich, czy Przewozów Regionalnych,
nie wspominając już o PKP Intercity,
który przyjeżdża tutaj od wielkiego
dzwonu. Otóż 10 dni temu fetowano
oddanie do użytku dla Kolei Małopolskich 6 pociągów wyprodukowanych
przez Newag. Fetę zaszczycili swoją
obecnością (wymieniam wedle hierarchii) sam ks. biskup Diecezji Tarnowskiej Andrzej Jeż, posłowie, wicemarszałek Leszek Zegzda, starosta
Marek Pławiak, prezydent Ryszard
Nowak i inni. Tłumy gapiów, bo przecież nie pasażerów, były takie, jakich
ten dworzec nie widział od dobrego
ćwierć wieku!
Bardzo pięknie to wszystko miało
wyjść, ale jak to zwykle bywa, uroczystość zakłócili niezadowoleni, gorszego sortu obywatele Sądecczyzny. Zachciało im się protestować, i to przy
biskupie, przeciwko ograniczeniu
liczby pociągów w nowym rozkładzie

Jakiś ignorant wymyślił, że pociąg do Krakowa
z Krynicy ma wystartować już o godz. 4.02. Kto
nim pojedzie? Kto będzie podróżował pociągiem
w godzinach około południowych? Chyba emeryci
kolejowi, by się wybrać do Ptaszkowej na grzyby.
REKLAMA

jazdy. Niezadowoleni głównie z Obywatelskiego Komitetu Obrońców Połączeń Kolejowych na czele z Andrzejem Cebulą mają stuprocentową rację.
Co z tego, że Newag wyprodukował
najlepsze obecnie w Polsce składy pojazdów szynowych, skoro przejeżdżać
one będą przez Sądecczyznę 2-3 razy
na dobę a pociągi pospieszne nie zatrzymując się na wielu stacjach odcięły wręcz mieszkańców Doliny Popradu od szybkich połączeń, zwłaszcza
porannych z Nowym Sączem i Krakowem, nie mówiąc już o Tarnowie,
gdzie jest siedziba biskupstwa.
Nie ma dla mnie znaczenia, czy
wozić mnie mają do Krakowa pociągi Kolei Małopolskich, czy Przewozów Regionalnych. Ja w XXI wieku
chcę wygodnie i w miarę szybko dojechać do Krakowa nawagowskim
Impulsem. Mędrcy pseudokolejowi
układając rozkład jazdy maksymalnie ograniczyli mi możliwość realizacji tych skromnych marzeń. Dla kogo
więc mają być te pociągi? Jakiś ignorant wymyślił, że pociąg do Krakowa
z Krynicy ma wystartować już o godz.
4.02. Kto nim pojedzie? Zwłaszcza, że
nie zatrzyma się na wielu stacjach, bo
jest przyspieszony. Kto będzie podróżował pociągiem w godzinach około
południowych? Chyba emeryci kolejowi, by się wybrać do Ptaszkowej
na grzyby.

Chyba dla tzw. jaj organizatorzy
wspomnianej fety na dworcu kolejowym zaprosili do wyścigu z Impulsem kierowcę rajdowego Michała Kościuszkę. Impuls jechał z Sącza
do Krakowa (świątecznie) 2 godz. 18
minut. Rajdowiec musiał przegrać,
gdyż jechał… „Sądeczanką”. Oczywiście tą starą „Sądeczanką”, z podwójną linią od Sącza do Brzeska. Dał
po gazie dopiero na autostradzie A4.
Wszystko jasne?
Nowy Sącz jest na peryferiach.
Wbrew obietnicom przedwyborczym wielmożnych posłów i senatora, „Sądeczanki” takiej z prawdziwego zdarzenia nie będzie nawet
do 2030 r. Kolejowe połączenie ze
światem jakie jest każdy widzi
i czuje, czytając nowy rozkład jazdy pociągów. Nowy Sącz komunikacyjnie się pogrąża coraz bardziej,
bo przecież nie każdy musi podróżować samochodem. Chciałby czasami wsiąść do pociągu byle jakiego,
nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet.
Niestety Nowy Sącz, Dolina Popradu
nie są takimi przyjaznymi kolejowo
miejscami. Dlatego Bracia i Siostry
z Obywatelskiego Komitetu Obrońców Połączeń Kolejowych walczcie dalej i uważajcie, żeby wam nie
przypięto politycznej łatki i oskarżono, że jesteście powiązani nie daj
Boże z KOD-em.

8 – 11 grudnia, MCK Sokół w Nowym Sączu – Festiwal Filmów Chrześcijańskich ARKA
8 grudnia, godz. 17., Miasteczko
Galicyjskie w Nowym Sączu - wernisaż wystawy "Skansenowskie impresje
VIII"
9 grudnia, godz. 17., Centrum Informacji Turystycznej w Nowym Sączu –
wernisaż prac malarza Ryszarda Miłka
9 grudnia, godz. 17., siedziba Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu
- Dom Gotycki – wernisaż wystawy
„Zbigniew Borowski. Rzeźba, malarstwo, rysunek”
9 grudnia, godz. 18., Dom Historii
- ul. Pijarska 21 w Nowym Sączu –
1966 – Millenium Chrztu i Państwa
Polskiego na Sądecczyźnie
10 grudnia, godz. 9.30-15., Hotel
Beskid w Nowym Sączu – Maraton
Pisania Listów – Międzynarodowy
Dzień Praw Człowieka
10 grudnia, godz. 11., ratusz Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu
– promocja wydawnictw nowosądeckiego oddziału Polskiego Towarzystwa
Historycznego: Bogdan Potoniec,
„Ślady powstania styczniowego na Sądecczyźnie” oraz Paweł Terebka, „Komisja Wojskowości Oddziału PTH w
Nowym Sączu 2010-2015”
10 grudnia, godz. 17., sala im. R.
Sichrawy MCK Sokół w Nowym Sączu -X Koncert Galowy połączony z
wręczeniem Nagrody im. Dra Jerzego
Masiora 2016
(AM)
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Żeby tu był nadal dobry adres
Rozmowa z LUDOMIREM
HANDZLEM, liderem
Koalicji Nowosądeckiej
- Pamięta Pan, co robił niemal dwa
lata temu w pierwszych dniach grudnia 2014 r.?
- Chyba byłem na krótkim urlopie, po drugiej turze wyborów prezydenckich i samorządowych.
- I chce Pan dodać teraz: „Ale ten czas
szybko leci. Dwa lata temu siedziałem
tu, jako kandydat na prezydenta”. Co się
wydarzyło przez te dwa lata?
- Dużo się działo. Pracowałem
tak, jak inni kandydaci, którzy
nie zostali prezydentami. Prowadziłem kilka projektów biznesowych, bardzo ciekawych, między innymi jeden w Warszawie.
Oczywiście nie zapominam o Nowym Sączu. Włączam się dosyć
mocno w różnego rodzaju działania społeczne i kampanie. Działam wraz ze środowiskiem, które
mnie wtedy popierało, ale nie tylko, również z ludźmi, którzy zobaczyli, że jednak można zrobić
coś więcej dla miasta, że jakość
życia powinna być w Nowym Sączu wyższa.
- Pamięta Pan komentarze po wyborach, że to jednorazowa akcja Handzla.
Komentatorzy chyba mieli rację: Handzel zniknął z Nowego Sącza?
- Pracowałem, bo każdy musi
pracować. Nie jestem człowiekiem
sfrustrowanym. Akceptuję decyzję
wyborców, ale jednocześnie widzę, że niewiele to dało. Może troszeczkę, bo przez pierwszy rok były
zmiany w mieście, było widać jakieś
ożywienie. Jednak saldo dziesięciu
lat tej ekipy jest ujemne.
REKLAMA

- Wróćmy do tego, co się działo w listopadzie 2014 r. Pamięta Pan te cyferki przy Pańskim nazwisku?
- Tak, to była rzecz, która bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła,
bo zdobyłem 15197 głosów.
- Ryszard Nowak miał 15385 głosów.
Śni się Panu różnica - 188 głosów po
nocach?
- Oczywiście, że nie, bo życie toczy się dalej. Zawsze podkreślałem,
że chciałem być prezydentem, a nie,
że musiałem być. I tak jest nadal.
- Zastanawiał się Pan, co źle zrobił, czego nie dopilnował, że zabrakło tak niewielkiej liczby głosów?
- Myślę, że wiele osób przekonało się, iż miasto może być inaczej zarządzane. To nie ma być tylko
administrowanie, trzeba być aktywnym, musimy sięgać po środki zewnętrzne, musimy to miasto
rozwijać, wsłuchiwać się w głos
mieszkańców.
- Panuje opinia, że Nowy Sącz od 2014
r. mocno przyspieszył, zaczął sięgać po
środki zewnętrze, że dużo się tu dzieje.
Prezydent Nowak był bardzo chwalony
za pierwszy rok swojej kolejnej kadencji. Podziela Pan te opinie?
- Na pewno ten rok po wyborach
był jednym z najlepszych w ostatnim czasie dla Nowego Sącza. Myślę, że to też jest efekt żółtej kartki,
którą pokazali sądeczanie rządzącej
ekipie i do czego się troszeczkę przyczyniłem. Nasze starcie wyborcze na
pewno troszeczkę spionizowało niektórych. Natomiast wydaje mi się,
że określenie, iż obecna ekipa jest
chwalona, to za dużo powiedziane.
Popatrzmy na inne miejscowości,
na to jak się żyje w innych miastach.
U nas nadal nic nie jest zrobione
w kwestii naszego wykluczenia
transportowego-komunikacyjnego.

- Co Pan ocenia na plus, a co na minus
przez te ostatnie dwa lata?
- Na plus to, że uspokoiły się wewnętrzne walki, bo różnie bywało
wcześniej. Na minus - cały czas ta
bierność w zarządzaniu miastem,
brak parkingów, brak skutecznej
walki o realizację kontraktu terytorialnego i budowę „Sądeczanki”,
brak czystego powietrza. To są rzeczy, które bolą sądeczan i o których
nie można zapomnieć.
- Wiceprezydent Wojciech Piech ogłosił niedawno, że powstało pięć nowych
stacji monitorowania powietrza, wymieniono piece w ramach programu KAWKA.
- Przypomnijmy, że w kampanii wyborczej usłyszałem, iż nie
jest prawdą, że mamy zanieczyszczone powietrze w Nowym Sączu.
Czyli dyskutowano z faktami, tak?
Dobrze, że ten problem został dostrzeżony, bo to jest kwestia życia naszego i naszych dzieci. Natomiast wszystko to jednak za mało.
Za mało jest dać komuś piec, bo ta
osoba nie ma później na gaz. To musi
być odpowiedni program. To co jest
ostatnio promowane przez ministra
Piotra Naimskiego, czyli ten czysty
węgiel, to jest dobry kierunek.
- Wspomniał Pan o parkingach. Te parkingi zdaje się, są otwierane lub wykańczane w ramach budżetu obywatelskiego. Chyba Pan sam otwierał po cichutku
tego typu parking.
- Muszę to sprostować. Te parkingi budowane są teraz przez
Grodzką Spółdzielnię Mieszkaniową. Otwieraliśmy parking na ul.
Sucharskiego. Widać, że w tym
mieście wszystko, co jest dobre,
jest zasługą Grodzkiej Spółdzielni
Mieszkaniowej lub robią to prywatni inwestorzy. Nie tylko przedsiębiorcy, ale też osoby prywatne,
albo Urząd Marszałkowski. Natomiast efektów pracy miasta nie
widać.
- Już Pan powiedział, co wydarzyło się na
minus przez minione dwa lata, a na plus?
- Jak powiedziałem wyciszenie,
takiej ogólnej sytuacji społecznej
w mieście. Więcej na plus naprawdę ciężko coś powiedzieć. Otwarcie
mostu na Dunajcu w 85 proc. dofinansowanego przez rząd, to był
rzeczywiście jakiś krok. Jednak już
powinniśmy się zastanawiać nad
otwarciem drugiego i trzeciego mostu, a nie cały czas przypominać, co
było dobrego wcześniej.
- Mówi Pan, że powinniśmy wywierać
presję na naszych parlamentarzystach,
na rządzie, na samorządowcach. Koalicja Nowosądecka wywiera presję na
rządzących?
- Tak. Przez te dwa lata cały
czas prowadzimy korespondencję
z wszystkimi decydentami. Mamy
to wszystko zgromadzone, jestem
gotów to przedstawić. Oczywiście
dalej prowadzimy stronę i portal
Ekspresówka do Brzeska. Mamy
kilka tysięcy lajków, więc widzimy, jaki to jest ważny temat dla
wszystkich sądeczan - dla przedsiębiorców, uczniów, lekarzy, dla
każdego. Każdy wyjeżdża i chce tu
kogoś gościć.

- Po wyborach mówiło się, że Koalicja
Nowosądecka może stać się nawet partią polityczną…
- Nigdy nią nie będzie. Myślę, że
najcenniejsze było to, że w Nowym
Sączu są wyborcy zarówno Prawa i
Sprawiedliwości, Platformy Obywatelskiej, Sojuszu Lewicy Demokratycznej, czy Partii Korwin. Koalicja składa się z wielu środowisk,
które w wyborach politycznych
głosują prawdopodobnie całkiem
inaczej, w samorządowych inaczej.
Natomiast my chcemy poprawy jakości życia, takiej na jaką sądeczanie zasługują - od czystego powietrza, przez edukację, transport, po
komunikację i wszelkie inne dziedziny życia.
- Jak wygląda Koalicja Nowosądecka dwa
lata po wyborach?
- Myślę, że odczuwamy teraz
właśnie to wzrastające zainteresowanie naszymi działaniami. Zaczynamy następną kampanię związaną
z ekspresówką do Brzeska. Myślę,
że wkrótce będzie ona widoczna w
mieście. Kolejne środowiska są zainteresowane tym, żeby tych zmian
dokonywać.
- Przedstawiciele Koalicji zdobywają kolejne rady osiedla, mówi się, że ta aktywność Koalicji, to jest polityczna ofensywa Handzla, który przygotowuje sobie
przyczółki na wybory za dwa lata.
- Myślę, że osiedlowe wybory
to objaw potrzeby dobrych zmian
dla miasta. To przejawia się podniesieniem aktywności. Zgłaszają
się do nas ludzie i proszą o poparcie. Generalnie jesteśmy otwarci na
wszystkie środowiska, które chcą,
żeby w mieście i na osiedlach zaczęło się dziać dobrze. Te małe środowiska są najważniejsze.
- Planuje Pan start w następnych wyborach na prezydenta miasta? A może
wystartuje Pan w innym charakterze?
- Raczej wybory polityczne mnie
nie interesują. Interesuje mnie życie gospodarcze. Uważam, że miasto jest dużym społeczno-gospodarczym organizmem. Martwi mnie
marnotrawienie środków i potencjału ukochanego miasta, gdzie zawsze to powtarzam – inny jest nawet kolor nieba. Natomiast wydaje

mi się, że nie jest aż tak ważne, kto
będzie prezydentem. Ważne jest,
żeby była realizowana jakaś wizja.
Nie wiemy, jak to miasto ma wyglądać np. w 2030 r. Ostatnie raporty wykonane dla Kukiz15 wskazują,
że 11 tys. mniej osób będzie mieszkało wkrótce w Nowym Sączu. Ludzie uciekają, a pewnie by chcieli wracać. Jednak jak widzą drogę z
Brzeska do Nowego Sącza, to wolą
zostać czasem w Krakowie, czy w
Warszawie.
- Powiedział Pan, że nie jest istotne, kto
będzie prezydentem, czyli możemy wyobrazić sobie, że Koalicja Nowosądecka
poprze np. Ryszarda Nowaka?
- Ocena dokonana przez Koalicję Nowosądecką, grupy rządzącej
w mieście od dziesięciu lat jest negatywna. Nie wierzymy w to, żeby
jakaś pozytywna wizja rozwoju była
tutaj możliwa, ale każdy wariant jest
możliwy, tylko po to, żeby mieszkańcy naprawdę poczuli zmiany.
- A wariant taki: Ludomir Handzel będzie
kandydatem za dwa lata jest możliwy?
- Wszystkie scenariusze są możliwe. Cały czas w kampanii podkreślałem, nie muszę, tylko chcę.
Teraz jest dużo za wcześnie, żeby
mówić coś na ten temat. Chcę dobrego Sącza, chcę miejsca, gdzie się
dobrze mieszka, żyje, gdzie jest bezpiecznie, gdzie są dobre szkoły, dobrze zorganizowany transport. Chcę
miasta, z którego łatwo wyjechać i
do którego łatwo wrócić.
- Czyli Koalicja Nowosądecka przygotowuje się z poparciem dla swojego wymarzonego kandydata. Będzie nim Ludomir Handzel, czy ktoś inny?
- Dziś są przedwczesne jakiekolwiek oświadczenia. My chcemy
zrealizować wizję społeczną tego
miasta, aby tutaj było dobre miejsce na ziemi do mieszkania. Jak to
mawia redaktor Jerzy Leśniak: żeby
tu był nadal dobry adres. Bo to, że
my kochamy to miasto, to troszeczkę za mało, żeby w tym mieście było
dobrze.
ROZMAWIAŁ
WOJCIECH MOLENDOWICZ
WYKORZYSTANO FRAGMENTY
WYWIADU DLA REGIONALNEJ
TELEWIZJI KABLOWEJ.
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M AT E R I A Ł P R O M O C YJ N Y

Odpylanie na najwyższym poziomie technologicznym

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Nowym Sączu prowadzi swą działalność na terenie miast Nowego Sącza
oraz Starego Sącza. Działalnością
przedsiębiorstwa jest wytwarzanie
energii cieplnej oraz jej dostarczanie
na potrzeby c.o. i c.c.w, poprzez sieć
ciepłowniczą do odbiorców – budynków mieszkalnych, firm, instytucji.
PRODUKCJA - Energię cieplną w ilości ok. 450.000 GJ rocznie
wytwarzamy w:
• 2 kotłowniach osiedlowych
opalanych miałem węglowym
o mocy zainstalowanej – 86,2
MW i produkcji – 420.000 GJ
• 14 kotłowniach opalanych gazem ziemnym o mocy zainstalowanej – 6,4 MW i produkcji –
30.000 GJ
PRZESYŁ – Wyprodukowana
energia cieplna dostarczana jest
do odbiorców poprzez własne sieci ciepłownicze – magistrale, sieci
rozdzielcze i przyłącza, których całkowita długość wynosi 48,69 km
oraz węzły grupowe i indywidualne.
Większości sieci i węzłów nadzorowana jest za pomocą sieci
telemetrycznej.
Modernizacja układów odpylania dotyczy kotłowni opalanych
węglem i służy dostosowaniu tych
instalacji do bardziej surowszych
nowych norm dopuszczalnych
emisji pyłów.
Pierwszy etap modernizacyjny.
W 2014 roku zmodernizowano układ odpylania w kotłowni Sikorskiego. Każdy z czterech
kotłów o mocy 3.4 MW. wyposażono w układ odpylania, pozwalający na zmniejszenie emisji pyłów z dotychczas obowiązującej
normy 700 mg/Nm3 do 200 mg/
Nm3 w spalinach. Układ dwustopniowego odpylania spalin składa
się z dwóch szeregowo połączonych odpylaczy cyklonowych, przy
czym pierwszy stopień odpylania
stanowi poziomy multicyklon przelotowy typu MOS, drugi to bateria
cyklonów w ilości 36 sztuk o średnicy ok. 200 mm. Zadaniem multicyklonu MOS jest zatrzymanie
pyłów grubych, najbardziej erozyjnych do ok. 50% zawartości w
spalinach. Pozostała część pyłów
jest zatrzymana w baterii cyklonów.
Modernizację przeprowadzono z wykorzystaniem istniejących
wentylatorów wyciągowych oraz
układów odprowadzenia pyłu.
Przeprowadzone badania kontrolne skuteczności odpylania zainstalowanych urządzeń potwierdzają skuteczność odpylania na
poziomie około 130 - 150 mg/
Nm3 w odniesieniu do 6% tlenu w

spalinach to jest około 25% poniżej obowiazującej normy .
Drugi etap modernizacyjny.
W 2015 i 2016 roku zmodernizowano układ odpylania w Zespole kotłowni Millennium tj. MI i MII w
oparciu o układ hybrydowy.
Istotą działania instalacji odpylania w układzie hybrydowym jest
podział strumienia spalin za kotłem
na dwie części. Jedna część strumienia przepływa przez filtr workowy, druga przez odpylacz cyklonowy o wysokiej skuteczności.
Za filtrem oraz baterią, obie części strumienia łączą się ponownie
przed wentylatorem kominowym.
Zastosowanie takiego układu, w
sytuacjach awaryjnych, umożliwia
pracę z odłączonym filtrem workowym, jedynie przy użyciu baterii cyklonów w częściowym zakresie pracy kotła.
Podczas rozruchu, dopóki spaliny nie osiągną odpowiednio wysokiej temperatury, filtr workowy
pozostaje odcięty przez zautomatyzowane zasuwy elektryczne a za by-pass służą odpylacze
mechaniczne. Zakłada się możliwość pracy filtra w temperaturach
120-220°C
Instalacja hybrydowa nie wymaga stosowania dodatkowego
wentylatora recyrkulacji spalin. Sterowanie instalacją w zakresie strzepywania worków oraz odcinania
filtra workowego odbywać się będzie za pomocą automatyki.
Drugi stopień odpylania składa
się z odpylaczy końcowych w postaci baterii cyklonów nowej generacji zawierającej 80 cyklonów o
średnicy 0,20 m i filtra tkaninowego
zawierającego 108 worków filtracyjnych o długości 5 m. Powierzchnia takiego filtra wynosi około 256
m2, co pozwala filtrować 6,4 m3/s
spalin w warunkach rzeczywistych
przy stracie ciśnienia Δp = 1400
Pa. W celu utrzymania wysokiej
skuteczności odpylania w całym
zakresie obciążeń kotła instalację
odpylającą wyposażono w dwie
zasuwy odcinające połowę baterii
cyklonów na jej wylocie. Zasuwy te
służą do regulacji przepływu spalin
przez część mechaniczną.
Ze skuteczności przedziałowej
wynika, że maksymalna emisja pyłu
za odpylaczami mechanicznymi
wyniesie 120 mg/Nm3 (O2=6%).

Emisja pyłu za filtrem wynosi maksymalnie 30 mg/Nm3 (O2=6%).
Emisja pyłu za układem hybrydowym, przy założonym rozpływie
spalin 50% na 50% będzie średnią
arytmetyczna powyższych wartości, czyli nie przekroczy 75 mg/
Nm3 (O2=6%).
W przypadku dalszego ograniczenia standardowych emisji należy zastąpić baterię cyklonów filtrem
tkaninowym. Wymiary odpylaczy
są tak dobrane, że nie będzie trzeba zmieniać konstrukcji wsporczej,
a straty ciśnienia odpylaczy umożliwiają taką wymianę bez zmiany
wentylatora wyciągowego spalin.
Adaptacji wymagać będzie tylko
układ odprowadzenia pyłów poprzez jego rozbudowę o dodatkowy przenośnik pyłu. Dodatkowo filtry będzie trzeba wyposażyć
w by-pass rozruchowy. W obecnej
instalacji funkcję by-passu filtra pełni odpylacz mechaniczny.
Odpylacze drugiego stopnia
usytuowano na zewnątrz budynku kotłowni, na nowej konstrukcji
wsporczej, umiejscowionej na nowych fundamentach.
Pył zatrzymany w bateriach cyklonów gromadzony jest w zbiornikach pod odpylaczami. Opróżnianie zbiorników następuje w sposób
ciągły poprzez śluzy szczelinowe
i/lub zawory celkowe do przenośników ślimakowych, które odprowadzają złapany pył do wanny
odżużlacza.
Zalety zastosowanego układu
• Wariantowość pracy układu
dla różnych obciążeń kotła i
dużej sprawności odpylania.
• Zastosowanie tylko 1-go wentylatora wyciągowego spalin z uwagi na równoważenie
się strat ciśnienia w obu strugach spalin.
• Niskie koszty modernizacyjne przy dalszym zwiększaniu sprawności instalacji (zamiana baterii cyklonów na filtr
workowy)
•
Koszt budowy niższy niż
zastosowanie elektrofiltru.
•
Brak dodatkowego wentylatora spalin
Możliwość łatwego rozbudowania w celu spełnienia ostrzejszych
norm emisji.
Źródło: MPEC Nowy Sącz

Wywiad z PIOTREM
POLKIEM Prezesem Miejskiego
Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej.
Panie Prezesie, czy wasze ciepłownie mają duży wpływ na zły
stan powietrza w mieście?
W większości naszych instalacji palimy paliwem stałym, to
jest węglem – to prawda. Ale to
jedyna rzecz jaka kojarzy się ze
stanem powietrza w mieście. To,
że palimy głównie węglem w naszych instalacjach to z punktu
bezpieczeństwa energetycznego bardzo dobrze. Węgiel a właściwie miał węglowy to bardzo
dobrej jakości paliwo pochodzące ze śląskich kopalni głównie
kopalni Mysłowice. Energię chemiczną z węgla odzyskujemy w
naszych kotłach w sprawności
równej lub powyżej 85% a więc
skala strat jest niewielka. Nasze
duże kotły energetyczne są zabezpieczone ciągłym procesem
monitoringu a emisje pyłów są
na bardzo wyśrubowanym niskim poziomie. Odpowiadając
na pytanie powiem tak: na niską
emisję obecnie nasz wpływ jest
niewielki, prawie żaden, lecz na
pewno jakiś wpływ na środowisko występuje, chociażby śladowa emisja pyłów no i oczywiście
emisja dwutleneku węgla CO2.
Zwłaszcza w czasie mrozów, widać kłęby dymów ulatniające się
z komina na kotłowni Millenium.
Mimo, że być może staracie się
oczyszczać spaliny, to jednak
spalacie ogromne ilości węgla.
To co widzimy w czasie
mrozów – te duże ilości białego dymu to przede wszystkim
para wodna, bowiem w węglu
znajduje się około 10% wody i
ta woda w postaci pary wychodzi przez komin. To samo dzieje się przy spalaniu gazu ziemnego. Natomiast przy spalaniu
np. biomasy, której proces spalania może być zaliczony do Odnawialnych Żródeł Energii mamy
jeszcze więcej wody. Tam para
wodna dmucha jak w parowozie. Niepokój powinien budzić

dym zabrudzony – tam niewątpliwie następuje emisja pyłów.
A co do ilości spalanego węgla
– owszem spalamy go dużo bo
ponad 23.000 ton. Z naszego
ciepła korzysta jednak aż 60%
mieszkańców Nowego Sącza –
to kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Wyobraźmy sobie co by było, gdyby w każdym mieszkaniu istniała
na przykład koza lub piec na węgiel lub drewno - jak dawniej i
oczywiście spalanie odbywało
by się bez jakiejkolwiek kontroli.
Co decyduje o jakości emisji z
waszych instalacji, czy mając lepsze urządzenia odpylające możecie spalać gorszej jakości węgiel?
W tym roku zakończyliśmy 3
letni program modernizacji urządzeń odpylających. Koszt tych
inwestycji wyniósł blisko 5 mln
zł. Nasze instalacje odpylające
są już na najwyższym poziomie
technologicznym a zastosowane rozwiązania to indywidualne
a w niektórych puntach innowacyjne rozwiązania jak chociażby
kwestia równowagi straty ciśnienia w strugach spalin w pracy
układu hybrydowego. Skutkiem
tego emisje pyłów na poziomie
do 100 mg/Nm3, to rzeczywiście bardzo dobry wynik , a jeszcze możemy go zmniejszyć,
przy dalszej już nie tak drogiej
modernizacji istniejącego układu. Dobry węgiel to węgiel wysokokaloryczny o dobrych parametrach spiekalności. Nasz
system jest czuły i projektowany na konkretne wysokie parametry węgla - stąd nie może być
mowy o paleniu gorszym węglem lub odpadem węglowym.
Nie możemy palić też niczym innym niż węglem, gdyż groziłoby to uszkodzeniem rusztu i koniecznością jego wymiany – my
takich rzeczy nie robimy. Nasze
kotły energetyczne dedykowane są na konkretne określone
paliwo węglowe.
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Pod patronatem DTS - Festiwal Arka
Objawienie / Revelations
USA&UK, dramat, 90 min., reż.
Emilio Roso
Choroba, uzależnienia, samotność – to dramaty wpisane w codzienność wiernych jednej z amerykańskich parafii. Bohaterowie filmu
tracą cierpliwość do Tego, który wydaje się być głuchy na ich prośby.
Nawet nie przypuszczają, że Bóg jest
bliżej, niż im się wydaje.

Życie animowane / Life,
Animated
USA, 2016, animowany, dokumentalny, 89 min., reż. Roger Ross
Williams

Niezwykle ciepły i poruszający
dokument potwierdzający maksymę, że najlepsze scenariusze pisze
samo życie. Gdy w wieku trzech lat
Owen Suskind zaczął tracić zdolność
chodzenia i mówienia, a współczesna medycyna nie była w stanie mu
pomóc, jego przyszłość wyglądała dosyć ponuro. Na ratunek przyszły animacje z wytwórni Walta Disneya, dzięki którym chłopak zaczął
stopniowo reagować na bodźce docierające do niego z ekranu telewizora oraz porozumiewać z najbliższą rodziną.

Prawie Święty / Almost holly

Filmy, które zmieniają życie
Nowy Sącz znalazł się wśród ośmiu miast w Polsce, w których
zagości Festiwal Filmów Chrześcijańskich Arka. Od 8 do 11 grudnia kinomanii zobaczą w kinie Sokół 12 filmów długo i 12 krótkometrażowych skupionych wokół tematyki chrześcijańskiej.
- Filmy „chrześcijańskie” to naturalnie umowne
określenie, ponieważ nasza kultura przesiąknięta jest
wartościami zgodnymi z chrześcijaństwem, a film ze
swej natury tak wielowymiarowy, wręcz polifoniczny,
że w przypadku doboru filmów, jakie oglądać będziemy
na festiwalu, na pewno możemy poszerzyć to określenie do określenia filmy humanistycze – tłumaczy Diana Kamykowska-Gacek, kierownik kina Sokół. - Mamy
zarówno filmy odnoszące człowieka do Boga, jak i filmy przedstawiające ludzkie poplątane ścieżki i próby
wyjścia z impasu. W przypadku doboru tytułów, możemy mówić o optymistycznym spojrzeniu na ludzkie,

często bardzo zawikłane sprawy i problemy. Takim spojrzeniu, które daje nadzieję na to, iż każde życie ludzkie
pełne jest wielkości, piękna i dobra. Co z kolei wynika z
faktu, iż jesteśmy żywym obrazem Boga
Nowy Sącz znalazł się na mapie festiwalu obok takich
ośrodków jak Warszawa, Kraków, Lublin czy Katowice. Od czwartku do niedzieli, oprócz tytułów prezentowanych obok, w kinie Sokół wyświetlane będą produkcje krótkometrażowe, wśród nich „Ateista” czy „Życie
wieczne”. W czwartek na finał dnia koncert uwielbienia zagra Arkadio.
- W festiwalowym wyborze znajduje się spory wybór
w zakresie tematyki i poetyki również. Mam nadzieję, że
nawet osoby niewierzące znajdą dla siebie odpowiednią
propozycję. Cena biletu i karnetu jest właściwie symboliczna – zachęca Diana Kamykowska-Gacek.
(JOMB)

że to jedyny sposób na uratowanie im życia.

się niezwykła więź, która zmieni
całe ich życie.

każdego, by doświadczać tego, do
czego zostaliśmy powołani.

Hillsong: Niech rośnie nadzieja
/ Hillsong: Let Hope Rise

Węzły życia / 2 to tangle

Czekając na motyle / Waiting for
butterflights

USA, 2016, dokumentalny, 103
min., reż. Michael John Warren
Film opowiada historię australijskiego zespołu Hillsong United
od jego trudnych początków, aż do
niezwykłej międzynarodowej sławy.
Dziś piosenki Hillsong United w każdą niedzielę, śpiewa ponad 50 milionów ludzi na całym świecie.

USA, 2016, dramat, 107 min., reż.
Jeff Johnson
Jessica spotyka swojego narzeczonego Toma, mimo że ten zginął
w tragicznym wypadku. Zagubiona i niepewna zastanawia się, kim
był mężczyzna, którego uważała za
miłość swojego życia. Splot okoliczności pozwala jej odkryć, że spokój
i równowagę daje jej wiara.

USA, 2016, 120, dramat, reż. Richard
Clark Jr., Kent Allen
Historia rodziny i jej skomplikowanych relacji. Tajemnica, która podzieliła przed laty najbliższych, nie pozwala im być znowu razem. Czy potrafią to
zmienić? Piękny film o sile przebaczenia i nierozerwalnych, mimo przeszkód
i konfliktów, więzach rodzinnych.

Doo Dah Man

Urodzony zwycięzca / Born to
win

Ziemia Maryi

USA, 2015, dramat obyczajowy,
92 min., reż. Claude Green

RPA, 2014, dramat, 104 min., reż.
Frans Cronjé

USA / Ukraina, 2015, dokumentalny, 100 min., reż. Steve Hoover

Ukraina końca lat 90. Na ulicach
spotkać można tysiące młodych,
bezdomnych ludzi, uzależnionych
od alkoholu i narkotyków. Pastor
Gennadiy Mokhnenko postanowił
z tym walczyć. Jego metody były
dość kontrowersyjne: Mokhnenko porywał młodzież z ulic i przewoził ich do ośrodka rehabilitacyjnego, był bowiem przekonany,

Młody chłopak – Jake ma przed
sobą całe życie. Wspierany przez
matkę i cudowną dziewczynę zamierza rozpocząć studia. Jednak niespodziewany powrót dawno niewidzianego ojca – alkoholika, wywraca
jego życie do góry nogami. Jake rusza w drogę. Podczas samotnej wędrówki spotyka Smitty’ego. Sprytny oszust wprowadza chłopaka w
tajniki swojego fachu. Z czasem
uczeń zaczyna przewyższać mistrza,
a między mężczyznami zawiązuje

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

Film oparty na prawdziwej historii Leona Terblanche’a. Trudne dzieciństwo i bolesne doświadczenia powodują, że zmaga się z pytaniem:
„Gdzie jest Bóg?”. Jednak konfrontacja z tym pytaniem uświadamia
mu, że nigdy w życiu nie był sam.
Że we wszystkich trudach, załamaniach, kłopotach, Bóg był jego wielką nadzieją. Film pokazuje, w jaki
sposób Bóg zamienia ból, frustrację
i pustkę człowieka w nadzieję, wiarę i zwycięstwo, a także inspiruje

Hiszpania, 2013, dokument fabularyzowany, 116 min., reż. Juan Manuel Cotelo
Ten film to śledztwo - poszukiwanie kobiety, która ma władzę. Agent
M.J. rozmawia z top modelka i prostytutką, politykiem i człowiekiem z marginesu. Wszyscy chcieli porzucić swoje
dotychczasowe życie i zacząć na nowo.
Ale zacząć na nowo nie jest tak łatwo.
Nie mieli siły. Wołali o pomoc. Coś skierowało ich do domu kobiety mającej
moc, by zmieniać życie. Weszli. Rozpoczęła się lawina zmian. Jedna kobieta
wywierała wpływ na pojedyncze osoby, a te na kolejne. Ludzie wyszli na ulice. W końcu były ich miliony. Świat nie
był już taki sam. A co, jeśli to nie bajka?

Ostatni szczyt
Hiszpania, 2010, dokumentalny, 82
min., reż. Juan Manuel Cotelo
Impulsem do nakręcenia filmu stało się dla Cotelo spotkanie

z pełnym zapału, dowcipnym, księdzem. „Na pewno jeszcze się spotkamy” – pomyślał reżyser po krótkiej
rozmowie z ks. Pablo. Niestety, 12 dni
później kapłan już nie żył. „Jeśli dziś
publicznie ukrzyżuję księdza, czekają
mnie sukcesy i nagrody. Jeśli księdza
pochwalę, to mnie ukrzyżują!” - tymi
słowami Cotelo rozpoczyna „Ostatni szczyt”, jedną z najlepszych filmowych opowieści o kapłaństwie, jaką
widziało kino. Opowieści, w której
historia głównego bohatera ks. Pablo Domingueza tak na prawdę jest
tylko pretekstem...

Ślady stóp
Hiszpania, 2016, dokumentalny,
89 min., reż. Juan Manuel Cotelo
„Poszukuję 10 dzielnych podróżników chętnych przejść 1000 kilometrów w 40 dni. Przybycie do miejsca
przeznaczenia nie jest gwarantowane. Obiecuję cierpienie i na przemian
przejmujące zimno i nieznośny upał.
Nagrodą może być odnalezienie siebie.” Tak zaczyna się ta opowieść
o pielgrzymce i poszukiwaniu. Film
drogi, inne niż wszystkie do tej pory
- elektryzujący, klimatyczny, wciągający widzów w fizyczną i duchową
przygodę. Widz staje się pielgrzymem
i wraz z bohaterami dostaje szansę na
odkrycie swojej drogi życia, swojego
„Camino”.

Podróż Winnie / Winnie’s
Yourney
Niemcy, 2015, dokumentalny, 102
min., reż. Janina Huettenrauch

11-letnia Winnie Muliisa śpiewa
w dziecięcym chórze gospel w Ugandzie. Jej ojciec umarł kiedy była małym dzieckiem - od tego momentu dziewczynka dzielnie zmaga się
z przeciwnościami losu. Poznajemy
ją, kiedy zaczyna największą przygodę swojego życia - razem z przyjaciółmi przygotowuje się do pierwszego europejskiego tourne chóru.
Dla Winnie to moment szczególny, bo
wreszcie pozna osobę, która zmieniła jej życie na zawsze.
OPRACOWAŁA
LIDIA DRECHNY-CZARTORYSKA
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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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WSPOMNIENIE

Slalom życia pokonał bez punktów karnych
Józef Kin był krakowianinem
z urodzenia ale sądeczaninem z wyboru. Jego ukochaną dyscypliną
było kajakarstwo klasyczne albo
jak kto woli płaskie. Swoją bogatą
karierę zawodniczą zaczynał pod
okiem wspaniałego trenera Kazimierza Plackowskiego, zdobywając dla Nadwiślanu Kraków tytuły
mistrza Polski oraz miejsca na podium na imprezach międzynarodowych jako reprezentant Polski.
Przychodzą lata 60., Józek na
jednym ze zgrupowań poznaje
piękną kajakarkę o imieniu Janina.
Bierze ślub, zakłada rodzinę i przenosi się na stałe do Nowego Sącza,
podejmuje pracę na ZNTK a później
w sądeckim szpitalu. Bardzo często pracuje na wieczornych zmianach, aby w trakcie dnia trenować
bardzo intensywnie, tym razem

kajakarstwo górskie w KS „Start”
Nowy Sącz. Dla jego barw zarówno
w zjeździe, jak też w slalomie kajakowym, zdobywa niezliczoną ilość
medali i tytułów tak w kraju, jak
też na zawodach międzynarodowych, będąc reprezentantem Polski
i członkiem kadry narodowej. Pod
koniec lat 70. Józek kończy czynną
karierę zawodniczą, ale nie zrywa
z kajakami, tylko aktywnie uczestniczy w spływach kajakowych na
wodach Popradu i Dunajca, zdobywając równocześnie najwyższe tytuły sędziowskie, które pozwalają
mu na ocenianie młodszych koleżanki i kolegów zmagających się
w regatach kajakowych.
I kiedy ma stabilną sytuację finansową, rodzinną, dorosłe córki również kajakarki, atakuje go znienacka nieuleczalna choroba, która

demoluje jego organizm i z którą 30
listopada przegrywa nierówną walkę, stając na starcie ostatniego slalomu. Życie, które zakończył, i jego
nienaganna postawa pozwalają ocenić, że slalom pokonał bez punktów
karnych, a na mecie czeka sędzia,
który będzie sprawiedliwy i przyjmie go do swojego grona.
Jednak na mecie tego ostatniego slalomu nie ma już podium, na
którego najwyższym stopniu tak
wiele razy stawał, nie zagrają mu
już Mazurka Dąbrowskiego, nie
wręczą medali, których za swojego aktywnego życia zdobywał
tak wiele. Pozostaje cisza, pustka
i wielki żal.

KRZYSZTOF SZKARADEK, PREZES
KLUBU SPORTOWEGO „START”
W NOWYM SĄCZU

Dają na urodziny uśmiech

Po otrzymaniu dotacji na organizację imprez urodzinowych
i spełniających marzenia przewlekle chorych lub niepełnosprawnych dzieciaków, o którą
zabiegali wolontariusze włączając się w akcję promocyjną – od
sierpnia rozpoczęły się działania. Do akcji przyłączyły się Kluby Wolontariatu ze Starego Sącza,
Barcic, Muszyny, Krynicy, Marcinkowic, a także wolontariusze
z Paszyna i Nowego Sącza z Sądeckiego Centrum Wolontariatu.
W realizację projektu zaangażowała się grupa trzydziestu młodych ludzi, którzy poświęcą swoją
energię i wolny czas na spełnienie
marzeń chorych dzieci - pociągając za sobą wielu ludzi, zarówno
z grona rówieśników jak i ze społeczności lokalnej. Akcja trwa do
końca grudnia – a wolontariusze
są już na półmetku.
W miejscowościach, gdzie
funkcjonują Kluby Wolontariatu, są ich podopieczni - dzieci,
które do tej pory - ze względu na

FOT. Z ARCH. SURSUM CORDA

„Zmieńmy na lepsze kawałek świata” – to główne hasło projektu „Urodziny na lekarstwo”, realizowanego
przez wolontariuszy ze Stowarzyszenia Sursum Corda. Współfinansowany jest on w ramach programu „Decydujesz, pomagamy” spółki Tesco
(Polska) Sp. z o.o. oraz Fundacji Tesco Dzieciom przy współpracy partnera merytorycznego Fundacji Pracowni Badań i Innowacji Społecznych
„Stocznia”.

swoją chorobę - nie mogły sobie pozwolić na realizację choćby najmniejszego marzenia. Zadaniem wolontariuszy jest odkrycie
tych marzeń, zgromadzenie wokół siebie partnerów, którzy pomogą zrealizować ich inicjatywę,
własny pomysł oparty na marzeniach dziesięciorga dzieci.
Takie imprezy mają na celu
wzmocnienie poczucia wartości
dzieciaków, dodawanie sił i motywacji do walki z chorobą. Natomiast wolontariusze zyskują poczucie satysfakcji z działalności
dla dobra innych.
- Nigdy nie zapomnę wyrazu
twarzy, kiedy nasz podopieczny

rozpakował prezent. Zaskoczenie i niedowierzanie było widać w jego oczach. Uważam, że
wykonałyśmy misję i spełniłyśmy jedno z jego marzeń. W tym
wyjątkowym dniu, dzięki wolontariatowi mógł zasmakować
szczęśliwego i radosnego życia,
bez problemów, które wiążą się
z jego chorobą. Pomaganie to coś
niezwykłego i niepowtarzalnego. Uśmiechu i zwykłej wdzięczności ludzkiej nie jest nikt, ani
nic w stanie zastąpić – wspomina Angelika Cebula – wolontariuszka ze Starego Sącza.

(SC)

OGŁOSZENIA DROBNE

Sprzedam HTC one dual Sim, stan dobry, pełny

STARY motocykl, stan obojętny kupię.

zestaw wraz z oryginalnym pudełkiem. Cena

Tel. 507-187-349.

500 zł. Tel. 797206168.
Sprzedam LG G4 Dual Sim gwarancja 1 rok,
pełny zestaw wraz z oryginalnym pudełkiem.
Cena 1300 zł. Tel. 791386513.

Praca w Niemczech dla Pań sprzątanie
prywatnych mieszkań,domów oraz przedszkoli,biur i restauracji. tel. 609 769 639,
668 522 954
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Jedzmy zdrowo i apetycznie
Świeży pachnący chleb, konfitura z róży, korzenne pierniczki i inne wyroby tradycyjnej kuchni coraz
częściej goszczą na naszych stołach. Większą uwagę
przykładamy do zdrowej, naturalnej żywności. Dowodem są nasi bohaterowie dodatku „Smaki regionalne”, którzy w domowych zaciszach wytwarzają niezwykłe przysmaki.
A co jeśli nie starcza nam czasu na samodzielne przygotowanie domowej wędliny, pieczywa, soków, a tym
bardziej na warzenie piwa? Jak się okazuje chcąc jeść
zdrowo i naturalnie, wcale nie trzeba szukać daleko.
Bogatą ofertę produktów ekologicznych znajdziemy
u producentów z naszego regionu. Nie tylko na świątecznym stole mogą więc zagościć apetyczne produkty, smaki dawnej, domowej kuchni.
(RED)

Sok z brzozy daje moc

L str. II

Elwira zakręcona na punkcie
przetworów
L str. III
Jeden ul zabiera pracę 10 lekarzom
L str. IV
Warzenie piwa to sztuka

L str. VII

Winorośle Ryszarda Fryca L str. VIII
REKLAMA

www.sacz.in – Twój tygodnik codziennie | DOBRY TYGODNIK SĄDECKI 8 grudnia 2016

II
14

Naturalny suplement

Polskie brzozy dają witalność
To naturalny, korzystny dla naszego zdrowia suplement diety –
zaznacza Jacek Kościółek.

Jacek Kościółek, prezes Sądeckiej Kooperatywy Spożywczej, codziennie
wypija szklankę własnoręcznie zebranego soku z brzozy. Przekonuje do
jego dobroczynnego wpływu.

Można zaopiekować się brzozą w Kamionce
Oskoła, bzowina, znana była w medycynie ludowej jako lek
przeciwnowotworowy. Sok z brzozy łagodzi także dolegliwości związane z reumatyzm, wrzodami, rwą kulszową, kamieniami nerkowymi. Wzmacnia kości i korzystnie wpływa na odporność organizmu.

Sam codziennie rano, po wstaniu z łóżka, wypija dwie szklanki
soku z brzozy. – Może też być zwykła przegotowana woda. Oba
te napoje wzmacniają organizm. Wypłukują i wyrzucają z organizmu wszystkie szkodliwe dla nas substancje.
Sok z brzozy można także kupić w sklepie. Niewielka butelka
soku to koszt ok. 6 zł. Jacek Kościółek nie poleca jednak picia takiego soku, ponieważ jest on pasteryzowany. Dodane są do niego substancje słodzące i barwiące.
- Jeśli ktoś chciałby mieć własny sok z brzozy, niech zbierze
go sam. Zapraszam do mnie do Kamionki, mam w zagajniku
około 50 brzóz. Gdyby ktoś chciał zobaczyć, jak to wygląda, zapraszam. Można wziąć którąś z brzóz „pod opiekę”.

5 litrów soku przez noc

Wzmocniłem kości i wyszedłem z wypadku cało
Sam twierdzi, że codzienne picie soku z brzozy sprawiło, że nie odniósł poważniejszych obrażeń podczas wypadku
samochodowego.

Bo to nasze rodzime drzewo
FOT. AGNIESZKA MAŁECKA

Jak wygląda proces pobierania soku? - Wiertłem, najlepiej numer 8, wywiercamy otwór w korze brzozy, ważne by nie było
to drzewo rosnące blisko drogi. Warto wybrać brzozę z jak najgrubszym pniem. Wtedy mamy pewność, że sok puści. Kupujemy igielitową rurkę do celów spożywczych. Na dole stawiamy
np. pięciolitrowy pojemnik. Ja mam taki duży szklany po winie. Kupujemy także korek do wina, wkładam rurkę do korka.
Sok kapie do zbiorniczka. Tak wygląda cała procedura. Zbieranie zaczynamy wieczorem i rano mamy 5-litrową butelkę soku.
„Ranę”, otwór po wierceniu, trzeba zabić kołkiem. Po roku nie
będzie śladu, nie zorientujemy się, w której brzozie wierciliśmy. Ściąganie soku nie szkodzi drzewu, lecz w pewnym sensie
mu pomaga i stymuluje dalszy wzrost - objaśnia miłośnik soku
z brzozy, Jacek Kościółek.
Naturalny sok z brzozy nie ma koloru. – Jest to w pewnym sensie rodzaj lekko tłustawej wody. Ma bardzo delikatny słodkawy
posmak, a jego działanie jest bardzo dobroczynne dla funkcjonowania ludzkiego organizmu – przekonuje prezes Sądeckiej Kooperatywy Spożywczej.

- W sierpniu miałem wypadek. Jechałem autem i nagle na
zakręcie uderzył we mnie jadący z naprzeciwka samochód.
Nie udało się uniknąć zderzenia, kierowca jechał z bardzo dużą
prędkością. Straciłem przytomność i zostałem zabrany do szpitala. Wszystko mnie bolało. Byłem pewien, że mam połamane żebra i inne groźne obrażenia. Okazało się, że nic mi się nie stało.
Podejrzewam, że to z tego powodu, że gdzieś od marca do lipca piłem codziennie sok z brzozy. On bardzo wzmacnia kości.

Z soku z brzozy można wytworzyć także ocet, o lekko kwaskowatym smaku, oraz wino.
- Gdy robiłem wino z brzozy, dodawałem oprócz drożdży
jeszcze skórkę pomarańczy. Wyszło rewelacyjne, pyszne! – zachwala Kościółek.
Sok z brzozy z powodzeniem może zastąpić suplementy diety, których nie brak w aptekach. Produkty z zagranicy, które tam się sprawdzają, niekoniecznie muszą mieć zastosowanie
w naszym kraju.
- Jest taka zasada, że powinniśmy używać tego, co wyrosło
z naszej ziemi. Pochodzimy z Polski. Tutaj są nasze korzenie,
mamy takie a nie inne uwarunkowania genetyczne, ukształtowane przez kilkadziesiąt pokoleń. Produkty, które sprawdzają
się w Afryce czy na innych kontynentach, niekoniecznie muszą
sprawdzać się u nas. Brzoza jest nasza, tutejsza i co najważniejsze, zdrowa - gwarantuję to – przekonuje Kościółek.
AGNIESZKA MAŁECKA

REKLAMA

Król piw, piwo królów
Browar PILSWEIZER S.A.

Siołkowa 264 33-330 GRYBÓW
www.pilsweizer.com
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Domowe smaki
Dla Elwiry Myśliwy z Wysowej gotowanie i przetwórstwo to pasje, które chce
dzielić z innymi. Przekonuje, że to, po
co sięgamy w sklepach, może kosztować nas drożej niż myślimy, a domowa produkcja na niewielką skalę przyniesie oprócz lepszych wyników badań
lekarskich, także wiele radości.

Wielkie pieczenie
Kuchnia Myśliwych z Wysowej
w okresie przedświątecznym to
prawdziwa wytwórnia pierniczków.
Jej gospodyni, Elwira zatrudnia w niej
nie tylko własnych synów, ale też
szerokie grono … ich kolegów. To już
rodzaj celebry, która przecież jeszcze
nie tak dawno łączyła ludzi i dawała
okazję do spotkań i wspólnej pracy
twórczej. Zastąpiły ją piekarnie oferujące słodkości na wynos czy zwykłe supermarkety. Elwira podkreśla,
że warto wracać do dawnych tradycji.
– Wszyscy wiedzą, że u Myśliwych co roku robi się pierniki. Wyrabiamy pięć kilo mąki, wspólnie
pieczemy i dekorujemy ciastka,
a przed świętami rozdajemy znajomym – opowiada. I tak w zaciszu
domowym powstają serie słodkości
bez spulchniaczy czy konserwantów.
W kuchni Elwiry wisi tytuł czeladniczy kuchmistrzostwa. Ktoś powiedział jej kiedyś, że to zobowiązuje, więc stara się sprostać ciążącej na
niej odpowiedzialności. Nie kryje radości, kiedy synowie przyprowadzają
kolegów do kuchni, a potrawy, które
wychodzą spod jej ręki, traktują jako
swoisty znak firmowy.

Park Śniadaniowy
Elwira nie ogranicza jednak swojej pasji do własnego gospodarstwa
domowego. Zawsze fascynowała ją
agroturystyka, przez lata obracała
REKLAMA

się zawodowo w branży turystycznej. - Od zawsze marzyłam o tym,
żeby przyjmować u siebie gości, gotować, karmić ich i robić dla nich
przetwory. Zawsze mnie to kręciło
– przyznaje.
Długo nie udało się jej zrealizować
planów, aż do teraz. Od Nowego Roku
będzie zwoływać wszystkich smakoszy i twórców tradycyjnych wyrobów do Cieniawy, gdzie zamierza
promować domowe przetwórstwo
i wiedzę o nim. – Chciałam stworzyć takie miejsce, gdzie każdy może
przyjść, opowiedzieć o tym, co robi.
Bardzo cenię sobie rozmowy, lubię
się uczyć od innych- przyznaje miłośniczka przetworów.
Tak zresztą zdobyła jeden z najcenniejszych przepisów na nalewkę
z czarnych porzeczek, którego nigdy
nikomu nie zdradzi. Obiecuje jednak,
że chętnie nią poczęstuje. Wspólne smakowanie domowych wyrobów ma być możliwe dzięki Parkowi
Śniadaniowemu, który ma powstać
w Cieniawie. Elwira podziwia prężnie
działające Koła Gospodyń Wiejskich.
To one w dużej mierze mają być adresatkami spotkań. – Niemal w każdej wsi działają takie koła. Są osoby,
które chcą się spotykać, kultywować
tradycje i uczyć młode dziewczyny jak zrobić samemu różne rzeczy
w domu. Chcę stworzyć im miejsce, gdzie będą mogły spotkać się
we własnym gronie, ale też pokazać
innym jak smakują zdrowe, domowe przetwory - podkreśla. Spotkania mają się odbywać raz w miesiącu,
w niedzielę. – To takie moje marzenie - wyjaśnia Elwira.

Moda na „swoje”
Pracując w branży turystycznej,
a jednocześnie będąc miłośniczką

regionu, w którym mieszka, Elwira
nauczyła się doceniać produkty wytwarzane od lat przez jego mieszkańców. Zauważyła też zjawisko rosnącej
popularności domowych wyrobów.
– Ze zdziwieniem odkryłam, że coraz więcej osób z mojego sąsiedztwa
wraca do produkcji wędlin. Przez
długi czas wydawało mi się, że nikt
tego nie robi. A teraz ciągle słyszę, że
ludzie robią własne kiełbasy, pasztety szynki, że wędzą ryby w domu.
Myślę, że wracamy do tych dawnych
przepisów, łakniemy tego co domowe - przekonuje.
Kolejnym przykładem jest wielki
powrót serowarstwa. – Mam bardzo dużo znajomych, którzy robią
sami sery. Jest to jednak coraz trudniejsze, bo coraz trudniej jest znaleźć na wsi kogoś, kto hoduje krowy
i u kogo możemy kupić mleko, bo na
tym sklepowym mleku sera nie zrobimy – zaznacza Elwira.
Przyznaje, że produkty, które powstają w domu kosztują w efekcie
drożej od tych, które można wyszukać podczas promocji w supermarketach. Zauważa jednak, że coraz więcej osób zwraca uwagę na ich skład
i woli zapłacić więcej za domowe wyroby, ale jeść zdrowiej. - Dążymy do
najniższej ceny, większej wydajności, zabijamy się po marketach
i szukamy promocji. Ale w pewnym
momencie zaczynamy się zastanawiać co pożeramy, czym dajemy się
karmić. Skoro z pięciu kilogramów
owoców zrobimy dwa słoiki dżemu,
to rodzi się pytanie, co właściwie
znajduje się w słoiku dżemu, który
kupujemy za dwa złote w sklepie.
Nasze pokolenie na szczęście staje
się coraz bardziej świadomie tego,
co je - podsumowuje Elwira.
KRYSTYNA PASEK

FOT. KARINA BIAŁOWĄS

Zakręcona na punkcie przetworów
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Zdrowie z pasieki

Jeden ul zabiera pracę dziesięciu lekarzom

Jan Borzęcki, pszczelarz z Maszkowic, o pszczołach i pszczelich
produktach wie chyba wszystko.
Właściciel ponad stu uli, w których w sezonie zamieszkują miliardy
pszczół, ma pszczelarstwo w genach.
– Pszczelarstwem zajmował się
mój dziadek, ojciec, teraz również i
ja. To moje życie i pasja – mówi pan
Jan. Pszczoły Jana Borzęckiego bytują na terenach oddalonych od siedzib
ludzkich tak, aby mogły żerować w
jak najmniej skażonym środowisku.
– Pozyskuję miody tylko z terenu Sądecczyzny, a moje pszczoły
nie oblatują obszarów rolniczych –
zapewnia Jan Borzęcki. – Pszczoły
odlatują od ula na odległość około
dwóch kilometrów i w zależności od
tego, w jakim miejscu i wśród jakiej
roślinności postawię ule, taki pyłek
pozyskają. W wielu wypadkach nawet nie jestem w stanie wymienić
wszystkich roślin, które porastają
nasze łąki i z których mogą korzystać pszczoły.

Prawdziwy miód się krystalizuje
Choć miody spożywamy często
jedynie dla ich walorów smakowych, mają one także właściwości
lecznicze. - Dla osób cierpiących
na dolegliwości krążeniowo-sercowe polecane są miody ciemne,
natomiast na problemy trawienno-jelitowe najlepsze są miody jasne.
Warto podkreślić, że każdy miód
w pewnym momencie musi zacząć się krystalizować, nie może
być płynny przez cały czas. – Miód
jest substancją żywą, tam cały
czas zachodzą procesy chemiczne,
biochemiczne. Różnie to wygląda
w przypadku różnych miodów, ale
generalnie miody kwiatowe krystalizują bardzo szybko, miody spadziowe nieco wolnie, natomiast
płynny stan utrzymuje najdłużej
miód akacjowy
Jak dodaje Jan Borzęcki, o ile
pszczelarz miodu „nie przekombinował”, miód właściwie nie może
się zepsuć, mimo że odgórnie ustalono datę jego przydatności na 3 lata.

Pobudza i uspokaja
Jak powszechnie wiadomo, wyroby pszczele to jednak nie tylko miód, ale także pyłek, pierzga, mleczko pszczele, wosk, kit czy
propolis. Wszystkie one wykorzystywane są w apiterapii, szczególnie
w krajach zachodnich, gdzie jest ona
popularna i doceniana także przez
środowisko medyczne. Co takiego
szczególnego mają zatem w sobie
produkty pszczele, że na ich bazie
powstała potężna gałąź medycyny
niekonwencjonalnej?
- Przede wszystkim są one w pełni naturalne, człowiek praktycznie

FOT. Z ARCH. J. BORZĘCKIEGO

Miód, pyłek, pierzga, kit, mleczko, wosk
czy propolis. Różne produkty, ale jeden
wspólny mianownik – wszystkie zostały wyprodukowane przez pszczoły praktycznie bez żadnej ingerencji człowieka.
Mogą być stosowane zarówno ze względu na swoje walory smakowe, jak również jako produkty lecznicze.

nie ingeruje w proces ich powstawania – mówi Jan Borzęcki. - Są
także bioprzyswajalne, czyli niemal w całości absorbowane przez
organizm. Ponieważ składają się
z podobnych jak on składników, ten
tratuje je jako „swoje” – podkreśla
pszczelarz. - Kolejną pozytywną cechą pszczelich produktów jest fakt,
że nie mają one żadnych skutków
ubocznych i w zasadzie nie można ich przedawkować. I wreszcie,
produkty pszczele są fizjologicznie
ambiwalentne i dążą do homeostazy w organizmie. Jeżeli dany narząd niedomaga, to podnoszą jego
wydajność, a jeżeli jest nadmiernie pobudzony, to wówczas osłabiają jego działanie.

Pyłek ma aż 500 substancji
Jak podkreśla Jan Borzęcki, na
świecie cały czas prowadzone są
badania nad składem i możliwym
zastosowaniem produktów pszczelich, zarówno w kontekście profilaktyki schorzeń, jak i leczenia
występujących już chorób. – Na
przykład jeszcze kilka lat temu
znano około 200 substancji wchodzących w skład pyłku, teraz jest
ich już ponad 500, i wciąż prowadzone są dalsze badania w tym
zakresie – mówi Jan Borzęcki. –
I co ważne, żadna z tych substancji nie ma szkodliwego wpływu
na organizm człowieka – dodaje pszczelarz.
Pyłek, ale także i pierzga znakomicie wpływają na ośrodkowy układ
nerwowy, odpornościowy, sercowo–naczyniowy oraz hormonalny.
Z kolei propolis wykorzystywany
jest w przypadku schorzeń nowotworowych, sarkoidozy czy stwardnienia rozsianego. Oczywiście są ludzie uczuleni na produkty pszczele,
ale jak twierdzi Jan Borzęcki, jest to
stosunkowo nieliczna grupa.

- Jest jeszcze wiele mało znanych
produktów pszczelich oraz form apiterapii. Należy do nich powietrze
ulowe – wyjaśnia Jan Borzęcki. –
Klient wchodzi do domku, kładzie
się na łóżku, a pod spodem znajduje się sześć rodzin pszczelich. Może
on zarówno oddychać powietrzem
ulowym, co jest bardzo korzystne

z pszczelej energii. Każdy był zadowolony i odczuwał jakąś poprawę –
konkluduje pszczelarz.

To nie są antybiotyki
Choć produkty pszczele są właściwie w zasięgu ręki, Jan Borzęcki twierdzi, że Polacy niewiele
z nich korzystają. – Wiele osób kupuje u mnie pyłek czy pierzgę, a potem stoją one u nich w domu w charakterze rekwizytu. Zdarza się też,
że klienci oczekują natychmiastowych rezultatów, albo rezygnują
z apiterapii, przy pojawieniu drobnych dolegliwości. Niesłusznie, bo
produkty pszczele to nie antybiotyki, i na efekty ich działania trzeba trochę poczekać. Ważna jest także ciągłość przyjmowania pszczelich
specyfików. Ale warto, bo jak podkreśla Jan Borzęcki, leczą one całe
spectrum rozmaitych dolegliwości. Zgodnie zresztą z niemieckim
przysłowiem, które mówi, że jeden
ul zabiera pracę dziesięciu lekarzom.
TATIANA BIELA

REKLAMA
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Leżą w pszczelim biopolu
Choć pszczelarzy na terenie Sądeccyzny nie brakuje, Jan Borzęcki
zasłynął, i to nie tylko w swoim środowisku, z nader oryginalnej formy
apiterapii. Mowa tutaj o leczeniu powietrzem ulowym i przede wszystkim o słynnym pszczelim biopolu.
W swojej pasiece w Maszkowicach
pan Jan postawił niewielki drewniany domek, pod którym znajduje się
kilka uli. Po co?

dla zdrowia, jak i poddać się oddziaływaniu pszczelego biopola –
precyzuje Jan Borzęcki. Klient leży
bezpośrednio na pszczelimi rodzinami, zaś pożądany efekt terapii pojawia się po minimum 10 seansach.
Z pszczelego domku korzystać można
od maja do końca sierpnia, a pszczoły, które „pracują” nad wytworzeniem biopola, nie dają miodu i muszą być dokarmiane przez człowieka.
– Biopole oddziałuje pozytywnie na różne schorzenia, sprawdziliśmy to na naszej rodzinie – mówi
Jan Borzęcki. Ale nie tylko rodzina
państwa Borzęckich korzysta z tej,
wciąż mało znanej w Polsce, formy terapii. Pszczelim domkiem zainteresowały się ogólnopolskie media, a nawet stacja telewizyjna ze
Słowacji. Od tej pory systematycznie zwiększa się grono osób, chcących wypróbować na sobie działanie słynnego, pszczelego biopola.
– Powiem krótko, nie spotkałem się
z żadnymi negatywnymi odczuciami ze strony osób, które korzystały
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Sinatra to znaczy jakość i klasa
Półsłodkie wino hiszpańskie szczepu Monastrell z
Alicante? A może wytrawne włoskie wino z regionu
Veneto, produkowane w starannie wybranych winnicach z ręcznym zbiorem winogron lub Tamaya Carmenere Reverva bogate chilijskie wino wykonane z
charakterystycznej dla tego kraju odmiany carmenere? Te i inne ekskluzywne alkohole, a także kawy,
herbaty, włoskie specjały Grissini czy oliwki z z oliwek czy octy balsamiczne znajdziecie w specjalistycznym sklepie Sinatra oferującym również fachowe doradztwo poparte certyfikatem WSET.
- Przede wszystkim zależy nam na tym, aby dostosować naszą bogatą ofertę do indywidualnych potrzeb każdego klienta – mówi kierownik sklepu Sinatra Dawid
Koszyk. – Oferujemy rozmaite alkohole z różnych stron
świata – wina, koniaki, whisky, brandy, rumy czy tequile
a w wyborze produktów kierujemy się zarówno ich wysoką jakością, jak i często niepowtarzalnym smakiem.
Spełniamy oczekiwania najbardziej wymagających odbiorców, służymy profesjonalnym doradztwem i pomocą w wyborze – podkreśla Dawid Koszyk i dodaje, że
jego firma wykonuje grawer okolicznościowy zarówno na butelce jak i na drewnianych skrzynkach robionych na wymiar, opakowaniach. Dla osób, które
szukają czegoś nietuzinkowego nasz sklep oferuje
butelki w ciekawych kształtach takich jak żaglowce,
różnego rodzaju broń, pojazdy, figurki. Ofertę dopełniają akcesoria winiarskie, fachowa literatura, gotowe
zestawy do domowej produkcji wina. Współpracujemy także z firmami, restauracjami, domami weselnymi, dostarczamy alkohole na wszelkie imprezy okolicznościowe.
Ale sklep Sinatra otwiera swoje podwoje nie tylko dla koneserów dobrych alkoholi. - Naszym klientom oferujemy również znakomite kawy takie jak chociażby Vergnano, Segafredo, Lucaffe, Idee, Pellini, Gevalia,
Movenpick oraz kawę na wagę – aromatyzowaną i plantacyjną – wymienia Dawid Koszyk. – Także wielbiciele
dobrej herbaty znajdą u nas coś dla siebie – dodaje kierownik sklepu Sinatra. A na wszystkich, bez względu
na upodobania, czekają rozmaite słodkości, nadające się idealnie zarówno na gwiazdkowe prezenty, jak
i urozmaicenie świątecznego stołu.

Sinatra Alkohole
ul. Długosza 58
33-300 Nowy Sącz
519-623-475 Dawid Koszyk
519-623-467 Klaudia Popiela
Znajdź nas na Facebooku
Tenuta Valleselle Corvina Ripa Magna:
KRAJ: Włochy, Region Veneto
KOLOR: czerwone
RODZAJ: wytrawne

REGION: Alicante
KRAJ: Hiszpania
KOLOR: czerwone
RODZAJ: półsłodkie

Wino włoskie, czerwone, wytrawne z regionu Veneto. Winogrona pochodzą z wybranych
winnic, znajdujących się w regionie Valpolicella, na wysokości od 150 do 300 m n.p.m. Zbiór
ręczny z selekcją winogron już w winnicy. Produkowane w 100% ze szczepu Corvina – znanego głownie jako podstawowa wina Valpolicella,
z częściowo suszonych winogron, przy użyciu
tej samej metody, która stosuje się przy produkcji Amarone. Zaskakująca łagodność tego
wina, zbliżona do Amarone to efekt dodatkowego osiemnastomiesięcznego doskonalenia
w zbiornikach z dębu slawońskiego. Przepiękny, purpurowoczerwony kolor. Aromat dojrzałych
ciemnych owoców i przypraw. W smaku świetnie zbudowane, krągłe i aksamitne, z łagodnymi
taninami i minimalną nutą wanilii. Świetnej klasy
wino. Ze względu na swoją budowę doskonale
nadaje się do pierwszych dań takich jak risotto
czy pasta, gotowanych i pieczonych mięs oraz
mocno dojrzałych serów. Najlepsza temp. serwowania około 20°C. Zalecane otwarcie butelki na godzinę przed spożyciem.

Wino czerwone, półsłodkie, produkowane i butelkowane w regionie Alicante,
Hiszpania, w 100% ze szczepu Monastrell (Mourvedre).
Piękny, intensywny, purpurowoczerwony kolor. Intensywny aromat – dominują dojrzałe
jagody i przyprawy. W smaku
przyjemne, kremowe, z jedwabistymi taninami świetnie równoważącymi słodycz
wina. Doskonałe do deserów
(zarówno owocowych jak i
czekoladowych) oraz do dojrzałych serów. Najlepsze w
temperaturze 9-12°C. Potencjał starzenia – można je przechowywać do 6 lat.

Tamaya :
KRAJ: Chile, Region
Limari Valley
KOLOR: czerwone
RODZAJ: wytrawne
Tamaya Carmenere Reserva to bogate chilijskie wino wykonane z najbardziej
charakterystycznej
dla tego kraju odmiany carmenere. Na jego
elegancki bukiet składają się nuty leśnych
owoców i przypraw
oraz niuanse tostowe i
waniliowe. Usta krągłe,
z nerwem, aksamitnie
taniczne, o złożonym,
lekko mineralnym, eleganckim finale
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Owoce w butelce
Jabłkowo-gruszkowy, jabłkowo-wiśniowy czy jabłkowo-marchwiowo-buraczany, to tylko niektóre smaki,
jakie można odkryć w ofercie soków
z tłoczni państwa Ilony i Marcina Pawłowskich ze Żbikowic w gminie Łososina Dolna. Soki te, zdobywające nagrody
i wyróżnienia w plebiscycie „Małopolski Smak” oraz posiadające certyfikaty
„Produkt Lokalny z Małopolski” i „Kulinarne dziedzictwo Małopolska”, to
produkty w 100 procentach naturalne, a ich owocowo-warzywne składniki pochodzą z własnego sadu oraz
z lokalnych upraw.
- Nasza tłocznia funkcjonuje od
kwietnia 2013 roku – mówi Ilona
Pawłowska, współwłaścicielka rodzinnej tłoczni. – To nasz pierwszy
tego typu biznes, wcześniej mieliśmy sad z różnymi gatunkami jabłek. To właśnie sad stał się podstawą dla rozpoczęcia produkcji
soków tym bardziej, że pani Ilona
pochodzi z rodziny o długich tradycjach sadowniczych. – Moi przodkowie byli inicjatorami powstania
pierwszych szkółek i spółdzielni
sadowniczych na terenie gminy
Łososina Dolna – wspomina Ilona
Pawłowska. Natomiast gospodarstwo,
w którym znajduje się sad i tłocznia soków od wielu pokoleń należy
do rodziny Marcina Pawłowskiego, który pasją sadowniczą zaraził się od swojego teścia. – Aktualnie, nasze gospodarstwo zajmuje

10 hektarów i większość stanowi
właśnie sad owocowy – precyzuje pani Ilona.
Choć państwo Pawłowscy mają
w ofercie różne smaki, podstawę
dla wszystkich soków stanowi stuprocentowy sok z jabłek, będący
pierwszym sokiem, jaki został przez
nich wytworzony. – Następnie powstał sok jabłkowo-marchwiowy, a później jabłkowo-buraczany – wspomina Ilona Pawłowska.
– Na życzenie klientów podjęliśmy się także produkcji soku jabłkowo-marchwiowo -buraczanego.
W naszej wytwórni powstają również różne soki sezonowe, a należą
do nich produkowany od początku
lata sok jabłkowo-porzeczkowy,
oraz od późnego lata sok jabłkowo-aroniowy, jabłkowo-gruszkowy oraz jabłkowo-brzoskwiniowy
– dodaje Iwona Pawłowska.
Soki zawierają wiele różnych
witamin, minerałów i innych mikroelementów. – Dzięki naszym
jabłkom w sokach można znaleźć
witaminę C i E, błonnik, krzem,
pektynę a także kwas foliowy, potas wapń i kwercetynę wspomagającą leczenie alergii. I oczywiście same jabłka oczyszczają
organizm z toksyn zawartych w
wysoko przetworzonej żywności
i wspomagają trawienie – mówi
Ilona Pawłowska. – Dokładnej wartości odżywczej naszych soków nie
da się określić, ponieważ zależy

Nigdy nie używamy do tłoczenia owoców
zgniłych lub chorych, a także owoców,
które miały kontakt z ziemią, ponieważ sok
nie może zawierać żadnych bakterii

ona od kilku czynników – przede
wszystkim odmiany owoców i warzyw, ale także od pogody, ilości opadów, czasu nasłonecznienia, itp.
Firma państwa Pawłowskich jest
niewielka, zatrudnia trzech pracowników. Soki są tłoczone dwa,
trzy razy w tygodniu, a cały proces produkcyjny odbywa się, od
początku do końca, na miejscu.
– Produkując soki naturalnie mętne, nigdy nie używamy do tłoczenia owoców zgniłych lub chorych,
a także owoców, które miały kontakt z ziemią, ponieważ sok nie
może zawierać żadnych bakterii.
Dlatego nasze soki produkowane są
z owoców pierwszej jakości i oczywiście nie dodajemy żadnego koncentratu, cukru, konserwantów,
nie rozcieńczamy też soków wodą.
Choć produkty państwa Pawłowskich uzyskały liczne nagrody i wyróżnienia, pani Ilona nie ukrywa, że
prowadzenie niewielkiej firmy bazującej na naturalnych składnikach
nie jest sprawą prostą. – Drobni wytwórcy nie mają wielkich szans
w starciu z wielkimi wytwórniami – mówi. – Dla naszych odbiorców liczy się głównie cena, a na
tym polu nie możemy konkurować
z wielkimi firmami. Choć nasze
soki były wielokrotnie sprawdzane
i mogę zagwarantować, że są w 100
procentach naturalne, mogą przegrać na rynku z produktem gorszej
jakości, ale nieco choćby tańszym.
Nagrody nagrodami, ale liczy się
głównie cena.
Problem opłacalności produkcji
wyrobów opartych o składniki naturalne, to bolączka wielu małych,
lokalnych producentów reprezentujących rozmaite branże. Państwo

FOT. Z ARCH. M. PAWŁOWSKIEGO

Soki nie od szablonu

Pawłowscy rozważają w przyszłości
przekształcenie swojego gospodarstwa w gospodarstwo ekologiczne,
myślą także o ewentualnej rozbudowie firmy. Wiele zależy jednak od
świadomości konsumentów, którzy nie zawsze zdają sobie sprawę z
faktu, że produkt tańszy często ma
o wiele gorszą jakość i wbrew napisom na opakowaniu, niekoniecznie

opiera się na naturalnych składnikach. – Choć bywa trudno, dorobiliśmy się już swoich stałych
odbiorców. Niektórzy potrafią po
smaku soku poznać, że jabłka, które wykorzystaliśmy były innego niż
poprzednia dostawa gatunku. Po
prostu nasze soki nie są produkowane od szablonu.
TATIANA BIELA

REKLAMA

Tłocznia Owoców Pawłowski
Żbikowice 21
33-314 Łososina Dolna
www.sokipawlowski.pl
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Browar rzemieślniczy

Za smakiem piwa stoi kreatywność piwowara

- Jak się zrodził pomysł na warzenie piwa? Nie smakowało Panu piwo
ze sklepu, więc zabrał się Pan za własny produkt?
- Wszystko zaczęło się w 2011
roku. Od zawsze lubiłem piwo.
Z czasem jednak zdałem sobie
sprawę, że mimo wielkiego wyboru piw z dużych browarów, prawie wszystkie to jasne eurolagery, które smakują praktycznie tak
samo. Zacząłem szukać nowych
smaków wśród browarów regionalnych, które oferowały znacznie lepsze produkty niż browary
koncernowe.
Pewnego dnia spróbowałem
pierwszego piwa rzemieślniczego
w stylu American India Pale Ale,
które urzekło mnie smakiem, genialnym cytrusowo-iglastym aromatem i potężną grapefruitową
goryczką. Zaciekawiony tym piwem zacząłem szukać informacji
w internecie. W ciągu kilku kolejnych dni poznałem kilka for internetowych o tematyce piwnej.
Dowiedziałem się z nich, że świat
piwa jest bardzo bogaty. W tamtym czasie klasyfikowano ponad
100 różnych styli piwa! Dodatkowo dowiedziałem się również,
ze piwo można uwarzyć w domu

i wcale nie jest to aż takie trudnie
jak mogłoby się wydawać. Niedługo po tym zamówiłem zestaw
do warzenia i uwarzyłem swoje
pierwsze dwa piwa. Piwo wyszło
bardzo dobre! Od tego momentu wiedziałem, że warzenie piwa
stanie się moją pasją. W ciągu 4 lat
uwarzyłem w domu kilkadziesiąt
różnych piw.
- Od domowego wyrobu do produkcji piwa droga była... „małym piwem”?
- Raczej „dużym piwem”. Droga od pomysłu budowy browaru
do jego fizycznego uruchomienia
zajęła blisko piętnaście miesięcy.
W tym czasie prowadzone był prace
budowlane w naszych pomieszczeniach, montaż sprzętu oraz szereg
spraw administracyjnych, finansowych, prawnych czy kontrolnych.
Ostatecznie pierwsze piwo uwarzyliśmy 31 maja 2016 roku. Trafiło ono do sprzedaży na początku lipca 2016.
- I po trzech miesiącach piwo Jaśnie
Pian zostało zdobywcą Złotego Medalu w Konkursie Piw Rzemieślniczych
„Kraft Roku” w Poznaniu w kategorii
IPA. Sukces?
- Oczywiście, bardzo duży
sukces, zwłaszcza biorąc pod
uwagę, że na rynku działamy dopiero od lipca i wyprodukowaliśmy dopiero kilka piw. W konkursie uczestniczyło 324 piwa z 83
browarów rzemieślniczych. Jak
widać konkurencja była naprawdę duża. Piwo zostało bardzo dobrze ocenione przez profesjonalne

Zamówiłem zestaw do warzenia
i uwarzyłem swoje pierwsze
dwa piwa. Piwo wyszło bardzo
dobre! Od tego momentu
wiedziałem, że warzenie piwa
stanie się moją pasją
REKLAMA

FOT. Z ARCH. BROWARU RZEMIEŚLNICZEGO BROWAR’S

Rozmowa z MARIUSZEM
MARKIEM, piwowarem
i prezesem Browaru
Rzemieślniczego
Browars

jury konkursu i zdecydowanie
sięgnęło po złoty medal.
Od samego początku chcieliśmy, aby Jaśnie Pian był naszym
flagowym piwem. Karykatura
umieszczona na etykiecie piwa nawiązuje do właściciela dawnego limanowskiego browaru – szlachcica Józefa Marsa.

że naszymi piwami trafimy do jak
największej grupy mieszkańców
nie tylko Limanowszczyzny.
Po kilku miesiącach działania
widzimy, że coraz więcej ludzi
z naszego regionu szuka naszego
piwa w lokalnych sklepach i hurtowniach. Bardzo nas to cieszy
i mobilizuje do dalszej pracy.

- Limanowski browar Marsa w XIX wieku był jednym z najnowocześniejszych
w Galicji. Browar Rzemieślniczy Browars
chce czerpać z tej tradycji?
- Decydując się na budowę browaru mieliśmy na uwadze bogate
tradycję browarnicze Limanowej,
jednak naszą największą motywacją była chęć robienia czegoś,
co w ostatnich latach sprawiało nam największą frajdę i co robiliśmy dobrze. Chcieliśmy wyjść
z naszymi piwami do szerszego
grona odbiorców. Jednocześnie
była to również dla nas możliwość do wyrwania się ze świata
korporacji, w których pracowaliśmy przez długi czas. Wierzymy,

- Warzenie piwa to sztuka?
- Zdecydowanie! Za efektem
końcowym każdego piwa stoi
kreatywny piwowar, który wykorzystując swoją wiedzę i umiejętności tworzy ciekawe i bardzo
dobre piwa. Piwowar dobiera surowce tak, aby osiągnąć zamierzony efekt. Często eksperymentuje z różnymi dodatkami takimi
jak: owoce, przyprawy czy warzywa. Śmiało możemy nazwać go
artystą, a jego piwa sztuką!
- Produkty Browars to piwa tylko dla
smakoszy i koneserów, a każda butelka jest na wagę złota, także dosłownie
jeśli chodzi o cenę?

- Chcielibyśmy, aby nasze piwo
trafiało do wszystkich klientów.
Obecnie piwo rzemieślnicze ciągle
postrzegane jest jeszcze jako produkt dla smakoszy i znawców. Dodatkowo jego cena znacznie odbiega od ceny „zwykłego” piwa
z dużego koncernowego browaru.
Musimy jednak pamiętać, że nasze
piwa produkowane są w najwyższej jakości naturalnych surowców
w niewielkiej skali liczonej w kilku tysiącach litrów, a nie kilkuset
milionach litrów, jak ma to miejsce
w przypadku browarów koncernowych. Koszty surowców i efekt
skali mają największy wpływ na
ostateczną cenę produktu.
- A jeśli komuś właśnie pociekła ślinka
na myśl o limanowskim piwie, to gdzie
je może kupić?
- Piwo sprzedajemy praktycznie w całej Polsce poprzez największe specjalistyczne hurtownie piw rzemieślniczych
i regionalnych.

ROZMAWIAŁA JOLANTA BUGAJSKA
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Produkty ekologiczne

O winorośl trzeba dbać jak o żonę

Unikalne siedlisko z wyjątkowym charakterem podłoża na słonecznych stokach Paściej Góry
w Chełmcu jest miejscem idealnym dla winorośli.
- Znawcy od winiarstwa
twierdzą, że 75 proc. sukcesu
w uprawie winorośli to terrior,
czyli ziemia i mikroklimat. Nasza
gleba była badana przez specjalistów z Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie i uznali oni, że posiada wyjątkowo korzystne składniki
i minerały dla krzewów winorośli. To rzeczywiście ma potwierdzenie. A zaczęło się od tego, że
zrobiłem dla pieska kojec z altanką, a gdy zauważyłem, że brakuje dla psiaka cienia, obsadziłem
ją winoroślą. Okazało się, że nieprawdopodobnie rośnie i owocuje
– wspomina Ryszard Fryc.
Inspiracją były też wizyty
w winnicach włoskich, francuskich, portugalskich, węgierskich
i na rodzimym Podkarpaciu. Choć
od 30 lat degustuje wina z różnych
zakątków świata, to właśnie tam
odkrył nowy smak napoju bogów
i postanowił sam spróbować zrobić wino.

Wino sercem robione
Teraz na 20 arach ma ponad
tysiąc szlachetnych krzewów
winorośli, z których wytwarza
wino białe, różowe i czerwone. To
oczywiście kropla w porównaniu
z wielkimi winnicami, ale kropla, która daje nieprawdopodobne
w smaku ekologiczne wino.
- To wino sercem robione. Jeśli winiarz ma pasję i kocha to co
robi, to czuć to w zapachu i smaku wina oraz widać w jego barwie. Winorośl to boska roślina ale
trzeba o nią niesamowicie dbać,
codziennie do niej zaglądnąć.
REKLAMA

Jeśli chce się mieć dobrej jakości wino, nie tylko trzeba ją odpowiednio prowadzić, przycinać.
Ją trzeba odwiedzać, rozmawiać
z nią. Trzeba o nią dbać jak o żonę
– z pasją opowiada Fryc.
O swoje winorośle dba osobiście z żoną Bożeną i synami. Starają się, aby ich produkty były nie
tylko smakowite, ale też ekologiczne. Z mszycą czy chorobami
grzybowymi walczą metodami naturalnymi, bez chemii. Sami robią
opryski z ziół, kompostowanych,
zalewanych deszczówką.
W winnicy pomagają też podopieczni Fundacji Mada w ramach
Ogrodniczych Warsztatów Terapii
Zajęciowej. Wśród nich Maciek,
autystyczny syn Fryców, który
zainspirował stworzenie fundacji.

Butelkę schował na narodziny
wnuka
Czym wino Fryców wyróżnia
się na tle innych?
- To kwestia jakości. Wina,
które są u nas na półkach sklepowych, bywa że muszą przepłynąć
przez wszystkie strefy klimatyczne. Winiarze wiedzą, że aby takie wino nie skisło, musi być zabezpieczone nieprawdopodobną
ilością chemii. To kwestia także
sposobu przechowywania wina –
jeśli może ono stać na sklepowych
półkach, w cieple, to muszą w nim
być dodatki chemiczne. Potem
trudno się dziwić, że boli po nim
głowa i nazajutrz jest złe samopoczucie. Po naszym winie głowa
nie boli, oczywiście naszego wina
nie pije się w wielkich ilościach,
jest dodatkiem do obiadu, sympatycznego biesiadowania przy
grillu z przyjaciółmi, dobrą muzyką i śpiewem – opowiada.
Jeśli ktoś liczy, że na półce
u gospodarza uda mu się znaleźć
choć butelkę z pierwszych roczników, to niestety musi pożegnać
się z nadzieją.
- Niestety, nie mam zapasów.
Mam na półce coś odłożone, ale
to na wyjątkową okazję jak się
wnuk urodzi – uśmiecha się Ryszard Fryc.

FOT. Z ARCH. R. FRYCA

Ryszard Fryc, znany sądecki przedsiębiorca i inwestor, odpoczywa od
zabieganej codzienności w… winnicy. Swoje winorośle nie tylko przycina, pielęgnuje ale też do nich przemawia. Odwdzięczają się owocami,
które dają wino poszukiwane przez
smakoszy.

Dobra i zła wiadomość
Ich produkty budzą ogromne
zainteresowanie. Dla miłośników
win od Fryców jest dobra wiadomość: winnica Fritz posiada koncesję na wyrób oraz sprzedaż wina i od
wiosny 2017 roku ten produkt pojawi się w sprzedaży. Zła wiadomość
jest taka, że ze względu na ograniczoną ilość produkcji, sprzedaż będzie limitowana. Część butelek trafi
do dobrych sądeckich, krakowskich
i warszawskich restauracji oraz hoteli Fryców w Zakopanem, tam ich
wino będzie podkreślać smak choćby dziczyzny, gęsiny, sandacza
i pstrąga potokowego.

Własny chleb, wędliny, nalewki…
U Ryszarda i Bożeny Fryc można
zresztą posmakować nie tylko wina.
- Uprawiamy pigwowca japońskiego, mamy gaj dereniowy i robimy dereń kiszony w beczce dębowej, który smakuje jak oliwka.
Wytwarzamy syrop z pigwowca,

mniszka, pędów sosny i czarnej porzeczki, kisimy kapustę,
pieczemy własny chleb w piecu chlebowym i wyrabiamy długo dojrzewające wędliny. A naszą
specjalnością, obok win, są nalewki – dereniówka, pigwówka,
wiśniówka, czarnobzówka, miętówka, różana oraz lecznicza nalewka z 60 ziół.
Oprócz tego przygotowują wiśnie kandyzowane w miodzie, różane konfitury, suszone płatki róż, hibiskusa, jaśminu na herbatę. Jest też
zielnik z kilkudziesięcioma ziołami leczniczymi i ekologiczna uprawa warzyw w szklarence. Specjalnością stała się adżika – przysmak
z serca Kaukazu z papryki, pomidorów i czosnku, który działa jak naturalny antybiotyk.
- To bardzo pikantny sos kuchni abchaskiej i gruzińskiej, który
daje ludziom na Kaukazie zdrowie i żywotność. Tam, jeśli ktoś

umiera przed setką, to umiera młodo – śmieje się Fryc.

Zajęcie na wiek dojrzały
Ryszard Fryc był współzałożycielem i udziałowcem sądeckiej firmy
Optimus oraz Krakowskiego Banku Współpracy Regionalnej, teraz
Deutsche Banku. Był współzałożycielem radia Echo, twórcą stacji
narciarskich Ryterski Raj i Śnieżnica w Kasinie Wielkiej oraz Małopolskiego Klastra Turystycznego, który
wspiera przedsiębiorczość w Polsce.
Jest współwłaścicielem sieci kantorów wymiany waluty Borys oraz
założycielem internetowej platformy wymiany walut FritzExchange.
- Winnica i ogród to odskocznia
od codzienności, cudowne miejsca,
żeby się odstresować, wyciszyć.
Taka moja oaza i zajęcie na wiek
dojrzały – uśmiecha się.
Ot, trzeba uprawiać swój ogródek, jak pisał filozof Wolter.
JOLANTA BUGAJSKA

