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Potężna jodła z sądeckich lasów zmieniła adres na Franciszkańską 3 w Krakowie. 20-metrowe drzewo wyrosło na terenie szkółki leśnej w Leśnictwie Feleczyn w gminie Łabowa.
Posadził je w 1978 roku tamtejszy leśniczy szkółkarz
Władysław Górka. W tym samym roku kardynał Karol Wojtyła rozpoczął swój pontyfikat. W ubiegłą sobotę drzewo rozbłysło światłami pod słynnym oknem
papieskim. Będzie zdobić krakowski plac w okresie
świątecznym. Przewiezienie tego nietypowego ładunku było prawdziwym wyzwaniem, bo podczas mrozów ścięte drzewo bardzo łatwo uszkodzić. Wszystko przebiegło jednak pomyślnie, choć jodła zgodnie
z zamówieniem Pałacu Biskupiego musiała zostać skrócona o cztery metry. Wyższe drzewo mogłoby się łatwo przewrócić. Ustawianie choinki pod oknem papieskim przed Bożym Narodzeniem to już 10-letnia tradycja,
w którą włączają się wszystkie nadleśnictwa z RDLP Kraków. Tym razem wybór padł na Nadleśnictwo Nawojowa,
które jest szczególnie związane z postacią Jana Pawła II.
W 1997 roku do Watykanu wybrała się pielgrzymka leśników. Wtedy papież podczas audiencji generalnej w Rzymie przyjął mundur i godność Honorowego Nadleśniczego Nadleśnictwa Nawojowa.
(KP)

KSIĄŻKA POD CHOINKĘ

Pilch, który nie stoi na piedestale
- Liczą na to, że przed wydaniem zdążę umrzeć – usłyszała od Jerzego Pilcha autorka, zwracając się do niego
z propozycją napisania książki
biograficznej. To oczywiście
odpowiedź godna autora „Spisu cudzołożnic” i „Bezpowrotnie utraconej leworęczności”.
Jerzy Pilch bynajmniej nie
umarł, a nawet ma się lepiej,
bo odzyskał głos, choć z parkinsonem bezskutecznie zmaga się nadal. W sprawie książki jednak głosu nie zabiera.
Jak przyznaje Kubisiowska
w epilogu, w trakcie dwuletniej pracy nad publikacją,
niegdyś przyjacielskie relacje
mocno się popsuły. Widocznie trudno obiektywnie i bez
emocji napisać biografię kogoś, kogo się zna i kto nadal żyje.

Katarzyna Kubisiowska, Pilch w sensie
ścisłym, Wydawnictwo Znak, Kraków 2016
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Jaka jest opowieść o jednym z bardziej cenionych współczesnych pisarzy? Z pewnością mocno
osobista i wkraczająca na
grunt prywatny. Choć alkoholizm, słabość do kobiet
i niestałość w sensie ogólnym
to fakty, które w przypadku
Pilcha miłośnikom jego twórczości obce nie są. Tu życiowe
przejścia oceniają i komentują współpracownicy i znajomi
Pilcha, ale też matka – Wanda.
Czy pisarzowi przez duże
P może coś zaszkodzić? Pilch
już jest na tyle kontrowersyjną postacią, że biografia, która nie stawia go na piedestale,
z pewnością tego wizerunku nie zmienia. Warto jednak
przeczytać, żeby się o tym
przekonać.
(JOMB)
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CZŁOWIEK Z DRUGIEJ STRONY
Imię i nazwisko: Jan Dobrzański junior.
Urodziłem się: 25 czerwca 1953 roku w Nowym Sączu.
Moja rodzina: żona Danuta z domu Morawska, córki: Urszula – 37 lat,
Dorota - 31 lat.
Zajmowane stanowisko: Jestem właścicielem zakładu zegarmistrzowskiego przy ul. Jagiellońskiej, który odziedziczyłem po ojcu Henryku.
Przebieg pracy zawodowej: Skończyłem szkołę zegarmistrzowską
w Krakowie, terminowałem u ojca, a od 1990 roku prowadzę zakład
samodzielnie.
Moją pierwszą wypłatę wydałem: Na imprezę z kolegami w „Panoramie”.
W tamtych czasach 50 zł to była naprawdę spora kwota. Zapraszało się
ośmiu, dziesięciu kolegów i była dobra zabawa. Pewnie coś tam jeszcze
kupiłem, ale to było tyle lat temu…
Lubię jeść: Bardzo lubię kaszę gryczaną, flaczki, fasolkę po bretońsku,
nabiał i wszelkie rodzaje serów.
Po godzinach: U mnie nie ma czegoś takiego jak „po godzinach”, co na
pewno potwierdzi moja żona. Nawet jak zamykam zakład, to zwykle jeszcze zostaję parę godzin i pracuję. Poza tym codziennie ok. wpół do dziesiątej wieczór muszę nakręcać miejski zegar. No i potem zwykle wracam jeszcze na chwilę do zakładu. W lecie jestem w pracy nawet dłużej.
Mój samochód: Mało teraz jeżdżę, staram się chodzić wszędzie na nogach,
bo to szybko, zdrowo i wygodnie. Kiedy naprawdę potrzebuję gdzieś dojechać, pożyczam samochód od żony. To Peugeot 607.
Ostatnio czytałem: Właśnie jestem w trakcie lektury „Skrwawionego
puchu” Markusa Lustiga. To historia nowosądeckiego Żyda, który cudem przeżył wojnę.
Na bezludną wyspę zabrałbym: To bardzo trudne pytanie, dużo zależy od wyspy. Ale na pewno wziąłbym coś do picia, jakieś narzędzia… No
i pojechałbym tam sam.
Złości mnie: Złości mnie dużo rzeczy, ale przede wszystkim ludzka nieuczciwość, nieróbstwo, kłamstwo i chamstwo.
Śmieszy mnie: Rzadko kiedy się śmieję. Ale jeżeli już, to z wypowiedzi
niektórych ludzi, chociaż nie ujawnię kogo konkretnie.
Cieszy mnie: Przede wszystkim rodzina i zdrowie. Odpukać, nic mi nie
dolega, jestem w dobrej kondycji, a wiadomo przecież, że zdrowie to
podstawa.
Uwagi DTS: Jan Dobrzański junior to trzecie już pokolenie nowosądeckich zegarmistrzów. Kilka dni temu firma „Jan Dobrzański –zegarmistrz”
obchodziła 115-lecie swego istnienia. Dobrzańscy to także opiekunowie
i konserwatorzy ratuszowego zegara, i choć Jan Dobrzański junior codziennie wywiązuje się z zadania nakręcenia zegara, w czynności tej czasami wyręcza go żona Danuta, bądź córka Dorota.

FOT. JERZY CEBULA

Sądecka jodła pod papieskim oknem

Plebiscyt Ziarnko Gorczycy
Niebawem zostaną ogłoszone listy osób i firm, które poprzez swoją działalność charytatywną zasłużyły na statuetkę „Ziarnko Gorczycy”.
Zaraz potem rozpocznie się drugi etap
plebiscytu – głosowanie, które wyłoni zwycięzców.
O tym, kto otrzyma statuetkę
„Ziarnko Gorczycy 2017” dowiemy
się podczas uroczystej gali, w dniu 11

lutego 2017 r. Małopolskim Centrum
Kultury „Sokół” w Nowym Sączu.
Zgłoszenia osób a także instytucji
można przesyłać na następujące adresy mailowe: hospicjum@nowysacz.pl
oraz biuro@zwiazeksadeczan.pl
Kandydatury można także zgłaszać redakcji „Dobrego Tygodnika
Sądeckiego”.
Szczegóły niebawem.
(RED)
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W świątecznym wydaniu DTS
- Jezuita o. Mirosław Jajko przekonuje, że na Boże Narodzenie nie trzeba czekać do 25 grudnia. Ono jest możliwe każLstr. 4
dego dnia

cuda przychodzą do nas, kiedy najmniej się ich spodzieLstr. 9
wamy

- Mali Mystkowianie nie chcą pozwolić, by sądeckie pastoLstr. 6
rałki zostały zapomniane. Ocalili je na płycie

- Robert Reszkiewicz jest prawnikiem, ale jako rolnik szukał
żony. Towarzyszki życia w programie telewizyjnym nie znaLstr. 10
lazł, ale za to znalazła go popularność

- Jak małe i wielkie nieszczęścia potrzebne nam są do szczęścia – opowiada w swojej książce Iwona Kamieńska, która
Lstr. 7
osobiście wie coś na ten temat

- O Filipie Pławiaku krytycy filmowi piszą, że może być gwiazdą europejskiego formatu. Sam aktor mocno wierzy w swoLstr. 11
jego Oscara

- Redaktor senior Jerzy Wideł rozmarzył się na święta. Nie,
on raczej kompletnie odleciał pisząc o tym, jakie to dawniej
Lstr. 8
bywały świniobicia

- Rok 2016 mamy niemal z głowy. Co nam z mijających dwunastu miesięcy zostanie w pamięci? Przygotowaliśmy w tym
Lstr. 12-13
celu specjalną ściągę

- Kinga Gruca z Berestu i jej cztery małe córki mają własny, nowy dom. Cóż z tego? Ano tylko tyle i aż tyle, że

- A na rozpoczynający się 2017 rok mamy specjalny horoskop. SzczeLstr. 14-15
gólnie polecamy tym, którzy… w horoskopy wierzą

REKLAMA

- Piotr Pandyra jest projektantem mody. Nasza redakcyjna koleżanka zakochała się… w zaprojektowanej przez
Lstr. 16
niego sukience
- Zegarmistrzowski zakład Jana Dobrzańskiego świętował właśnie 115. rocznicę założenia. Zegarki sądeczan od
ponad wieku naprawiane są nieprzerwanie w tym samym
Lstr. 20
miejscu
- Za nieco ponad dwa tygodnie Krynica ponownie stanie
się zimową stolicą regionu. Już dzisiaj zapraszamy pod
Lstr. 23
Górę Parkową. Oj będzie się działo
- W Nowym Sączu gra się już nie tylko w piłkę nożną. Jacek Bugajski podsumowuje mijający rok w lokalnym spoLstr. 24-25
rcie
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Religia

Boże Narodzenie może być codziennie
- O Polakach również, ale oni tam na miejscu chcą tworzyć wspólnoty z Francuzami,
Niemcami, Anglikami. Polacy dają tam świetny
przykład i ożywiają obumarłe albo nieistniejące
w ogóle formy duszpasterstwa. Papież właśnie
o tym mówi, byśmy tworzyli małe wspólnoty
dające świadectwo o przychodzącym Chrystusie.
I to wszystko się dzieje. Nie mówiłbym pustych
słów, gdybym nie miał pełnej wiedzy. Mogę takich przykładów podawać więcej. Spotkałem się
niedawno z kobietą żyjącą we Francji…

Rozmowa z o. MIROSŁAWEM
JAJKO, z sądeckim jezuitą
z parafii Najświętszego Serca
Pana Jezusa
- Można odnieść wrażenie, że bardzo wielu ludzi
z niecierpliwością wyczekuje na Boże Narodzenie, choć
tak naprawdę coraz mniej ludzi wierzy w rodzącego
się Boga. Z wszystkich możliwych głośników słychać
„Marry Chrystmas”.
- Zaraz się do tego odniosę, ale chciałbym
zacząć od Matki Teresy z Kalkuty, która świetnie odpowiada na pytanie, czym jest Boże Narodzenie. Zacytuję fragment: „Zawsze, ilekroć
uśmiechasz się do swojego brata i wyciągasz
do niego ręce, jest Boże Narodzenie…” (całość wiersza obok – przyp. red.). Dla mnie ten
wiersz, odzywa się właśnie w tym szczególnym
czasie jak refren. Oczywiście, że wielki biznes
i światowe korporacje mocno skomercjalizowały Boże Narodzenie i chyba nawet trochę to
rozumiem, choć niekoniecznie się z tego cieszę. Jednak to właśnie głównie z tego powodu coraz częściej zapominamy, by zejść z wygodnej kanapy konsumpcji i zacząć się dzielić
swoją dobrocią z innymi. Sytuacja kojarzy mi
się ze scenami dobrze znanymi z westernów:
ci, którzy chcą nam coś sprzedać, zarzucają
lasso na szyję zwierzątka i ono już posłusznie
idzie tam, gdzie oni chcą. Głównie na Zachodzie brakuje człowiekowi rozeznania, czego
mu naprawdę potrzeba. Ludzie już nie tylko
Zachodu – jak to nieszczęsne zwierzątko – dali
się zapętlić i są przekonani, że to, co im proponuje tamten świat, to wszystko, czego potrzebują do szczęścia. Jeśli nie nastąpi przebudzenie, nadal będą się bezwolnie dawać prowadzić
tam, gdzie chce świat konsumpcji. Jak ci ludzie mają myśleć o duchowych dobrach, skoro
cały czas są skupieni na tym, jak dobrami materialnymi zrekompensować innym brak czasu, bliskości, dobrych relacji.

- Jednorazowa akcja…
- Inaczej to widzę. Mój znajomy jezuita, który
pracuje w Niemczech, przywiózł do Nowego Sącza niemieckich dziennikarzy ze świeckiej gazety, którzy chcieli zobaczyć i opisać duszpasterstwo działające przy naszej parafii. Słyszeli o nim,
że jest prężne, chcieli je pokazać swoim czytelnikom. To jeden z przykładów, że oni potrzebują takich sygnałów i wzorców, za którymi tęsknią, mniej lub bardziej sobie to uświadamiając.
- Ojciec wybaczy, ale rozmach z jakim działają różne
grupy przy sądeckiej parafii kolejowej jest wyjątkowy
i chyba nie pokrywa się z tym, co dzieje się w większości parafii w Europie.
- Zgoda, ale szczególnie w okresie przedświątecznym przyjeżdża do nas mnóstwo osób
pracujących na co dzień w tych zlaicyzowanych
krajach i opowiada o swojej potrzebie tworzenia
grup duszpasterskich w krajach, gdzie obecnie
mieszkają.
- Mówi ojciec o Polakach, a przecież Polacy ciągle mają
inny stosunek do religii niż reszta Europy.

- Papież Franciszek sam wszystkiego nie załatwi. Poza
tym właśnie skończył 80 lat.
- Ale Franciszek mówiąc dzisiaj jakieś słowo, myśli w perspektywie 20-30 lat. W takiej
perspektywie jego słowa będą przynosić owoce. Mocno w to wierzę.

FOT. PIOTR DROŹDZIK

- Powiedział ojciec „jeśli nie zastąpi przebudzenie”.
A coś wskazuje na to, że nagle i niespodziewanie nastąpi przebudzenie zlaicyzowanego świata, który zacznie poszukiwać wartości duchowych?
- Nagle i niespodziewanie to pewnie nie nastąpi, ale pierwsze oznaki przebudzenia świata konsumpcji już się dzieją. Proszę się wsłuchać w słowa Franciszka. Kiedy został papieżem
umiał sprawić, że ludzie szturmem poszli do
konfesjonałów.

- Gdzie większość kościołów jest zamkniętych nawet
w niedzielę…
- Tak, ale w duszpasterstwie jest trochę jak
w biznesie. Jeśli masz dobry pomysł, który zainteresuje ludzi, to nagle okazuje się, że chętni garną się drzwiami i oknami. Bo tak duże jest
zapotrzebowanie na wypełnienie pustki duchowej. Żniwo jest wielkie, tylko robotników mało…

Wtedy jest Boże Narodzenie
Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata
i wyciągasz do niego ręce,
jest Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy milkniesz, aby wysłuchać,
jest Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad,
które jak żelazna obręcz uciskają ludzi
w ich samotności,
jest Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy dajesz odrobinę nadziei „więźniom”,
tym, którzy są przytłoczeni ciężarem fizycznego,
moralnego i duchowego ubóstwa,
jest Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy rozpoznajesz w pokorze,
jak bardzo znikome są twoje możliwości
i jak wielka jest twoja słabość,
jest Boże Narodzenie.
Zawsze, ilekroć pozwolisz by Bóg
pokochał innych przez ciebie,
Zawsze wtedy,
jest Boże Narodzenie.
Matka Teresa z Kalkuty

- Wróćmy do Bożego Narodzenia. Co to znaczy, że właśnie w tych dniach Bóg – który przecież nie ma początku i końca – urodził się w Betlejem.
- Człowiek ze swojej natury stworzony był do
raju. Przyszedł jednak taki moment, kiedy bardziej zaczął słuchać kusiciela, diabła, a nie Boga.
W ten sposób człowiek skazał się na wykluczenie z raju. Od tego momentu grzech wpisany jest
w ludzką naturę. Jednocześnie Bóg przez swoje
miłosierdzie stwierdził – trzeba temu człowiekowi pomóc. Skoro raz go pokochałem, będę go
kochał do końca, bo jestem Bogiem, a nie człowiekiem. I Boże Narodzenie jest właśnie takim
wyciągnięciem rąk do grzesznego człowieka.
Bóg zawsze jest w stanie zrodzić się w miejscach,
gdzie człowiek już poległ, stracił nadzieję i myśli,
że nie ma ratunku. To się cały czas dzieje, każdego dnia, nie tylko 25 grudnia. Proszę zobaczyć, co
się dzieje z człowiekiem, który zrozumiał, czym
jest Boże Narodzenie, który wyciąga rękę i zaprasza do siebie drugiego człowieka jak przyjaciela.
Mimo że za pazurami ma dużo, że się wcześniej
pokłócili, że nie rozmawiali ze sobą wiele lat.
Trzeba zamknąć wszystko w przeszłości. Gruba
kreska i popatrzeć na drugiego człowieka jak na
kogoś, kto jest dobry. To nasze zadanie do przemyślenia w czasie Bożego Narodzenia. Zapomnieć wszystko co złe, jeśli takie było. Przez cały
Adwent słyszymy „Pan przyjdzie”. Wszystko to
się dzieje jakby w czasie przyszłym. A ja dzisiaj
rano na roratach miałem taką myśl: czy to właśnie nie jest ten moment? Przecież jutra może już
nie być. Jestem przekonany, że nie trzeba czekać do Bożego Narodzenia, ale w każdej chwili być gotowym, że Pan właśnie w tej chwili zapuka i przyjedzie do mnie.
- Boże Narodzenie jest codziennie?
- Może być każdego dnia. Niestety w naszej
zabieganej codzienności potrzebujemy tej wyznaczonej, umownej daty, która nas wyrwie
z codzienności i spowoduje nasze przebudzenie, które na co dzień nie nadchodzi. Szkoda, że
taka refleksja przychodzi najczęściej w sytuacji
jakichś dramatycznych wydarzeń, kiedy dostajemy od życia mocny cios, którego się nie spodziewaliśmy. Gdybyśmy potrafili żyć, jakby Boże
Narodzenie było codziennie, nie musielibyśmy
czekać na takie „wydarzenia specjalne” albo na
ten jedyny dzień w roku - 25 grudnia.

ROZMAWIAŁ WOJCIECH MOLENDOWICZ
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OFERTA 200+

INOX
Emalia łatwoczyszcząca

Automatyka wagowa

Programator elektroniczny Ta

Programator elektroniczny Ta

1399.-

1199.-

1549.-

ODBIERZ

A+++ 6KG

SZCZEGÓŁY PROMOCJI W REGULAMINIE DOSTĘPNYM W SKLEPACH ORAZ NA WWW.PARTNERAGDRTV.COM.PL

Emalia łatwoczyszcząca

1049
200

.-

POJEMNOŚĆ

ODBIERZ 200ZŁ

Silnik Logic Drive
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Tradycja
Mali Mystkowianie w duecie z działaczami z grupy
dorosłych fanów folkloru Mystkowianie ruszyli tropem zapomnianych pastorałek. Najpierw była praca
śledcza: trzeba było odszukać dawne dźwięki, które
zapisały się jedynie w pamięci mieszkańców. Potem
przyszedł czas na mocne muzyczne szlify odnalezionych utworów. Efektów będzie można posłuchać
tuż po nowym roku. Oficjalna premiera odbędzie się
13 stycznia w Małopolskim Centrum Kultury Sokół.
O pracy nad płytą rozmawiamy z KAMILEM WIATREM,
członkiem zespołu Mystkowianie.
- Kiedy pojawił się pomysł, żeby rozpocząć pracę nad płytą?
- Pierwsze przygotowania do tej płyty rozpoczęły się jeszcze w wakacje w ubiegłym roku.
To dość nietypowy repertuar na świąteczną
płytę. Nasz choreograf Patryk Rutkowski oraz
kierownik muzyczny Larysa Morawska rozpoczęli poszukiwania, przeprowadzili wywiady
z mieszkańcami, którzy opowiadali o tym, jakie kolędy i pastorałki śpiewało się kiedyś we
wsi Mystków. Następnie było opracowanie muzyczne tych utworów i przystąpiliśmy do nauki śpiewania. To ostatnie nie było takie łatwe,
bo kompletnie nie znaliśmy większości utworów, więc uczyliśmy się wielu rzeczy od nowa.
Największą trudność sprawiała nam gwara, bo
w tym przypadku był kładziony nacisk na to,
aby zachować tradycyjną formę utworów.
- Coś Was szczególnie zaskoczyło przy tej pracy?
- Najważniejszym odkryciem była wspaniała współpraca między zespołem dziecięcym,
a zespołem z udziałem dorosłych. Ten ostatni
powstał dopiero w 2014 roku, a ten dziecięcy

działa już 30 lat. Nikt nie spodziewał się takiego efektu w przypadku wspólnego wykonywania niektórych utworów. Płyta składa się z kolęd
i pastorałek wykonywanych przez solistów, dorosłych i dzieci w różnym wieku. Jest w pewnym sensie wyjątkowa, bo łączy kilka pokoleń.
Jest też utrzymana w nietypowym charakterze, bo ma elementy słuchowiska. Słyszymy
odgłos drzwi otwieranych przez grupę kolędników, mamy elementy dotyczące zachęcania
do śpiewania kolęd.
- Czy musieliście się uczyć dawnego sposobu śpiewania? Przecież ewoluował on przez dziesiątki lat?
- Tutaj mieliśmy ułatwione zadanie, bo
w naszym zespole są osoby, które mają już ponad 80 lat. To między innymi nasz kierownik
Benedykt Poręba i jedna z naszych tancerek,
bardzo znana harcerka na Sądecczyźnie, Władysława Janusz. To właśnie oni wielokrotnie
poprawiali nas przy samej formie śpiewania.
Tu trzeba zaznaczyć, że pewne zasady śpiewu,
które dotyczą całego regionu, niekoniecznie
obowiązują w tej części, w której leży Mystków.
Wydaje się więc, że mamy tutaj pewną przewagę nad innymi, bo w naszym przypadku możemy czerpać z samych korzeni, a przecież zamierzeniem tej płyty było właśnie to, żeby do
tych korzeni wrócić.
- Ta płyta opowiada jakąś historię? Jaka jest jej
kompozycja?
- Mamy lachowską izbę w Mystkowie, gdzie
jest grupa domowników, do której dołączają
goście. Śpiewają dzieci, pojawiają się kolędnicy i znów rozpoczyna się wspólne kolędowanie. Tworzy to pewien obraz tego, jak to mogło

FOT. ARCH. ZESPOŁU.

Płyta z pastorałkami jest jak wehikuł czasu

kiedyś wyglądać w naszej miejscowości. Mamy
też nowy pomysł na najbliższy rok związany
z istniejącym już obrzędem „Kolędowanie na
Mystkowie”. Pastorałki i kolędy z płyty chcemy wpleść w to przedstawienie.
- Osoby starsze, które pamiętają te utwory z lat młodości miały już okazję przesłuchać płytę, ocenić ją?
- Mogę powiedzieć na przykładzie swojej
babci, która kończy w przyszłym roku 80 lat.
Zawiozłem tę płytę do mojego domu w Bobowej i okazało się, że babcia wiele z tych utworów
zna osobiście. Na jej twarzy było widać wzruszenie, bo te kolędy słuchała i śpiewała, gdy była
małym dzieckiem. Formę przekazu, który jest

dość niestandardowy na tej płycie, mogliśmy
przetestować w Krakowie. Braliśmy tam udział
w eliminacjach do Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie. Jury mówiło
o tym, że utwory są bardzo autentyczne, wykonywane naturalnie. Dla nich to było nowe doświadczenie, a przecież są to kolędy i pastorałki śpiewane już co najmniej od stu lat.
- Kiedy będzie można Was posłuchać na żywo?
- Mamy zaplanowanych kilka koncertów na
styczeń: w Krakowie, Nowym Sączu, Paszynie
i prawdopodobnie w miejscowości Biskupice
koło Wieliczki.
ROZMAWIAŁA KRYSTYNA PASEK

REKLAMA

Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia będą dla każdego źródłem radości i pokoju,
czesem spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień, wśród rodziny, przyjaciół oraz bliskich.
Nowy 2017 rok niech obfituje w zdrowie, dostatek, obdaruje szczęściem i przyniesie pomyślność
Stanisław Kogut - Senator RP

POK J ZAMIESZKA, KIEDY PAN PRZYB DZIE W ADWENTOWEJ REFLEKSJI,
W SKUPIENIU PRZY KONFESJONALE, W CISZY WYCZEKIWANIA NA WIGILIJNĄ GWIAZDĘ...
DO GORĄCEGO I OT WARTEGO SERCA, NIECH PRZYJDZIE PAN I UMOCNI NAS SWOIM POKOJEM,
BY MY GO MOGLI ROZDAWAĆ WSZ DZIE TAM, GDZIE NIEPOK J.
BŁOGOSŁAWIONYCH WIĄT BOŻEGO NARODZENIA!
POSEŁ NA SEJM RP
JAN DUDA

Wigilia to szczególny czas, w czasie którego dzielimy się nie tylko opłatkiem,
ale przede wszystkim czułością, radością i szczęściem. Przebywając z bliskimi,
chcemy im to powiedzieć w sposób szczególny, niezwykły, który odda chociaż namiastkę tego,
co nosimy w sercu. Przy choince, w blasku świec, dajmy się ponieść
świątecznej aurze i złóżmy sobie życzenia pełne miłości.
Zarząd i Pracownicy

NZOZ "Diagmed"
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Czego uczą ludzie – Orły, czyli…
- No teraz, Panie Boże, to już przesadziłeś – pomyślałam obrażona, gdy Artur spadł z drzewa. Właściwie nie spadł, tylko zeskoczył,
czując, że traci równowagę. Banalny
wypadek, bez fajerwerków, coś co
może zdarzyć się każdemu przy odrobinie pecha. Przycinał gałęzie jabłoni.
Od ziemi dzieliło go jakieś dwa metry. Nie wiedział, że miał delikatne
niezdiagnozowane wcześniej skrzywienie kręgosłupa, a każde odstępstwo od ideału w kręgosłupie osłabia
jego wytrzymałość.
Przy twardym lądowaniu na stopy, kręgi w miejscu tej niedoskonałości przesunęły się względem siebie
i ucisnęły wiązkę nerwów wewnątrz. Mój mąż
stracił władzę w nogach. Tyle razy buszowaliśmy po tatrzańskich ścieżynkach, których krawędzie były granicą życia i śmierci, a bywało,
że i poza szlakami z naukową misją zleconą mi
podczas studiów: zbadać tatrzańskie granity.
Ruch był dla nas szczęściem. A tu nagle wyzwanie: być szczęśliwym, gdy jedno z nas nie może
nawet stanąć na baczność o własnych siłach.
- Przesadziłeś Panie Boże. To już może lepiej byłoby gdybym ja spadła, a nie Artur, ten wulkan
energii. Jak on to zniesie? – myślałam.

Objazd na drodze do radości
Po kilku tygodniach odkryłam, że patrzę na
mojego męża z coraz większym podziwem. Pięknie, po męsku mierzył się z tym, co się przydarzyło. „Skąd w nim tyle siły?” – zastanawiałam
się. Wypadek przerwał remont naszego domu,
ale tylko na kilka miesięcy. Artur nie odpuścił.
Bez możliwości użycia własnych nóg wrócił do
przerwanej pracy. Zaprojektował i zrobił łazienkę, później kuchnię. Z pomocą syna zabrał
się za elewację domu. Może i mają rację ci, którzy mówią, że każdy dostaje do niesienia tylko taki krzyż jaki jest w stanie dźwignąć? Nigdy
wcześniej nie sądziłam, że mój mąż może swoją
postawą uczyć innych wytrwałości w pokonywaniu własnych ograniczeń i umiejętności poszukiwania „objazdów” do radości, gdy główna
droga została zamknięta.

Napiszmy o nich książkę
Wtedy mnie olśniło: przecież takich mocarzy przewinęło się przez moją codzienność
mnóstwo. Magda Kotlarz, która już na wózku
inwalidzkim, osiągnęła wszystko, czym w życiu może się pochwalić (no może oprócz wspaniałego syna, bo jego miała przed wypadkiem).
Staszek Kmiecik, który nie mając od urodzenia

rąk, pięknie maluje i czerpie radość z możliwości pomagania innym. Ksiądz Staś
Olesiak, który pogodą ducha walczy ze
stereotypem
nieuleczalnie chorych
i wyciąga innych chorych
z przepaści rozpaczy. Gdy sięgnęłam pamięcią głębiej w
czas mojej kilkunastoletniej
przygody z dziennikarstwem, jeden
po drugim wyfrunęli kolejni ludzie – Orły: Kasia
Rogowiec z kolekcją olimpijskich medali, Monika Kuszyńska, która tak jak „moja” Magda po
wszystko co najpiękniejsze w życiu sięgnęła po
wypadku, Iga Hedwig, która wbrew śmiertelnej
chorobie wycisnęła z życia pełnię szczęścia, Renata Kałuża, kiedyś taterniczka, dziś mistrzyni w
kolarstwie niepełnosprawnych, Andrzej Brandstatter, twórca Krywania z sercem pełnym miłości i muzyki, które są najskuteczniejszym lekarstwem na stwardnienie rozsiane. Kopalnia mocy!
Ta myśl podkręcona przez Marcina Kałużnego,
„dowódcę” sądeckiego Stowarzyszenia Sursum
Corda stała się początkiem „Akademii Orłów”
- książki o ludziach, których moc w słabości
się doskonali. Marcin rzucił spontaniczną propozycją: „napiszmy o nich książkę”. Nie trzeba
mi było więcej. Dwa lata temu powstała „Akademia Orłów I”. Minionej jesieni – część druga.

Ważne jest, co masz, a nie to, czego ci brak
Jak mogłam mieć tak ograniczone pole widzenia – śmiałam się sama do siebie kompletując
historie bohaterów „Akademii”. Ale przecież nie
tylko ja tak mam. Co myślisz, co czujesz, widząc
kogoś, kto nie widzi, nie słyszy, nie ma rąk, nóg,
albo jest śmiertelnie chory? Litość? Współczucie?
Chcesz jak najprędzej przestać o nim myśleć?
A może w pierwszym odruchu chcesz pomóc tak
jak możesz i potrafisz? Pomaganie zawsze sprawiało mi dużą radość.
Mama od przedszkola uczyła mnie żyć nie
tylko dla siebie. Później, gdy wyrosłam z warkoczyków, w starych dobrych czasach, kiedy
dziennikarzy uczono bycia zwierciadłem rzeczywistości, czerpałam potężną radość z dziennikarstwa „z misją” niesienia pomocy ludziom,
którzy znaleźli się w rozmaitych życiowych tarapatach. Jakoś nigdy nie pomyślałam, że ci
w tarapatach mogą stać się genialnymi

sprawcami pomocy, nie tylko jej odbiorcami.
To jest właśnie wspólny mianownik bohaterów
dwóch odsłon „Akademii Orłów”. Przeczytasz
i nagle pomyślisz inaczej: współczucie i litość
zmieni się w podziw. A co byłoby, gdyby Tobie
zdarzyło się to samo, co zdarzyło się bohaterom
Akademii? Poradzisz sobie bez wzroku, bez słuchu, bez możliwości wejścia po schodach, bez
jednej albo obu rąk? Poradzisz sobie. Pod warunkiem, że skupisz się na tym, co masz, zamiast na
tym, czego ci brak.

Nikt nie czuje i nie słyszy jak on
Jurek Płonka od dziecka powolutku tracił
wzrok. Dziś jako dorosły już młody mężczyzna widzi tylko resztki plam światła i ciemności. Zdobywa szczyt po szczycie z górskiej kolekcji Korony Europy. Spaceruje po Krakowie
bez charakterystycznej dla niewidomych białej laski. Czemu?
- Jak to czemu? Ja po najwyższych górach
łażę bez laski, to po mieście mam jej używać?
– śmieje się.
Dzięki temu, że nie widzi, wyostrzyły mu się
inne zmysły. Nikt nie słyszy, nie czuje tak intensywnie jak on każdego powiewu wiatru, szumu
wody, albo liści. Na kursie lawinowym bezbłędnie znajdował ludzi pod śniegiem. Z jego wiedzy
i umiejętności korzystają górscy ratownicy, których uczy jak wycisnąć ze zmysłów innych niż
wzrok maksymalnie dużo w trudnych górskich
warunkach.
Gdybym miała wybrać jedno słowo opisujące Jurka wybrałabym „radość”.

Nie płacz nad tym, co straciłeś
Tomek Tasiemski rodem z Wadowic, a z wyboru – Wielkopolanin jako młody chłopak cieszył się ze sprawnego gibkiego ciała. Trenował
gimnastykę, skończył studia na Akademii Wychowania Fizycznego, dostał propozycję pracy na uczelni. Zanim jego kariera nabrała rozpędu, popełnił dość częsty błąd nieostrożności
przy skoku do wody i złamał kręgosłup w odcinku szyjnym, tracąc władzę w nogach i częściowo w rękach. Uwierzysz, że dziś, choć nadal
nie może chodzić, jest profesorem AWF, ma cudowną żonę, dwójkę dzieci, latem jeździ na rowerze a zimą na nartach i przez okrągły rok podróżuje po świecie? Nie mieści Ci się w głowie?
Przeczytaj o nim.
Jurek i Tomek pomagają zrozumieć, że żeby
spełniać marzenia, nie trzeba wcale być zdrowym i sprawnym. Wystarczy pomysłowość,
determinacja, umiejętność poszukiwania możliwości zamiast załamywania rąk nad ograniczeniami. Instrukcja: skupić się na tym, co jest

REKLAMA

Każdy z nas ma na tyle dużą dłoń,
że może z niej uczynić Betlejem.
Każdy z nas ma na tyle ciepłe serce,
że może przyjąć nowo narodzoną miłość...
Do tego wystarczy tylko wiara i nadzieja,
a miłość przyjdzie sama...

Wesołych Świąt!
Dyrektor i pracownicy Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego

i co jest do zdobycia, zamiast płakać nad tym,
co się straciło.

Miłość działa przeciwbólowo
Andrzej Brandstatter - twórca zespołu Krywań stracił jeszcze więcej. Choroba odebrała mu sprawność, a pijany kierowca – ukochanego syna. Miał dwa wyjścia: załamać się, albo
spróbować kochać ludzi i życie bez względu na
okoliczności losu. Miłość zadziałała przeciwbólowo. Dziś robi dalej to, co potrafi najlepiej: posyła w świat muzykę trafiającą prosto w serca.
Agnieszka i Piotrek w podsądeckich Barcicach wychowują małego Orła – Konradka, któremu nie dawano szans na życie, gdy przyszedł
na świat. Gdybym miała jednym słowem opisać
ich rodzinę, znów użyłabym słowa: „radość”.
Akademia Orłów nie jest książką o ludzkim nieszczęściu. Jest zbiorem opowieści
o tym, że małe wielkie nieszczęścia są potrzebne do szczęścia.
Mój mąż do dziś nie może samodzielnie stanąć na baczność ani wyjść na własnych nogach
po schodach. Ale może mnóstwo innych rzeczy. Jest świetnym kierowcą, projektuje i urządza piękne wnętrza, jest dobrym ojcem, mądrym
człowiekiem i umie cieszyć się z małych rzeczy.
Wierzę, że kiedyś wejdzie po schodach i pojedzie
na rowerze, ale bez względu na to, kiedy to się
stanie, wiem, że nie jest to warunek konieczny,
aby można było cieszyć się życiem.
IWONA KAMIEŃSKA
*Nie płacz w liście
nie pisz, że los Ciebie kopnął
nie ma sytuacji na ziemi bez wyjścia
Kiedy Bóg drzwi zamyka - to otwiera okno
Odetchnij, popatrz
Spadają z obłoków
małe wielkie nieszczęścia potrzebne
do szczęścia
a od zwykłych rzeczy naucz się spokoju
i zapomnij, że jesteś, kiedy mówisz,
że kochasz
ks. Jan Twardowski
Dla naszych Czytelników mamy do rozlosowania 20 egzemplarzy książki Iwony Kamieńskiej „Akademia Orłów II”. Wystrczy w mailu
przesłanym na adres konkurs@dts24.pl napisać krótkie uzadadnienie, dlaczego książka powinna trafić właśnie do Was. W konkursie prowadzonym na tych samych zasadach
możecie też wziąć udział na fanpegu „Dobrego Tygodnika Sądeckiego” na Facebooku. Na
zgłoszenia czekamy do 26 grudnia. Listę laureatów znajdziecie na FB.

FOT. Z ARCH. J. KAMIEŃSKIEJ

Jak małe, wielkie nieszczęścia potrzebne są do szczęścia *
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Na świątecznym stole

Kiedyś to było świniobicie
Zaostrzone przepisy sanitarne związane z występowaniem afrykańskiego pomoru świń sprawiły, że domowe, prywatne świniobicia stały się
tak nielegalne jak pędzenie śliwowicy. Każdy prosiak musi być kolczykowany, albo posiadać tatuaż. Inspektorzy weterynaryjni sprawdzają więc,
kto z gospodarzy ma ewentualnie świnię niezakolczykowaną. Zatem każdy ubój trzeba zgłaszać.
Ale mimo tych obostrzeń zachowała się jeszcze
w niejednej sądeckiej wsi tradycja przedświąą
tecznego świniobicia, bo przecież tradycja nie
może zaginąć.
Żyją wspaniali masarze, dla których okres
kres
przed Bożym Narodzeniem, przed świętaętami Wielkanocnymi to okres żniw. Przecież
cież
w Starym Sączu na najsłynniejszym targu
argu
żywych zwierząt co tydzień kwitnie handel
ndel
zwierzętami hodowlanymi, w tym oczywiwiście wieprzkami. Dobry fachowiec masarz
sarz
cieszy się w swoim środowisku zasłużonym
nym
szacunkiem i prestiżem. Ale to musi być dobry masarz nie zaś jakiś paprok, żeby nie powiedzieć masarski popapraniec.
Takim wybitnym wiejskim fachowcem jest
choćby Jasiek spod Obidzy. W jednym palcu
alcu
ma całą wiedzę, jak z dobrej świni zrobić smamakowite wyroby świąteczne a mięsa nie znisziszczyć. Bo masarz z prawdziwego zdarzenia
a nie
ma prawa uronić choćby kawałeczka świńwińskiego dobrodziejstwa.

siekierą, tłuczkiem, a ci bardziej nowocześni specjalnym pistoletem.
Antek z Moszczenicy wspomina, że jeszcze kilkanaście lat temu przed świętami niosły
się po paryjach kwiki szlachtowanych świń.
Niekiedy dosyć długo, bo zwierzątko boże
nie chciało się żegnać ze światem i uciekało
często przed śmiercią. Aby zapobiec temu,
ponuremu obrządkowi towarzyszyło kilku
chłopów.
Jeden trzymał wieprzka,
p
y
p
,
drugi w rękach
dzierżył powróz, do którego końca przywiązana
b y ł a
tylna
n o g a
prosiaka.

Po tym ważnym prologu świniobicia masarz z pomocnikami mógł zamoczyć koral ust w kieliszku najlepiej śliwowicy. Ale
absolutnie nie za dużo, bo pijaństwo w
trakcie świniobicia było niegodnym występkiem dla prawdziwego fachowca.
A z takich przecież słynęły takie wsie jak
Moszczenica, Mostki, Tylicz, Obidza, Gaboń,
Trzetrzewina, Korzenna nie wspominając
o Męcinie,
limanowskiej.
ę
, Pisarzowejj w gminie
g
j

A i często gospodyni, dziecka przyglądały się z ciekawości temu odwiecznemu rytuałowi świniobicia. Sprawną ręka nożem
pikowym masarz podkuwał wieprzka, czyli nakłuwał aortę, by krew się wytoczyła.
To bardzo ważna sprawa! Bo krew pozostawiona w trzewiach mogła „zmasakrować”
całe świniobicie. Następowało teraz golenie
„blondynki”, jak pieszczotliwie mówiono
o śwince, którą kładziono bądź to do drewnianego, długiego koryta, bądź też na zdjętych drzwiach stodoły lub obory. Oskrobaną
ze szczeciny „blondynkę” wieszano za tylne
nogi na orczyku, podwieszano do belki, do
haka i ostrym nożem niczym brzytwą rozcinano brzuch. Rozpoczynał się akt dzielenia poszczególnych części zwierzęcia pod
konkretne przeznaczenie. A to na szynkę,
na podgardle, kiełbasę, polędwicę, podroby do dalszego przerobu.

bo chcą mieć spokojne święta. A licho
w postaci, choćby skarbówki, nie śpi. Więc
nie padną tutaj żadne kwoty, ceny. Jedynie snuć będziemy gawędę, jak to kiedyś,
a i czasem obecnie, wygląda świniobicie
i dlatego te wyroby są tak smaczne, że przemysłowo przetworzone nie sięgają im do
pięt. Natura wobec chemii. Prawdziwa ekologia kontra przemysłowy niszczący środowisko chów zwierząt hodowlanych. Podobnie też kaszanka kontra krupniok!

Kaszanka żaden krupniok
Kiedy spotkałem się przed miesiącem z panem Janem i Antonim na
wszystkie świętości prosili, by nie
ujawniać ich nazwisk,

Ryj nie może być za krótki ani za długi
- Panie, cycok, czyli małolat musi mieć minimum sześć tygodni, żeby go odstawićć od
maciory – mówi pan Jasiek. – Dobry gatunek
wieprzka taki na dalszy chów, najlepiej się
rozpoznaje po łbie. Ryj nie może być za długi,
ani za krótki, a w sam raz. Najlepszy jest taki
średni. Jak też wieprzek w talii jest króciutki
to się zapasie i będzie miał słoninę na pięć palców, zaś jak jest długi to zawsze będzie chudy
i świetnie się nada na kiełbasę. Takiego cycoka przed planowanym ubojem trzeba chować pół roku, pięć miesięcy. Jak się chce grubą
słoninę to nieco dłużej. Ważne jest, czy się bije
knura, czy maciorkę. Na miesiąc przed świniobiciem trzeba go wykastrować. Maciorki
nie wolno zabijać, jak ma cieczkę, bo nie bardzo jej mięso nada się na kiełbasę, a tej każdy
na święta chce mieć jak najwięcej.

Golenie „blondynki”
Kiedy wieprzek osiągnie najlepszą wagę
do świniobicia, czyli około 120 kg, trafia
w ręce masarza. Ten pozbawia go życia

Rusza przerób mięsa z „blondynki”
Wspomniany na początku ballady o świniobiciu krótki, czy długi ryj, kiedyś cycoka
trafia do dużego garnka, w którym się będzie warzył z innymi elementami na salceson. Rosół z głowizny będzie podstawą do
gotowania się z kaszą na kaszankę. Oddzielnie parzy się płat wątroby na pasztetówkę.

Woda nie ma prawa się zagotować. Ale najsamprzód zaczyna się wyrób kiełbasy. Z pokrojonego mięsa oddziela się kotlety, szynki i mieli na grubym sitku. Czasem, zależy
od regionu Sądecczyzny, do mięsa na kiełbasę dodaje się łopatkę, karkówkę. Można
też dodać wcześniej marynowaną wołowinę, a nawet cielęcinę. Jak kto lubi i woli.

Niektórzyy mówią
ą kaszanka inni
po prostu kiszka
Najlepsza na kichę
kich jest kasza jęczmienna
perłowa, a nawet gryczagruba. Może być pe
na zwana hreczką. Na dobrym sitku w mapłuca, dodaje odpady paszynce mieli się płu
krwawniki. Z flaków oddziela się
rzone tzw. krwawni
otokę, tłustą drobną
drobn skórkę. Otokę topi się
cebulką. Do kiszki niezbędna
na patelni z cebulk
utoczona krew. Sparzoną
jest, wcześniej ut
wrzątkiem wątrobę
wątrob kroi się teraz na cienpasemka. Do tego 5 jaj, bułkie sznitki – pasem
zmielona, pieprz, cebula, gałka
ka drobno zmielon
czasami podgardle i do jelimuszkatołowa czas
niedługim parzeniu paszteta. Po lekkim i nied
lizać.
tówka, że palce liza
tamtejsi masarze na grube jeW Tyliczu tamtej
mówią Dorotka. Ale na Obilito wieprzka mów
Moszczenicy po prostu jelito, albo
dzy, czy Moszczeni
wypełnia się głowizną, poworek, który wype
krojonymi uszami i podrobami. „Dorotka”
będzie salcesonem. Salpo wystygnięciu b
cesonem, dodajmy naturalnie zrobionym,
przypadkiem z dodaniem żelatynie tam przypadkie
ny. To teraz można lekko odsapnąć i zamoczyć delikatnie usta w kieliszku śliwowicy,
bo zbliżamy się do finału świniobicia, czyli
wędzenia kiełbasy.

Dobra kiełbasa szeleści niczym liść
To jest finał finałów, który wieńczy amatorskie dzieło mistrzów. -Drewno musi być
liściaste, najepiej twarda wiśnia, gruszka, jabłoń, lub olcha, która daje połysk –
wyjaśnia Jasiek spod Obidzy. - Bucyna też
może być, ale nie daj Boże, jakieś drewno
żywiczne, już nie wspominając o jałowcu,
który okopci kiełbasę na gorzko.
Po trzech godzinach delikatnego wędzenia można kiełbasę wyciągać na próbę z wędzarni. Zapach się niesie po okolicy. Próba
dotykowa. Kiedy jelito jest naturalne, kiełbasa położona do ucha zaszeleści, jak spadły
liść jesienny w lesie. Boski smak i zapach.
A potem wszystko do spiżarni i na świąteczny stół. Smacznego!
JERZY WIDEŁ

REKLAMA

Miękkich płatków śniegu za oknem, ciepłych bamboszy przy pachnącej choince
i sypiącym iskrami kominku, a także wspaniałych prezentów i spokoju w sercu!
Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2017
w wymarzonym własnym domu
życzy
Zarząd i Pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej "Beskid" w Nowym Sączu
Posiadamy jeszcze wolne mieszkania dla spełnienia marzeń
Boże Narodzenie znów zatrzyma nas w biegu i codzienność przełamie opłatkiem.
Życzymy, by ten wyjątkowy czas pełen był dobra, pokoju i rodzinnego ciepła
a Nowy Rok obdarzył Wszystkich optymizmem, wiarą i szczęściem.
Niech przyszłoroczny kalendarz wypełni się spełnionymi marzeniami.
Zastępca Burmistrza

Kazimierz Gizicki

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Zielińska

Burmistrz Starego Sącza

Jacek Lelek
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Dom - najpiękniejszy świąteczny prezent

Mój pokój jest niebieski
lokalnym i ogólnopolskim, które pomogły nagłośnić sprawę – mówi Dariusz Reśko.

Kinga Gruca z Berestu oraz jej cztery córki: 13-letnia Klaudia, 10-letnia Karolinka i 11-letnie bliźniaczki - Weronika i Monika dokładnie 6 grudnia dostały
piękny prezent na Mikołajki i święta Bożego Narodzenia: wzięły udział w uroczystym odbiorze swojego nowego domu.

Własne pokoje dla małych blondynek

42-letnia Kinga wraz z córkami do tej pory
mieszkały w niewielkiej łemkowskiej chacie –
ponad stuletnim budynku z przeciekającym dachem i słabymi fundamentami. Wraz z mężem
prowadzili gospodarstwo rolne. Mieli marzenie
o odnowieniu starej chałupy, starali się odkładać
na ten cel jakieś niewielkie oszczędności. Niestety, ich plany przerwała ponad półtora roku
temu tragiczna śmierć męża mieszkanki Berestu.

Był koniec sierpnia 2014 r. 41-letni Michał
Gruca wyszedł na pole po krowy, by zaprowadzić je do stajni. Na zewnątrz rozpętała się burza z piorunami. Do domu pan Michał już nie dotarł… Zaniepokojona długą nieobecnością męża
Kinga wyszła po niego. Znalazła Michała leżącego na pastwisku. Był nieprzytomny. Jak się
okazało, uderzył w niego piorun. Do męża pani
Kingi dotarli ratownicy. O jego życie walczyli blisko trzy godziny. Niestety mężczyzny nie
udało się uratować.
Od tej pory kobieta została na gospodarstwie
sama z czwórką dzieci. Sen z powiek spędzał jej
także remont domu, którego nie udało jej się z
mężem zrealizować. Michał chciał stary dom
wyremontować. Nigdy jakoś nie było na to pieniędzy. Po śmierci męża w gospodarstwie pomagali pani Kindze sąsiedzi oraz rodzina.

Zbudowali jej nowy dom
Z pomocą Kindze Grucy i jej czterem pociechom przyszła sądecka Fundacja Renovo, która
wybudowała tuż obok starego nowy dom. Inwestycję udało się zrealizować dzięki pomocy gminy Krynica – Zdrój oraz wielu darczyńców. Dom
ma ok. 90 metrów kwadratowych. Jego koszt
wraz z wyposażeniem i umeblowaniem wyceniono na 160 tys. zł.
- Liczył się dla nas cel, a było nim dla nas dobro dziewczynek i pani Kingi. To dla nich mikołajkowo-świąteczny prezent. Najważniejsza jest teraz dla nich aklimatyzacja w nowym
domu. Widać uśmiechy na twarzach dziewczynek. Biegają po wszystkich pomieszczeniach,
pokazują: tutaj będzie mój pokój, tu moje łóżko,
tu mebelki. Serce rośnie jak się na to patrzy mówi Łukasz Ziemnik z Fundacji Renovo, która podjęła się kompleksowej budowy domu. Do
tej pory Fundacja zrealizowała sześć projektów

FOT. AGNIESZKA MAŁECKA

Nikt nie mógł przewidzieć tej tragedii

- były to jednak remonty i renowacje. Dom dla
Gruców zbudowali od początku do końca.
- Mieliśmy ponad 30 firm z Nowego Sącza
i kilka firm z Polski, które dostarczyły stoły,
meble, farby, różne materiały i wyposażenie.
Na budowie obyło się raczej bez komplikacji.
Po półtorarocznej przygodzie budowlanej stanął nowy dom. Idealny dla pani Kingi i jej dzieciaczków - tak jak obiecaliśmy przy początku
budowy. Dom miał być oddany na Boże Narodzenie i jest, a nawet jeszcze wcześniej. Pierwsze piętro zajmują trzy pokoje dla dziewczynek oraz łazienka, na dole jest salon i sypialnia
dla pani Kingi a także kotłownia – podkreśla Ziemnik.

Pomogli darczyńcy i ludzie dobrej woli
- Do tej pory pani Kinga mieszkała w pokoju z pięcioma łóżkami – tak to można nazwać… Bardzo pomocny był Urząd Miejski
w Krynicy-Zdroju, stowarzyszenie Berest –
Polany, OSP z Piorunki, Berestu, Polan, Mochnaczki Niżnej. Wszystkim chcę serdecznie podziękować! Dla mnie osobiście budowa domu
dla Pani Kingi i jej córek było spełnieniem marzenia. Jestem dumny, że powstało coś z niczego. Spotkaliśmy dobrych ludzi, sponsorów
i wolontariuszy, bez których to dzieło by nie
powstało. Chciałbym też podziękować naszym
żonom, mojej i Łukasza Koczenasza – Kamili

i Anicie, że wspierały nas i były bardzo wyrozumiałe - dodaje Łukasz Ziemnik.

Praca działaczy fundacji nie poszła na marne
- Po półtora roku udało się nam wybudować
tak wspaniały dom. Powiem szczerze, że wraz
z kolegą nie przypuszczaliśmy, iż to się uda,
bo wybudowanie domu to nie jest taka prosta
sprawa. Zaczęliśmy od całej papierologii projektu, zakończyliśmy na sponsorach – ludziach
dobrego serca - mówi Łukasz Koczenasz z Fundacji Renovo.
Dom oddano dokładnie na Mikołajki. Poświęcił go proboszcz parafii Berest ks. Stanisław
Kądziołka. Klucze, akt własności, a także inne
dokumenty związane z nieruchomością przekazał na ręce pani Kingi burmistrz Krynicy Dariusz Reśko.
- Bardzo się cieszę, że udało nam się przekazać ten upominek pani Kindze i jej czterem
córeczkom, czyli klucze do domu, do którego
można już wejść i zamieszkać. Trwało to kilkanaście miesięcy, ale koniec wieńczy dzieło. Ja
mam taką zasadę, że człowiek jest tyle wart ile
drugiemu pomaga. Dziękuję wszystkim sponsorom, ludziom dobrego serca, którzy zaangażowali się w budowę domu dla pani Kingi,
a było ich przeszło pięćdziesięciu. Dziękuję również Fundacji Renovo z Nowego Sącza,
która podjęła się tego zadania oraz mediom

Monika, Weronika, Karolinka i Klaudia to
prawdziwe żywe srebra. W dniu przekazania
domu z radością biegały po pomieszczeniach
i pokazywały nowiutkie pokoje. Same wybrały kolory ścian.
- Bardzo się cieszymy, że mamy tutaj ten
piękny nowy dom. Mamy własne pokoje, meble, dom jest bardzo przestrzenny, jest salon,
wielka kuchnia, są dwie łazienki - mówi 11-letnia Monika Gruca.
- Każda z nas ma własny pokój w kolorze
takim jaki się jej najbardziej podobał, a także swoje własne łóżko – dodaje jej siostra bliźniaczka Weronika.
- Mój pokój jest niebieski. Sama wybierałam
ten kolor, bo bardzo go lubię. W pokoju jest łóżko, biurko, krzesło do biurka, szafa i komoda.
Pokój Moniki jest czerwony – opowiada z zachwytem Weronika.
- Ja mam czerwony pokój. Jest tam biurko,
łóżko i są szafki. W naszym nowym domu jest
bardzo ciepło, milo, jest dużo miejsca. Jest wielki salon. Będziemy miały w salonie mnóstwo
miejsca do zabawy, będziemy miały, gdzie biegać! W domu jest także dużo kryjówek do zabawy w chowanego. Ten dom jest dużo lepszy
od poprzedniego, bo jest dużo więcej miejsca!
– cieszy się dziewczynka.

Już nic nie będzie takie samo
Choć pani Kinga opowiadając o nowym domu
ma łzy w oczach, tragicznie zmarłego męża nic
jej nie zwróci.
- Dom wrażenie robi ogromne. Nie da się
tego opisać. Już praktycznie wszystko jest gotowe do zamieszkania. W tamtym były trochę
trudniejsze warunki, bo było ciasno. Tu jest
dużo więcej przestrzeni, pomieszczeń, luzu. Jak
się tu nam będzie żyło? Mam nadzieję, że dobrze. Dziewczyny mają ogromną radochę i to
mnie cieszy... Wszędzie ich pełno. Najważniejsze jest dla mnie ich szczęście – mówi wzruszona pani Kinga dziękując jednocześnie za dar, jaki
wraz z córkami otrzymała od ludzi dobrej woli.
- To, że mamy ten dom, pokazuje, że dobrzy
ludzie jeszcze istnieją. Dom nie powstałby bez
tych niezwykłych osób. Jest wiele ludzi, którzy
mają dobre serca. Jestem im ogromnie wdzięczna. Ten dom to najpiękniejszy prezent świąteczny. Lepszego nie mogłybyśmy sobie wymarzyć
– podkreśla Kinga Gruca, ale jednak cicho dodaje, że zmarłego męża nic jej nie zwróci.
AGNIESZKA MAŁECKA

REKLAMA

WYROBY REGIONALNE
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Światowe życie

Szukał żony, znalazł popularność
32-letni Robert Reszkiewicz z Nowego Sącza szukał miłości w popularnym reality-show TVP1 „Rolnik szuka
żony”. Zabiegał o względy atrakcyjnej rolniczki, 31-letniej Moniki. Koniec końców Robertowi z Moniką się
nie ułożyło, ale udziału w programie
nie żałuje.

FOT. Z ARCH. PRODUCENTÓW PROGRAMU „ROLNIK SZUKA ŻONY”

- Do programu zgłosiłem się,
bo chciałem się sprawdzić, spróbować czegoś nowego. Byłem ciekaw, co to z tego wyniknie. Dotychczas nie zrobiłem w życiu
nic szalonego, więc mogę powiedzieć, że uczestnictwo w programie „Rolnik szuka żony” było
jedną z najbardziej zwariowanych rzeczy, na jakie się zdecydowałem – opowiada Robert
Reszkiewicz.

Prawnik, ale na gospodarstwie
się zna
- Zdjęcia trwały od maja do
października. Na początku maja
zostałem powiadomiony, że Monika dokonała wyboru osoby do
programu. Tą osobą byłem ja.
Emisja odbywała się od września
na antenie TVP1 w niedziele wieczorem. Zdjęcia były realizowane pod Warszawą, m.in. w dworze w Łochowie, w gospodarstwie
u Moniki na Dolnym Śląsku, a odcinek finałowy w Lidzbarku Warmińskim – wspomina Robert.
Do programu zgłaszają się rolnicy, wybierający swoich partnerów życiowych spośród kandydatów, którzy napisali do nich
listy. Ci nie muszą być rolnikami, chociaż sam Robert Reszkiewicz przyznaje, że rolnictwo nie
jest mu obce.
- Co prawda ukończyłem prawo, ale posiadamy z rodzicami
małe gospodarstwo na obrzeżach
Nowego Sącza. Mamy kurczaki,
kaczki, króliki, więc jakąś tam
działalność rolniczą prowadzę.

- Starałem się nie brać tego
wszystkiego, z czym miałem tam
do czynienia, na poważnie. Jako
uczestnicy mieliśmy do tego, co
działo się na ekranie, bardzo duży
dystans. Widzowie mogli to odebrać zupełnie inaczej. Dla mnie
ten program był raczej zabawą,
taką ciekawą odskoczną od codzienności. Przy czym cały czas
byłem otwarty na miłość i nowe
znajomości.
Występy przed kamerą uczyniły
Roberta bardziej otwartym i pewnym siebie człowiekiem.
- Było to dla mnie nowe ciekawe doświadczenie, na początku człowiek bardzo się boi kamery, ale w miarę upływu czasu
coraz mniej zwraca na nią uwagę – mówi.

Kobiety nie dają mu spokoju
Programu nie brał na poważnie
Robert tłumaczy, że udział
w programie traktował jako możliwość poznania nowych ludzi
i doświadczenia czegoś nowego.
REKLAMA

Można powiedzieć, że jego
przygoda z programem „Rolnik
szuka żony” jeszcze się nie skończyła, bo od czasu zakończenia
nagrań do Roberta pisze i dzwoni

mnóstwo kobiet z całego kraju.
Nie każda chce się umówić, ale
każda wykazuje zainteresowanie
jego osobą.
- Sądzę, że taka sytuacja spotkała nie tylko mnie, ale i innych
uczestników programu. Nie spodziewałem się jednak aż takiego
zainteresowania ze strony kobiet.
Z jedną z tych dziewczyn nawet
się spotkałem, co będzie dalej czas pokaże.
Czy jednak decydując się na
udział w programie o ogólnopolskim zasięgu, cieszącym się tak
dużym zainteresowaniem, nie
spodziewał się, że prędzej czy później znajdzie się „na tapecie”?
- Nie do końca. Nie zdawałem
sobie sprawy, że jednorazowy
udział w programie telewizyjnym
wiąże się z taką popularnością.
W zasadzie z dnia na dzień stałem się rozpoznawalny. Nawet
gdy szedłem z rodzicami na groby 1 listopada, mijało mnie sporo osób, które mnie rozpoznały.
To było takie pierwsze zderzenie

z tą popularnością, jaka nagle na
mnie spadła.

Szuka dobrej i miłej partnerki
Jeśli chodzi o kobiety, Robert
jest tradycjonalistą. Jakiej partnerki dla siebie szuka?
- Nie uważam, że domem ma
zajmować tylko kobieta. Mężczyzna powinien dużo pomagać.
Partnerskie relacje są najlepsze.
Nie szukałem nikogo niezwykłego, po prostu dobrej i miłej kobiety, z którą mógłbym nawiązać nić porozumienia. Sądziłem,
że będzie tak w przypadku moim
i Moniki. Początkowo myślałem,
że jakoś się między nami ułoży.
Bardzo lubię wędkować, Monika też wspominała, że lubi naturę, spacery, również łowienie
ryb. Mieliśmy jakieś tam wspólne zainteresowania. Los jednak
zdecydował inaczej. Monika ma
teraz innego partnera, i bardzo
dobrze, niech sobie układa życie.
My pozostaliśmy dobrymi znajomymi - podkreśla Robert.

To była dobra przygoda
Czy jego zdaniem pokazywanie
emocji w świetle kamer sprzyja zawiązywaniu nowych znajomości?
- Można by nad tym dyskutować – stwierdza i zaznacza zarazem, że gdyby związał się z Moniką,
w jego życiu musiałyby nastąpić
duże zmiany. Mimo to, nie wyklucza
ponownego udziału w programie.
- Gdyby pojawiła się taka możliwość, wziąłbym udział po raz
drugi. Na razie nie mam jednak
ani takiej potrzeby ani chęci. Poza
tym, aby uczestniczyć w tego typu
przedsięwzięciach, trzeba mieć
czas a tego mi jak na razie brakuje.
Robert będzie miło wspominał
swoją przygodę z „Rolnik szuka
żony”.
- Zawarłem dużo nowych znajomości. Z osobami, które poznałem na planie łączą mnie te
same wspomnienia, zdarzenia,
emocje. Cały czas mamy ze sobą
kontakt i liczę, że tak pozostanie
- podsumowuje.
AGNIESZKA MAŁECKA
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Kariera

To może być europejska gwiazda
Aktorstwa liznął pierwszy raz
w szkole podstawowej w Żbikowicach (gmina Łososina Dolna), na zajęciach „Wychowanie
przez teatr”. Dyrektorem szkoły
był jego ojciec, Marek – dziś starosta nowosądecki. Nazywa Filipa „twardym facetem” – także
z powodu jego zacięcia sportowego, bo jeździ konno, świetnie gra w tenisa, ma brązowy pas
karate, a 12 lat temu zdobył tytuł
mistrza Polski kadetów w shorin
ryu, jedym z najstarszych stylów
tej sztuki walki.
Filip, uczeń II LO w Nowym
Sączu, zainteresował się Teatrem
NSA w Miejskim Ośrodku Kultury i w 2006 zagrał w przygotowanych tam dwóch spektaklach.
Okazało się, że aktorstwo to jego
pasja – absolwent klasy matematyczno-informatycznej dostał się
wprawdzie na studia na Akademii
Górniczo-Hutniczej, ale jednocześnie starał się o przyjęcie do szkół
teatralnych w Krakowie i Wrocławiu oraz do łódzkiej PSFTiT. Zdobył indeks „Filmówki” i jeszcze
na studiach wystąpił w kilku filmach, m.in. „Wenecji” Jana Jakuba Kolskiego i „Pokłosiu” Władysława Pasikowskiego. Na scenie
uczelni w przedstawieniu „Z Różewiczem dyplom” (2012) – nagrodzonym na festiwalu spektakli
dyplomowych w Moskwie – wypatrzył go reżyser Jacek Bromski. Bez wahania powierzył mu
w „Bilecie na Księżyc” (2013) główną rolę. W tej opowieści o chłopaku, który dostaje powołanie do
wojska i wraz z bratem przemierza
całą Polskę do swojej nadmorskiej
jednostki, Filip koncertowo zagrał
u boku Mateusza Kościukiewicza
i Anny Przybylskiej.
– Filip Pławiak to bardzo
utalentowany chłopak, pełen
REKLAMA

FOT. PIOTR KSIAZEK

Skończył łódzką „Filmówkę” zaledwie
cztery lata temu, a już ma na koncie
23 role w serialach i filmach, w tym
główne w trzech kinowych hitach.
A po każdej kolejnej Filip Pławiak jest
na nowo okrzykiwany wielką nadzieją polskiego kina.

charyzmy, to zwierzę kamerowe. Będzie jednym z najwybitniejszych aktorów tego pokolenia, jeśli nie najwybitniejszym.
I bardzo się cieszę, że udało mi się
na niego natrafić, bo może będą o
mnie wspominać również w tym
kontekście – przekonywał potem
Bromski w wywiadach.
Równie dobrego zdania jest
o nim Marcin Koszałka, reżyser i operator „Czerwonego pająka”, rozgrywającej się w latach
60. w Krakowie historii seryjnego mordercy i zafascynowanego
nim nastolatka – znów z Pławiakiem w roli głównej. – Filip należy do nowego pokolenia polskich
aktorów, którzy grają intuicyjnie, bardzo filmowo. Jeszcze będzie o nim głośno – mówił prasie po premierze. – Wybrałem
go, ponieważ potrzebowałem aktora, który ma wysoki poziom

samoświadomości i intuicji w
sposobie grania, a jednocześnie ma nieduże doświadczenie,
a obawiałem się rutyny.
– Marcinowi zależało, żeby
operować subtelnymi środkami aktorskimi – tłumaczył z kolei Pławiak. – Liczyły się detale,
błysk w oku, mogące świadczyć
o rodzącej się właśnie, bądź rosnącej fascynacji złem.
Dzięki roli w pokazywanym na
całym świecie filmie Koszałki, Filipa zauważyli także zagraniczni krytycy. Magazyn „Variety”
zwrócił na niego uwagę z powodu „pięknej twarzy, na której niemal nie drgnie żaden nerw”. Jeden
z niemieckich dziennikarzy pisał, że „Czerwony pająk” sprawdza się m.in. dlatego, że „młody aktor wprost bryluje przed
kamerą obok starszych kolegów
po fachu”. Z kolei „Hollywood

Reporter” zachwycał się: „Pławiak
robi wielkie wrażenie w swojej dopiero drugiej głównej roli. To może
być przyszła europejska gwiazda
– ma tę samą ostrość wyrazu jak
młodzi Edward Norton albo Ryan
Gosling”.
W październiku na ekrany kin
wszedł kolejny jego film – kryminał
„Prosta historia o morderstwie”
w reżyserii Arkadiusza Jakubika –
i znów pod adresem Pławiaka posypały się wyrazy uznania. Zagrał
tam młodego policjanta, który stara się chronić matkę (Kinga Preis)
przed brutalnym ojcem (Andrzej
Chyra), także funkcjonariuszem
policji. Kiedy ojciec ginie, grany
przez Filipa Jacek staje się głównym
podejrzanym o jego zamordowanie.
„Antycelebrycki i antyściankowy,
skupiony na filmowym aktorstwie
Pławiak stworzył niosącego napięcie, tajemnicę, determinację

i wielką siłę bohatera” – komplementował aktora Onet.pl. „»Prosta historia…« jest sugestywnie
zagrana przez charyzmatycznego Pławiaka, który podobnie jak
w »Czerwonym pająku« potrafi
unieść na młodych barkach trudną historię” – uważa z kolei dziennikarz portalu „wpolityce.pl”.
A Marek Pławiak po premierze filmu Jakubika napisał na jednym
z portali społecznościowych: „Powiem krótko –jesteśmy dumni
z syna!”.
A co na te wszystkie pochwały
Filip Pławiak? Czy bierze pod uwagę międzynarodowa karierę i marzy o najcenniejszych statuetkach
– z Oscarem włącznie? – Gdybym
po cichu w to nie wierzył, byłoby nudno. Mam nadzieję, że się
tak stanie – wyznał w rozmowie
z „Super Expressem”.
ANNA BUGAJSKA
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Podsumowanie 2016

Nasza ściąga o tym, co już było
zbiegło się z inną zmianą: obniżeniem wieku emerytalnego. Jak
wiadomo, za czasów Złej Zmiany pogranicznik zmęczony chodzeniem po lesie z plecakiem mógł
przejść na emeryturę dopiero
w wieku 35 lat. W myśl nowych,
bardziej humanitarnych przepisów, teraz nabywa on praw emerytalnych jako 30-latek, wyczerpany pilnowaniem granicy, którą
wcześniej zlikwidowano.

No to rok 2016 mamy z głowy. Ale co
nam z mijających dwunastu miesięcy w głowie zostanie, to już zależy
wyłącznie od naszej głowy. Gdybyśmy jednak mieli zapomnieć (co często bywa lepsze od pamiętania), przygotowaliśmy dla Państwa specjalną
ściągę. Z DTS będzie dużo łatwiej zapamiętać. Wyobraźmy sobie: jest rok
2026, budzimy się w środku nocy i
zastanawiamy, co się tu działo 10 lat
wcześniej? Kto będzie miał pod ręką
ten DTS, temu będzie w życiu łatwiej.

CZŁOWIEK ROKU
Oczywiście nasza ściąga jest
mocno subiektywna i nie każdemu się spodoba. Po cichu nawet
liczymy, że wielu osobom się nie
spodoba. A wtedy będzie o czym
podyskutować, a nawet napisać w
podsumowaniu roku 2017. Do dzieła zatem!

MIŁOŚĆ ROKU
Zaczynamy od miłości, bo – jak
mawiał klasyk – bez miłości cała
nasza ściąga będzie niczym, będzie
jak cymbał brzmiący albo miedź
brzęcząca. I od razu korekta: to, co
wydarzyło się pomiędzy Anną i Eugeniuszem Sułowiczami z Posadowej Mogilskiej, to nie była miłość
roku. To była miłość stulecia! Ona
98 lat, on 96. Opowiadali o swoim zwykłym/niezwykłym związku na łamach DTS przy okazji 75.
rocznicy ślubu, a niedługo potem
oboje odeszli – jedno po drugim. Bo
choć do gazety głośno nie mówili,
że żyć bez siebie nie mogą, najwyraźniej nie byli stworzeni do życia
bez siebie. Zamiast opowiadać, po
prostu to udowodnili. Co ciekawe,
ta mocno niedzisiejsza historia miłości staruszków z gminy Korzenna
REKLAMA

cieszyła się największą popularnością wśród tzw. klikających czytelników, którzy miłość znają głównie z Facebooka.

ODKRYCIE ROKU
A nawet odkrycie tysiąclecia!
Archeologowie grzebiący w ziemi
w okolicach Maszkowic odkryli, że
w badanej tam osadzie sprzed wieków zachował się kamienny fundament domu liczącego ponad…
4 (słownie cztery) tysiące lat! Z jednej strony euforia, z drugiej blady
strach wśród służb zajmujących
się promocją turystyczną Sądecczyzny. Jeszcze chwila i okazać się
może, że to nie Sumerowie, Mezopotamia, albo jakaś tam banalna
starożytna Grecja i Rzym były kolebką współczesnej cywilizacji, ale
to naska ziemia sądecka dała początek wszystkiemu. No i będziemy

mieli wielki kłopot. Będzie trzeba poradzić sobie z milionami turystów, którzy zamiast pod piramidy w Egipcie przyjadą do Łącka
robić sobie foto przy chacie wybudowanej dwa tysiące lat wcześniej niż stajenka betlejemska. No
i trzeba będzie się przeprosić z
pomysłem budowy lotniska im.
Mariana Cyconia, na którym co
pięć minut lądować będą samoloty
z ciekawskimi. A taki był tu święty spokój i cisza.

ODDZIAŁ ROKU
A jakże by mogło być inaczej!
Oddziałem roku ogłaszamy Karpacki Oddział Straży Granicznej
przywrócony Dumnej Sądecczyźnie w ramach Dobrej Zmiany. Wrócili chłopcy malowani do Nowego Sącza i od razu poczuliśmy się
bezpieczniej. Przywrócenie KOSG

Senatora Stanisława Koguta –
głównego architekta przywrócenia
KOSG, ojca chrzestnego wielkiego powrotu pograniczników nad
Dunajec – już w połowie roku obwołano człowiekiem roku, nadając mu przy okazji dożywotni tytuł
Honorowego Komendanta KOSG.
Przy takim tempie wydarzeń należało się spodziewać, że człowiek

roku jeszcze przed końcem roku
zostanie ogłoszony człowiekiem
stulecia. Ale nie z nami te numery Bruner! Ktoś w partii rządzącej
zachował nadzwyczajną czujność
i rewolucja zaczęła zjadać własne
dzieci. Liderujący liderującej partii na Sądecczyźnie Stanisław Kogut został – oczywiście w ramach
Dobrej Zmiany – odwołany do cywila. Na froncie walki politycznej
okazał się już niepotrzebny. I na
nic się nie zdał apel senatora wygłoszony w Regionalnej Telewizji
Kablowej: „dziennikarze oszczędźcie prezesa!” Prezes senatora nie
oszczędził, a obchody roku Koguta zostały odwołane.

NAUKOWIEC ROKU
Bezapelacyjnie Bartek Kapustka! Najsłynniejszy tegoroczny sądecki maturzysta, który
prawdopodobnie nie zaszczycił
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swoją obecnością w mijającym
roku szkolnym własnej budy czyli LO do dorosłych. Do matury nie
przystąpił uznając, że ważniejsza
jest kariera piłkarska i Mistrzostwa Europy, niż szkolne świadectwo. Miał chłop rację, bo kiedy kupowano go do Leicester, nikt
w klubie mistrza Anglii nie sprawdzał, jaką zawodnik dostał na maturze ocenę z angielskiego. Co
się nie udało Bartkowi Kapustce,
z nawiązką udało się Annie Kapustce z I LO, która maturę zdała na
97,5 procent załapując się na listę 25 najlepszych maturzystów w
kraju. Pytanie brzmi: czym różni
się A. Kapustka od B. Kapustki? A.
nie strzeliła ani jednej bramki dla
piłkarskiej reprezentacji Polski,
B. nie strzelił ani jednego punktu
procentowego na maturze. Remis!

PATRON ROKU
A skoro przy futbolu jesteśmy… Na fali euforii piłkarskich
Mistrzostw Europy wieś w gminie Muszyna została nazwana na
cześć reprezentacyjnego zawodnika: Milik. Oczywiście przyszli maturzyści nie będą dociekać, który Milik był pierwszy – wieś czy
piłkarz. Efekt jest taki, że Arkadiusz Milik – na razie – nie przyjął zaproszenia do Milika i tytułu
honorowego obywatela. Według
dobrze poinformowanych piłkarskich portali, Milik obawia się,
że mógłby podzielić los wspomnianego wcześniej honorowego
komendanta.

Część obserwujących desant Lewego w Heronie pozostała zdumiona, lekko wstrząśnięta, ale nie
zmieszana.

DEBIUT ROKU
Naszym skromnym zdaniem
na tytuł ten zasługuje Katarzyna Bartkowska – nowa twarz SLD
w regionie. Młoda lwica lewicy
i jej przewodnicząca, nie zaryczała
nawet raz, a chwilę po prezentacji
cichutko zapadła się pod ziemię.
Wtajemniczeni przekonują, że to
taka strategia polityczna – im potencjalni wyborcy mniej cię widzą i słyszą, tym większa szansa,
że za tobą zatęsknią. Z ciekawości
sprawdzimy ten system przy najbliższych wyborach.

WIZYTA ROKU
Robert Lewandowski – w przeciwieństwie do Milika – miejscowości swojego imienia na Sądecczyźnie nie doczekał się jeszcze,
ale za to tuż przed mistrzostwami wpadł do Siennej na lanczyk,
osobiście przekonać się, czy opowieści o jakości kuchni w hotelu
Heron nie są przesadzone. Kroniki milczą co podano do stołu, ale
Lewy nawet bez piłki przeprowadził błyskotliwą akcję niczym James Bond: nad Jezioro Rożnowskie
przyleciał śmigłowcem, z którego
przeskoczył wprost na pokład łodzi motorowej Andrzeja Wiśniowskiego. Po obiadku – jak to James
Bond - oddalił się bezszelestnie.
REKLAMA

JUBILEUSZ ROKU
140 lat temu wjechał do Nowego Sącza pierwszy pociąg, a złośliwi komentowali, że przy obecnym
stanie polskich kolei, wielki jubileusz może zostać uczczony wjazdem ostatniego pociągu. Na szczęście 140-lecie obchodził również
Newag (dawniej ZNTK, jeszcze
dawniej Warsztaty Kolejowe), który w roku jubileuszowym wyprodukował taką ilość nowych pociągów, że najbliższe dwa pokolenia
będą miały jeszcze czym jeździć
do Krakowa. Żeby pognębić ostatecznie miłośników motoryzacji,
prezes Newagu Zbigniew Konieczek urządził wyścig, w którym

jego Impuls dojechał do Krakowa szybciej, niż kierowca rajdowy
Michał Kościuszko. Zdruzgotany
rajdowiec po tej porażce rozważa zmianę dyscypliny sportu –
chce porzucić WRC na rzecz rajdów drezyną.

– na razie wkładamy między bajki. Na zdrowie!

skomentował pokornym: „Jak Bóg
pozwoli”.

TYTUŁ ROKU

SKOK ROKU

Bracia Marian i Józef Koral za
tytuł Honorowych Obywateli Nowego Sącza. Po raz pierwszy od bardzo dawna udało się
nadać najbardziej prestiżowy tytuł w mieście bez podziałów, kłótni, wątpliwości i zbędnych emocji.
Sądeczanie - jak rzadko - byli nad
wyraz zgodni, że Koralom tytuł się
należy i basta! Po raz pierwszy,
nie czekając na Wigilię, jednym,
ludzkim głosem dobrze mówili o nagrodzonych przedstawiciele wszystkich partii, środowisk,
a także sądecka ulica. Ktoś nawet
sprytnie przerobił pewne reklamowe hasło dopisując: „Zawsze
jest pora na braci Koral”.

Wójt gminy Chełmiec Bernard Stawiarski za skok na główkę do basenu w nowo otwartym
Aqua Center. Skok wójta nie był
może idealny technicznie i sędziowie punktujący akrobacje z wieży
z pewnością nie daliby Stawiarskiemu olimpijskiego medalu, ale
za wójt znalazł się w ścisłej światowej czołówce w kategorii „pływanie
w garniturze”. Dodatkowe punkty
należą mu się za to, że podczas skoku nie zgubił kapelusza, którym się
dyskretnie ukłonił szalejącej z zachwytu publiczności. No i na dodatek dżentelmen roku!

TREND ROKU

Ryszard Nowak za 10 (słownie
dziesięć) lat na stanowisku prezydenta Nowego Sącza. Wbrew

Zapisy kandydatów na członków Prawa i Sprawiedliwości
w połowie roku przybrały takie
rozmiary, że jednoosobowa komisja weryfikacyjna nie nadążała

wieloletnim wróżbom i pohukiwaniom różnych środowisk, Nowak trzyma się mocno i już między
wierszami puszcza próbne balony, że może chcieć powalczyć o
czwartą kadencję. W sumie dawałoby mu to 16 lat rządów i miejsce w ścisłej czołówce wszystkich
włodarzy miasta. Na razie Ryszard
Nowak szanse na 12 lat rządów
czyli dokończenie trzeciej kadencji

z przyjmowaniem nowych deklaracji. Jak przyznał szef miejskich
struktur PiS Leszek Langer, tygodniowo trafiało ich na partyjne
biurko kilkanaście. Jak obliczono,
przy takim tempie składnia deklaracji członkowskich już za dziesięć lat wszyscy mieszkańcy Nowego Sącza będą należeć do PiS.
Sprawdzimy.
WOJCIECH MOLENDOWICZ

POKORA ROKU

AWANS ROKU
Poseł PiS Wiesław Janczyk,
który w brawurowym stylu został wiceministrem finansów udowadniając, że każdy nosi buławę
w plecaku i nawet z trzeciego szeregu może wyskoczyć do ministerialnych godności. Minister Janczyk zostaje również nominowany
w kategorii cytat mijającego roku
za stwierdzenie: „Nie idę do ministerstwa rozglądać się po ścianach”. Słusznie. My w redakcji DTS
też rozglądamy się po ścianach najwyżej raz na pięć lat, kiedy kategorycznie wymagają one malowania. Pozostały czas przeznaczamy
na gapienie się w komputer.

NUDA ROKU
Po raz 758. w ciągu ostatnich
20 lat pojawiła się informacja, że
już niebawem zalegalizowana zostanie łącka śliwowica. Starania
o legalizację słynnej śliwki tym razem zapowiedziała partia rządząca, co jednak nie zmienia faktu, iż
żadnej z rządzących dotychczas w
III RP partii sztuka ta się nie udała.
757 poprzednich informacji okazało się wydmuszkami, więc i tę
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Baran to natura szczera, cechy wodza ma, pioniera
Więc przez życie kroczyć będzie
Baran pierwszy, w pierwszym rzędzie.
Dzielny, śmiały, impulsywny, energiczny i aktywny.
Jego żywioł – szybkość ruch. Przedsiębiorczy z niego duch.*

BARAN
(21 III - 20 IV)

Ubiegły rok skończyłeś w nastroju radości i sukcesu. Teraz zamierzasz iść do przodu. Chcesz walczyć o sukcesy, uznanie, pieniądze, działać w skali makro. I jak na zamówienie - wiosną – będziesz
mógł zrealizować wiele swoich marzeń. Saturn pomoże Ci uporządkować sprawy zawodowe, prawne, finansowe, nawiązywać
układy i partnerstwa. Pragniesz założyć start-up? Jak najbardziej!
Jeżeli planowałeś, żeby zamieszkać w tym roku z ukochaną osobą, wstrzymaj się z ostateczną decyzją. Już od maja, dzięki mocnym wpływom Jowisza i Urana, będziesz robił zabójcze wrażenie
na płci przeciwnej. Możesz się wtedy zakochać, zabiegać o nowego partnera, przeżywać romans? Maj, czerwiec i październik przyniosą rozwiązania w sprawach uczuciowych.
W grudniu otrzymasz spadek?, wygrasz w grę losową?, albo
przeprowadzisz korzystny interes. Z nową miłością lub z „tym jedynym” partnerem, wesoło wkroczysz w rok 2018.

Byki to materialiści, nastawieni na korzyści.
Cenią to, co się opłaca, daje zyski i wzbogaca.
Więc wartości abstrakcyjne są dla Byka iluzyjne.
Ideałem jego życia będzie harmonia współżycia.

BYK
(21 IV - 21 V)

Znani spod znaku Byka: Zbigniew Konieczek – prezes Newagu, Adam Ziemianin – poeta, Michał Węgrzyn – reżyser, Jan Duda
- polityk;

Znani spod znaku Barana: Wiesław Janczyk – polityk, Piotr
Świerczewski – piłkarz, Alina Wojtas - sportowiec;

Marzycielski, receptywny, domatorski i pasywny.
Tradycyjny, romantyczny, czuły i dyplomatyczny.
Delikatny i opanowany, do rodziny przywiązany.

Bliźniak szybki i obrotny, do tysiąca spraw ochotny.
Wszystko czytał, wszystko wie, czasem dobrze, czasem nie.
Towarzyski, wygadany, stale miewa nowe plany.
Nie do zaprzeczenia fakty, że mu łatwo o kontakty.

BLIŹNIĘTA
(22 V - 21 VI)

W ubiegłym roku, pod wpływem Saturna, stałeś się bardziej
opanowany, spokojny i konkretny. Umiesz się o siebie zatroszczyć
i nie oczekujesz od losu wielkich fajerwerków. W styczniu musisz
rozwiązać jakieś stare problemy, żeby później, wykorzystać energię słoneczną do osiągnięcia sukcesów.
Trygon Jowisza oraz Uran (aż do października) będą sprzyjały Twoim kontaktom z szefami, sponsorami, a także prowadzeniu działalności gospodarczej. W czerwcu możesz nieoczekiwanie awansować? Prowadzić udane interesy z obcokrajowcami,
a nawet wyjechać do pracy za granicę. Uważaj jednak, żeby nie
popełnić błędu!
Co do związków uczuciowych, to albo się umocnią, albo na
przełomie listopada i grudnia - rozpadną. Ponieważ, już wiesz, że
istnieje ryzyko – wykaż się powściągliwością i spokojem. Podejmuj przemyślane, rozsądne decyzje. Niech kolejna zima, stanie się
platformą do udanego skoku w rok 2018.

RAK
(22 VI - 22 VII)

Lew promienny i zwycięski, pewny siebie, władczy, męski.
Wśród dowódców widywany i z szacunkiem podziwiany.
Dygnitarski, nieomylny, a stronnikom swym przychylny.

LEW
(23 VII - 22 VIII)

Znani spod znaku Lwa: Krystyna Czubówna – prezenterka
telewizyjna, Jerzy Gwiżdż – wiceprezydent Nowego Sącza, Katarzyna Krzeszowska – Miss Polski 2012;

Miniony rok przyniósł Ci kilka drobnych satysfakcji i pomógł
ustabilizować sytuację życiową. Teraz musisz wykazać się dyplomacją, powściągliwością i spokojem. Opanuj bunt przeciw
barierom w pracy i wymaganiom przełożonych, wytrzymaj
presję, nie podejmuj ryzyka, a jesienią skutecznie rozwiążesz
większość problemów zawodowych.
Niewielkie pieniądze spadną Ci z nieba już w styczniu (ale potem przyjdzie długi okres posuchy), zachowaj więc powściągliwość w wydatkach. Będziesz miał tyle, ile zarobisz i zgromadzisz
na koncie. Nie wierz w cudowne okazje i fantastyczne propozycje (szczególnie w czerwcu i we wrześniu).
Co do miłości, to latem oraz jesienią pojawi się wiele romantycznych okazji. Poszukuj osoby, która jest Ci pisana: kogoś znanego, o ustabilizowanej pozycji, kto pomoże się odbudować po
wielkich kryzysach. Swojej gwiazdy!
Znani spod znaku Raka: Roman Kluska – przedsiębiorca, Joanna
Kulig – aktorka, Krzysztof Pawłowski – założyciel WSB NLU, Robert Koszucki – aktor, Marian Cycoń - polityk;

Znani spod znaku Bliźniąt: Majka Jeżowska – piosenkarka, Marian Noga – ekonomista, Tadeusz Popiela - lekarz;

Z początkiem roku ofensywnie rzucisz się w wir działania: dokonasz ważnych zmian w miejscu pracy, odniesiesz sukces w kierowaniu
ludźmi, nawiązywaniu kontaktów zawodowych, biznesowych, albo
artystycznych, dzięki czemu około 11 – 16 lutego osiągniesz uznanie.
Pod wpływem Saturna oraz dobrych emanacji Jowisza, aż do jesieni będziesz ofensywnie zarabiał pieniądze, a po zaćmieniu słonecznym 21 sierpnia – możesz z sukcesem otworzyć własną firmę,
dokonać usprawnienia, a nawet wygrać na loterii lub otrzymać nagrodę branżową.
Jeśli jesteś samotny, spotkasz kogoś atrakcyjnego, jeśli planujesz
małżeństwo, układ planet, zapewni Ci spokojne i dostatnie życie.
Natomiast, jeżeli pozostajesz w związku, istnieje szansa, że wzajemne relacje ulegną poprawie i to, co było niszczące, przestanie wreszcie być toksyczne.
Jesienią pomyśl o studiach, nauce języków, zwiększeniu własnego potencjału. Może już czas wykonać od dawna odkładane badania
lekarskie i podjąć skuteczną terapię?

Miniony rok nie był całkiem zły, a w każdym razie miał akcenty sympatyczne. Teraz – pod wpływem koniunkcji Plutona
– podejmiesz autentyczną ekspansję.
Już od stycznia spłyną na Ciebie nowe szanse i nowe możliwości działania. Zaczniesz realizować marzenia, osiągać sukcesy - zrobisz naprawdę coś ważnego! (Założysz firmę? Sprzedasz
dom? Wyjedziesz do innego miasta?). Marzenia młodości zaczną
się nieoczekiwanie spełniać!
W lipcu – podczas trygonu Wenus i Jowisza - poznasz kogoś
interesującego. Znajomość przerodzi się w uczucie?, romans?,
a jeśli jesteś samotny – możesz spotkać miłość swego życia!
Ostatni kwartał roku to okazja do zmiany pracy, podjęcia
własnej działalności, otrzymania stypendium? Grantu? Zaproszenia do pobytu za granicą? Grudzień przyniesie sukces oraz…
tajemnicę!

Panna chłodna, beznamiętna, bystra, do pomocy chętna.
Jej poglądy są krytyczne, nieraz może zbyt sceptyczne.
Pewna, ścisła, niezawodna, pracowita, wiarygodna.
W życiu trochę jest nieśmiała,
lecz w uczuciach wierna, stała.

PANNA
(23 VIII - 22 IX)

Kwadratura Saturna i opozycja Neptuna przyniosą Ci w tym
roku trudności, które trzeba będzie przezwyciężyć, z cierpliwością, spokojem - ciężką pracą. Może będziesz się musiał
wkrótce przekwalifikować, zdobyć nowe umiejętności albo
założyć firmę? Merkury pomoże Ci wybrnąć z sytuacji!
Jeśli poszukujesz życiowego partnera, w lipcu masz szansę nawiązać nowe, atrakcyjne znajomości. Nie daj się jednak
uwikłać albo oszołomić! Odrzucaj kandydatów, którzy wywołują dziwne wrażenie, staraj się być opanowany i rozsądny.
A jeśli od lat pozostajesz w związku, unikaj fochów i narzekań.
Jesienią Twoja sytuacja zacznie się stabilizować. Wreszcie pozbędziesz się ograniczeń i hamulców, odważnie spojrzysz w przyszłość, zaczniesz działać i z sukcesem wkroczysz
w rok 2018!
Znani spod znaku Panny: Katarzyna Zielińska – aktorka, Ryszard Nowak – prezydent Nowego Sącza, Leszek Zegzda – samorządowiec, Kazimierz Sas – polityk, Katarzyna Ucherska - aktorka;
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WAGA
(23 IX - 22 X)

STRZELEC
(22 XI - 21 XII)

WODNIK
(21 I - 20 II)

Wadze naszej bardzo bliskie są przymioty towarzyskie.
Miła, grzeczna i rozmowna, ugodowa i taktowna.
Muzykalna, ceni sztukę, nieraz więcej niż naukę.
Ustępliwa i układna, bystra, sprytna i zaradna.

Skorpion w życiu postępuje, jak uczucie mu dyktuje.
Myśl głęboka, umysł żywy, lecz na krzywdy pamiętliwy.
Język ostry – słowa noże, choć w nieszczęściu Ci pomoże.
Zawsze bardzo aktualne są mu sprawy seksualne.

Szczęśliwy Jowisz i rewolucyjny Uran przyniosą Ci bogaty
rok, pełen korzystnych zmian i niespodzianek losu. Dzięki zaufaniu autorytetów już wkrótce możesz awansować albo otrzymać zadanie zreformowania firmy. Możesz również na wszystko machnąć ręką i podążać dalej własną drogą.
Powodzenie w pracy nie przełoży się niestety na życie uczuciowe i rodzinne. Tymczasem - w polu Twojego widzenia –
zaczną pojawiać się osoby, z którymi możesz w przyszłości
stworzyć trwały i głęboki związek. Czego pragniesz? Na co jesteś gotów?
Po kłopotliwym początku jesieni, kiedy będziesz przeżywać kryzys osobisty i wykluczać niektórych ludzi z kręgu bliskich znajomych, los znów zaproponuje Ci zmianę. Wyjazd
zagraniczny? Szansę zawodową? Nagrodę branżową? Tylko
się nie wahaj!

Dzięki interesującym układom planetarnym, a zwłaszcza mocnym wpływom Jowisza, czeka Cię przełomowy rok i to we wszystkich sferach życia. Od stycznia masz wielką intuicję i potrafisz
wykorzystywać własne szanse. Dlatego jeśli unikniesz pułapki finansowej (15 – 24 I) i złapiesz okazję, zabłyśniesz w pracy, otrzymasz podwyżkę. (Górka finansowa zacznie się jednak dopiero we
wrześniu!)
W kwietniu i październiku wiele się zdarzy w sferze uczuciowej. Ci, którzy leczyli rany po poprzednim związku, poczują się silniejsi. Małżeństwa przeżyją oczyszczenie, pojawi się wiele atrakcyjnych kontaktów towarzyskich. Pod tym względem przyszłość
zapowiada się bogato!
Jesień przyniesie zwieńczenie wszystkich Twych wysiłków.
Powitasz Jowisza i rozpoczniesz najlepszy rok dziesięciolecia. Rok
prawdziwego szczęścia! Rok spełnienia!

SKORPION
(23 X - 21 XI)

Znani spod znaku Wagi: Filip Pławiak – aktor, Mieczysław Kiełbasa – samorządowiec, Tadeusz Aleksander – pedagog, Elżbieta
Borowska - polityk;

Znani spod znaku Skorpiona: Stanisław Kogut – polityk, Andrzej Czerwiński – polityk, Stanisław Pasoń – polityk, Karolina
i Paulina Chapko – aktorki;

Towarzyski, optymista, radość życia oczywista.
Przyjacielski i życzliwy umysł ma pogodny, żywy.
Gest i brak wyrachowania, przysparzają mu uznania.
Plany jego są ambitne, stanowiska miewa szczytne.

Z Koziorożców doszło wielu do upragnionego celu
Obejmując stanowiska, na czym społeczeństwo zyska.
Skrytość uczuć i wytrwałość, upór, chłód i wytrzymałość.
Ambicja, opanowanie – ułatwiają im zadanie.

Od dłuższego czasu Saturn porządkuje i układa Twoje życie, zachęcając do pracy, podejmowania odpowiedzialności, wyostrzając zdolności organizacyjne i liderskie. Dlatego
od stycznia Twoja kariera ułoży się pomyślnie – z szansami
na awans, podwyżkę, realizację nowych zleceń. Nie bój się
zmian i podejmowania inwestycji.
Począwszy od wiosny Neptun może Cię skłaniać do popełniania błędów finansowych, dlatego dokładnie konsultuj umowy prawne i bankowe. Pojawią się także pokusy
i zawirowania erotyczne – ale zdrada może przynieść poważne kłopoty, dlatego – jeżeli pozostajesz w związku –
nie ryzykuj.
Daleki wyjazd – najlepiej w okresie wakacji – przyniesie
Wam wiele radości. Po powrocie podejmiesz nowe projekty, posypią się też pieniądze.

Kwadratura Urana i Jowisza, a także wpływ licznych
koniunkcji Plutona, mogą wkrótce uczynić Twoje życie
trudnym, niepewnym, a nawet rozczarowującym. Z początkiem roku szczególnie unikaj wymuszenia na siłę rozwiązań i konfliktu z szefem. Myśl strategicznie, działaj
spokojnie i statecznie.
Na wiosnę Twoja atrakcyjność wzrośnie, będziesz zauważany, podziwiany i możesz nawet rzucić się w wir romansu. Czy jednak osoba, która Cię zafascynuje, nie okaże
się… dziwaczna? A nawet niebezpieczna? Jeżeli pozostajesz w związku, to nie szarżuj.
Wakacje udadzą się wspaniale. A Twoje nowe plany
strategiczne będą dalekosiężne. Już jesienią możesz jeść
słodkie owoce sukcesów, jeżeli tylko wcześniej czegoś
nie zawalisz.

KOZIOROŻEC
(22 XII - 20 I)

Znani spod znaku Strzelca: Grzegorz Fecko – samorządowiec,
Jan Frączek – sportowiec, Andrzej Wójs – sportowiec

Znani spod znaku Koziorożca: Andrzej Szarek – artysta, Justyna Kowalczyk – sportowiec, Julian Dybiec – historyk;

Entuzjasta bystry, żywy, receptywny i ruchliwy.
Ma ambicje naukowe i dążenia wolnościowe.
Zmiany i urozmaicenie stoją u Wodnika w cenie.
Niezależność i swoboda szczęścia jego życiu doda.

Ryba bywa muzykalna, marzycielska i medialna.
Lubi żyć w odosobnieniu, skromnie, cicho, nieco w cieniu.
Nieraz miewa przygnębienia, brak energii, zniechęcenia.
Rzadko chwyta ją ambicja – ważna cecha – intuicja!

Miniony rok wyzwolił w Tobie twórczą energię: zachęcił
do zdobywania wiedzy, poszukiwania nowych wyzwań i rozwijania kariery. Już wkrótce – dzięki pomocy Jowisza i Urana – zaczniesz realizować swe marzenia.
Praca wreszcie przyniesie pieniądze. (Może się zdarzyć
przeprowadzka? Zakup ziemi lub nieruchomości?) Cokolwiek postanowisz, będzie dobrze.
Na wiosnę zaczniesz wzbudzać pozytywne emocje płci
przeciwnej. Jeżeli pozostajesz w stałym związku, umocnisz
swoją pozycję uczuciową, jeśli jesteś samotny – znajdziesz
partnera pod koniec lipca lub z początkiem sierpnia.
Wrzesień zachęci Cię do podejmowania ważnych przedsięwzięć, możliwe że zaangażujesz się w nowy projekt zawodowy, podejmiesz remont lub przygotujesz egzotyczną podróż.
Atrakcji - w każdym razie - nie będzie brakować.

Układy Neptuna i Saturna nie sprzyjają w nadchodzącym roku
wielkim akcjom, pozwolą Ci jednak wyczyścić do końca sprawy,
które trwały dotychczas w zawieszeniu. Jeśli Twój związek się rozpadł, po co go dalej ciągnąć! Jeśli masz stary dom, lepiej go sprzedaj
i zamieszkaj w wygodnym mieszkaniu.
Od stycznia unikaj pożyczek i spekulacji finansowych, skoncentruj się na pracy i spróbuj zrobić dobre wrażenie na przełożonych. Jeśli będziesz działać systematycznie, sukces wydaje się przesądzony.
W pierwszym tygodniu marca nie zlekceważ szansy w miłości. Na
horyzoncie pojawi się atrakcyjna osoba, która latem i jesienią może
okazać się wyjątkową. Warto wspólnie poszukiwać szczęścia i budować przestrzeń uczucia.
Po udanych wakacjach wyczyścisz zaległe sprawy w swoim życiu. (Rozwód? Sprzedaż cennych obrazów? Przeprowadzka w nowe
miejsce?). Wkroczysz na lepszą drogę, która prowadzi nieuchronnie w radosny rok 2018.

Znani spod znaku Wodnika: Arkadiusz Mularczyk – polityk, Danuta Szaflarska – aktorka, Paweł Sikora – dziennikarz telewizyjny,
Piotr Naimski - polityk;

RYBY
(21 II - 20 III)

Znani spod znaku Ryb: Justyna Schneider – aktorka, Marek
Gróbarczyk – polityk, Józef Leśniak - polityk;

JAKUB CIEĆKIEWICZ

*AUTOREM WIERSZOWANEGO HOROSKOPU JEST NAJWIĘKSZY ASTROLOG MIĘDZYWOJNIA LESZEK SZUMAN.
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- Zakochałam się…
- ???
- …w stworzonej przez Pana sukience. Mam na myśli tę pokazaną na
początku grudnia na Gali New LOOK Design
Refresh w Warszawie. Pastelowa, zwiewna, eteryczna…
- Tak, to bardzo eteryczna suknia, ulotna i ostatecznie bardzo praktyczna, nie zajmuje dużo miejsca w
walizce (śmiech). Uszyta z dwóch
warstw jedwabiu, cięta ze skosu. Krój
ze skosu wymyśliła, dzisiaj może mało
znana, jednak w historii krawiectwa
niezwykle ważna, francuska projektantka Madelein Vionnet. Mam słabość do jedwabiu, to niezwykle trudna tkanina we współpracy, dająca
jednak wiele możliwości.
- Prostota, odrzucenie zbędnej dekoracji,
do tego zmysłowość to klucz do sukcesu?
- Zawsze w swoich pracach dążę
do prostych form. Prostota tylko
z pozoru wydaje się łatwa, ostatecznie to najtrudniejsze, czego można się
podjąć. Zdradza umiejętności warsztatu. Tak jak w rzeźbie, sztuką jest
odjąć z bryły tyle, by uzyskać ostateczną formę, nie dodać.
- Skąd mężczyzna wie, co spodoba się
kobiecie?
- Żyjemy w czasach, w których
niektóre zawody przypisujemy konkretnej płci, bo coś jest męskie, a coś
jest kobiece. Nigdy nie interesował
mnie ten podział. W swojej pracy
zdaję się przede wszystkim na własną intuicję, dodając do tego odrobinę własnej wrażliwości i ta mikstura
zaczyna nabierać barw. Oczywiście
potrzeba odrobiny talentu, chociaż
bardzo nie lubię tego słowa. Bardziej
dostrzegam w sobie jakieś wrodzone
predyspozycje.
- To skąd te predyspozycje? Miał Pan w rodzinie krawców, artystów?
- Od dzieciństwa miałem manualną sprawność do wykonywania różnych rzeczy. Zawsze lubiłem szyć,
haftować, ale tak naprawdę nauczyłem się tego w wieku 20 lat. Skąd to
krawiectwo? Nie wiem. Niektóre rzeczy w życiu, jak w sztuce są niedopowiedziane i takie należy je zostawić.
- A jak powstają Pana projekty? Skąd
inspiracje?
- Karl Lagerfeld mówi, że inspirować może wszystko, trudno się z
nim nie zgodzić. Pierwszy etap to
zwyczajny szkic, czasem kilka, a nawet kilkadziesiąt, z tego może jeden
dobry. Oczywiście słynne powiedzenie projektantów „papier przyjmie wszystko” ma swoje uzasadnienie. Ostatecznie trzeba powołać do
życia to, co powstało na papierze.
Z tym bywa różnie. Tutaj ogromnie
ważne są umiejętności warsztatowe. Nie ma się co oszukiwać, w modzie wymyślono wszystko! Pozostaje nam czerpanie z tego co było i to
jest studnia bez dna. Dzisiaj bardziej
niż nowe ubrania, suknie, projektujemy wrażenia…

- Pan osobiście powołuje do życia to co
na papierze – czyli bierze Pan materiał, nożyce,
igłę…?
- Zdecydowanie tak.
To bardzo ciekawa praca. Zacytuję, Anne Fontaine reżyserkę filmu o Coco
Chanel: „Krawiectwo to sztuka wyjątkowo skromna – kreślisz, kroisz,
spinasz szpilkami, zszywasz… Ta prostota ma w sobie coś pięknego, jest
w tym jakieś wyzwanie”.
- A jeśli nasze Czytelniczki chciałyby wystąpić w tej wspomnianej sukni w sylwestrową noc to…
- Suknia została uszyta specjalnie
na galę i po jej zakończeniu przeszła
na własność sponsora, tego modelu
nabyć nie można.
- Uszyte modele to pojedyncze egzemplarze? Nie znajdziemy ich w butiku czy
sieciówce?
- W większości to pojedyncze egzemplarze szyte na zamówienie. Mam
bardzo małą zdolność powtarzania
tego samego. Ostatecznie uważam,
że to zaleta. Jestem krawcem miarowym, wykonuję rzeczy na miarę.
Trzeba się ze mną umówić, opowiedzieć o pragnieniach. Później spróbujemy to zrealizować.
- Warsaw Fashion Street, New Look Design, Off Fashion… Jak człowiek z Kasinki
Małej trafił ze swoimi projektami na wielkie wybiegi?
- Determinacją i konsekwencją.
Dwa słowa, które muszą towarzyszyć wszystkim, którzy mają w sobie potrzeba pokazania swoich prac.
Trzeba nie zrażać się przegranymi
i robić swoje.
- Świat wielkiej mody to łatwy świat? Wystarczy talent, pomysły, czy potrzebny jest
jeszcze łut szczęścia?
-To zdecydowanie trudny i niedostępny świat. Ludzi utalentowanych
są tysiące. Poza talentem, pomysłami, łut szczęścia jest najważniejszy!
Na całe szczęście mnie ten świat aż
tak bardzo nie pociąga. Od zawsze fascynowała mnie tkanina, ale przede
wszystkim fascynowało mnie powstawanie rzeczy, kształtowanie wizji materią. Chciałem nie tylko wymyślić, ale przede wszystkim potrafić
to wykonać.
- Niedostępny świat, ale przecież oferowano Panu pozostanie w Paryżu, w światowym centrum mody…
- Rzeczywiście był taki epizod
w moim życiu. Zbiegło się to z chwilą,
kiedy zaczynałem studia doktoranckie w Krakowie. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że brzmi ciekawie,
aczkolwiek same brzmienie nie wystarczy (śmiech).
- Czyli? Paryż Paryżem, ale z wyboru wrócił Pan do Krakowa?
- Nie wróciłem, bo nigdy go nie
opuściłem. Wybrałem to, co wydawało mi się ciekawsze i dawało
większą możliwość rozwoju, pewnie też pewniejsze. Zresztą, Kraków jak powiedziała kiedyś Halina Poświatowska, to najpiękniejsze
miasto świata.

- I robi Pan tam doktorat na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego.
- Życie jest czasem zaskakujące. Nigdy nie miałem takich ambicji, kiedy
mi to zaproponowano byłem trochę
sceptyczny. Dzisiaj po trzech latach
studiów uważam, że to był niezwykle
płodny okres. Pozostając wierny tkaninie, szytym rysunkom, poszerzyłem swoje doświadczenia o pracownię
papieru czerpanego, co zaowocowało powstaniem zupełnie innych prac.
- Mam przeczucie, że nazwisko Piotr Pandyra jeszcze usłyszymy… jak Chanel, Dior
czy Pierre Cardin.
- To byli wizjonerzy, wielkie osobowości, ludzie, którzy mieli znaczący wpływ na kształtowanie się mody
XX wieku. Myślę, że będę o nich opowiadał studentom, takie będzie moje
skromne zadanie. Nie ma się co oszukiwać, wszyscy modę kochają, ale
jakby zapytać co wymyśliła Chanel,
zaczynają się schody…
- Małą czarną, żakiecik i marynarski sweterek. A Piotr Pandyra? Z czym chciałby Pan
być kojarzony?
- Nie sądzę, aby ktokolwiek kojarzył mnie z ubraniami. Bardzo bliskie
są mi prace, które powstały niedawno - „Zapisy intymne” pokazywane
na 11. Ogólnopolskiej Wystawie Miniatury Tkackiej w Łodzi. Napisane
maszyną do szycia. Lubię ich misterność i niedopowiedzenie.

ROZMAWIAŁA JOLANTA BUGAJSKA
REKLAMA

FOT. FILIP OKOPNY

Rozmowa z PIOTREM
PANDYRĄ, artystą,
projektantem
mody

FOT. Z ARCH. PIOTRA PANDYRY

Nie tylko w sylwestra
Moda zaspakaja pragnienia… igłą i nitką
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Pomoc na co dzień

Zbiórka na naprawę serduszka Bartusia trwa
Ponad 35 tys. zł uzbierali do puszek
wolontariusze, którzy kwestowali
w minioną niedzielę pod sądeckimi kościołami na rzecz Bartka Świderskiego.
- Podczas zbiórki prowadzonej
za zgodą księdza biskupa Andrzeja Jeża oraz księży proboszczów na
dofinansowanie operacji serca dla
Bartka Świderskiego uzyskaliśmy
kwotę 35 253,53 złotych!! - cieszy
się Michał Mółka ze Stowarzyszenia
Orion, organizatora zbiórki.

- Tak dobry wynik zbiórki nie
byłby możliwy bez zaangażowania licznych wolontariuszy. Serdecznie dziękujemy: członkom
Związku Strzeleckiego Strzelec, uczniom z Zespołu Szkół nr 1
w Nowym Sączu, członkom Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego PTTK Góry na Kółkach, działającego przy Zespole
Szkół nr 1 w Nowym Sączu, harcerzom ze Starego Sącza i Łomnicy,
Motomikołajom, wolontariuszom

Stowarzyszenia Sursum Corda,
wolontariuszom Fundacji Będzie
Dobrze oraz wszystkim wolontariuszom indywidualnym. W tym
miejscu chcemy jeszcze raz serdecznie podziękować księdzu biskupowi oraz wszystkim proboszczom, którzy wyrazili zgodę na
organizację zbiórki - dodaje. Stowarzyszenie chce także zorganizować zbiórkę w 2017 r. w parafii
w Moszczenicy.
(AM)

Bartek Świderski ma 9 lat. Tyle samo lat trwa
zmartwienie jego mamy, która codziennie walczy
o życie synka. Jest to życie delikatne jak bańka
mydlana. Bartuś urodził się z bardzo skomplikowaną wadą serduszka zwaną zespołem Falloota.
Gdy Bartek miał 1,5 roku przeszedł pierwszą
operację. Chirurdzy musieli „załatać” dziurę
w serduszku, z którą przyszedł na świat. Dziś ma
9 lat i czeka na jeszcze jedną operację, która powinna zakończyć czas
niepokoju o jego bezpieczeństwo.

REKLAMA

Bartkowi można pomóc poprzez wpłaty na specjalne konto bankowe:
Stowarzyszenie SURSUM CORDA
26 8805 0009 0018 7596 2000 0080
z dopiskiem/tytułem „Bartek Świderski”
Można też przekazać 1% podatku. W deklaracji PIT trzeba wpisać nr
KRS Stowarzyszenia Sursum Corda - 00000 20382. W polu - cel
szczegółowy trzeba dopisać: „Bartek Świderski”.

REKLAMA
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Zdaniem Czytelników

To był całkiem udany rok

Alina Bożyk, prezes Towarzystwa
Przyjaciół Sztuk Pięknych
Kończący się już rok 2016 był dla
mnie bardzo trudny i pracowity.
Przede wszystkim zdecydowałam
się przejść na emeryturę - pracowałam jako pielęgniarka anestezjologiczna i poświęcić się swojej pasji, czyli działalności artystycznej.
Założyłam własną autorską galerię
sztuki i zamierzam cieszyć się życiem, tym bardziej, że lubię nowe
doświadczenia i nowe wyzwania.

Tomasz Zacłona, rzecznik
prasowy PWSZ w Nowym Sączu

- Rok 2016 dla mnie był bardzo
ważny. Był to rok olimpijski. Mimo
braku punktów z poprzedniego sezonu w kwalifikacjach walczyłem
i tanio skóry nie sprzedałem, niewiele zabrakło do wyjazdu na igrzyska.
Sportowo najważniejszym dla mnie
wydarzeniem było zdobycie brązowego medalu Pucharu Świata w Ivrei. Jak
zawsze staram się w życiu znajdować
masę pozytywów, więc brak igrzysk
przełożył się na więcej czasu spędzonego z rodziną. Te nasze drobne sukcesy przedszkolno-domowe są dla
mnie najważniejszymi chwilami 2016
roku. Patrzeć na dorastanie moich córek i przekazywanie im doświadczenia

REKLAMA

ZDJĘCIA: Z ARCH .B. ORŁA,

Bartłomiej Orzeł, działacz
Ośrodka Studiów o Mieście oraz
Sądeckiego Alarmu Smogowego

Rok 2016 jest dla mnie rokiem, w którym dokonał się dość
istotny przełom - linia Podłęże-Piekiełko znalazła się, chociaż
w częściach, na liście podstawowej Krajowego Programu Kolejowego. Mam nadzieję, że w nowym roku prace nad nią ruszą
z kopyta. Tego życzyłbym sobie
i wszystkim Sądeczanom. Również
w tym mijającym roku zostałem
obdarzony zaufaniem i wybranym
członkiem zarządu osiedla Piątkowa. Chciałbym podziękować za zaufanie, a także zapewnić, że będę
ciężko pracować dla mieszkańców
całego Nowego Sącza i Sądecczyzny
nie tylko przez rok 2017, ale i kolejnych latach.

daj sięę zaskooczyyć naasząą bogatą ofertąą
Serdecznie zapraszamy do nowego sklepu
ul. Żywiecka 22 Nowy Sącz, tel. 733 305 025

podnoszenia kwalifikacji kadry dydaktycznej. W tym okresie sześciu
pracownikom nadano stopień naukowy doktora, a jednej osobie doktora habilitowanego. Podsumowując osiągnięcia uczelni w minionym
roku należy podkreślić jej rozwój
w wielu obszarach, w tym naukowym
i edukacyjnym, co pozytywnie rokuje na najbliższą przyszłość.

Tomasz Kowal, strongman

- Rok 2016 był czasem intensywnego rozwoju Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.
Uczelnia otrzymała zgodę na prowadzenie kształcenia na dwóch nowych kierunkach studiów drugiego stopnia: Ekonomika i Organizacja
Przedsiębiorstw oraz Mechatronika. Uzyskaliśmy też dofinansowanie
ze środków Unii Europejskich w ramach pięciu projektów na kwotę ponad 5 mln złotych. Rok 2016 był także czasem intensywnej współpracy
PWSZ w Nowym Sączu z otoczeniem
społeczno-gospodarczym regionu,
rozwoju jej bazy dydaktycznej oraz

ZDJĘCIA: Z ARCH .T. KOWALA

Jeśli chodzi o ten rok, który
już powoli nam się kończy, mogę
powiedzieć, że był dla mnie osobiście bardzo udany. Przyniósł
nam wiele uniesień duchowych
i artystycznych. Teatr Nowy ma
już swoją stałą widownię. Ludzie bardzo chętnie przychodzą
na nasze spektakle, dużym zainteresowaniem cieszą się warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży. Pracują z nami nowi aktorzy,
więc teatr się rozwija. Na spektakle przyjeżdżają nie tylko sądeczanie, ale i mieszkańcy Gorlic
i Limanowej. Często słyszę, że jesteśmy tu potrzebni. Liczę, że rok
2017 będzie równie udany, albo
jeszcze lepszy.

życiowego to dla mnie wielkie szczęście. Serdecznie pozdrawiam wszystkich kibiców, sympatyków, znajomych i zachęcam do działania!

ZDJĘCIA: Z ARCH D. POPIELI

ZDJĘCIA: Z ARCH. T. MICHAŁOWSKIEGO

Tomasz Michałowski, prezes
Stowarzyszenia dla Miasta

Dla mnie rok 2016 był fantastyczny przed wszystkim dlatego,
że urodziła mi się córeczka. Nie wyobrażam teraz sobie życia bez niej.
Pod względem zawodowym kończący się 2016 rok również uważam za bardzo udany. Stowarzyszenie Dla Miasta było widoczne
w swoich inicjatywach i działaniach. Życzę sobie, żeby przyszły
rok 2017 nie był gorszy.

Dariusz Popiela, kajakarz górski,
uczestnik Igrzysk Olimpijskich
w Pekinie w 2008 r., zdobywca
brązowego medalu Pucharu
Świata w Ivrei we Włoszech.

ZDJĘCIA: Z ARCH .T. ZACŁONY

Violetta Romul-Pomietło,
założycielka i dyrektorka Teatru
Nowego w Nowym Sączu

ZDJĘCIA: Z ARCH. V. ROMUL-POMIETŁO

Dla jednych szczęśliwy, dla innych
trudny i pełen wyzwań. Bywa, że przełomowy, albo wręcz przeciwnie – czas
stagnacji. Rok 2016 odchodzi do historii, a nowy witany jest przez naszych
rozmówców z nadzieją i optymizmem.

Ten rok był dla mnie bardzo udany, zarówno prywatnie jak i sportowo. Po pierwsze 2 stycznia urodził mi
się mój synek Michał. 28 maja wziąłem ślub z Anią. 8 sierpnia w Krynicy-Zdroju odbyły się Mistrzostwa Europy Strongman Team Poland. Udało mi
się zostać Mistrzem Europy. Cały czas
się rozwijam i idę do przodu. Staram
się nie spoczywać na laurach.
ZEBRAŁA: (AM)
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Biznes i pasja

FOT. Z ARCH Z. CHOVAEC

Żeby warzyć piwo, trzeba je kochać

Jest ich dwóch – ojciec i syn. Ivan Chovanec pochodzi, jak na piwowara przystało, z Czech, syn Andrej jest już w połowie
Słowakiem. A piwo produkują w Polsce,
w słynnym w naszym regionie browarze
z podgrybowskiej Siołkowej. Teraz jednak
produkcja złotego trunku z pianką odbywa
się pod marką Pilsweizer i powoli, ale skutecznie toruje sobie drogę do serc i podniebień polskich klientów.
A wszystko zaczęło się w 1887 roku,
kiedy to czeski piwowar Franciszek
Paschek, właściciel ziemski z Siołkowej, rozpoczął przemysłową produkcję własnego piwa na bazie istniejącego tam wcześniej browaru,
który gruntowanie zmodernizował
i rozbudował. Aż do wybuchu II wojny światowej browar znajdował się
w rękach rodziny Paschków, niestety zawierucha wojenna i zmiany systemowe spowodowały, iż przeszedł
on w ręce państwa, by następnie po
1989 roku stać się spółką z kilkoma
udziałowcami.

Niechlubna „zemsta Grybowa”
Dla siołkowskiego browaru okres
ten oznaczał postępujący upadek,
zarówno samej infrastruktury, jak
i marki produkowanego piwa, które doczekało się niechlubnego przezwiska „zemsta Grybowa”. Znanego
i używanego na całej Sądecczyźnie,
a będącej synonimem nie tyle piwa,
co wyrobu piwopodobnego, od którego prawdziwi piwosze trzymali się
na wszelki wypadek z daleka.
W końcu jednak i dla browaru
nadeszły lepsze czasy, a datę przełomu stanowił rok 2005, kiedy to
podupadająca firma trafiła w czecho-słowackie ręce Chovanców. Ci
zaś, jak na naszych południowych
sąsiadów przystało, byli prawdziwymi wielbicielami piwa, zaś ich
ambicją stało się przywrócenie browarowi jego niegdysiejszej świetności i produkcja trunku, którym
nie pogardziłby nawet najbardziej

wybredny koneser. Ale jak to bywa
z początkami, łatwo nie było.

Browar Grybów? Nie, dziękujemy
- Gdybym wtedy wiedział, na co
się porywam, nie wiem, czy bym
się zdecydował zainwestować
w ten browar – wspomina Ivan Chovanec, współwłaściciel firmy. – Kiedy przejęliśmy browar grybowski, to
była prawdziwa ruina i to pod każdym względem. Kompletnie zaniedbana infrastruktura, urządzenia od
lat niemodernizowane, do tego zbyt
duża liczba pracowników w stosunku do możliwości i zapotrzebowania
firmy. A na domiar złego, skomplikowana sytuacja prawna i własnościowa. I oczywiście gigantyczne
zadłużenie. Nie wiadomo było, w co
najpierw włożyć ręce.
Choć problemy z infrastrukturą,
tytułem własności czy długami musiały spędzać sen z powiek czecho-słowackim inwestorom, osobny problem
stanowiła fatalna reputacja „grybowskiej zemsty”, której nie chciał dosłownie nikt, ani klienci indywidualni, ani hurtowi.
- Od samego początku musieliśmy
walczyć z fatalną opinią grybowskiego piwa – opowiada Andrej Chovanec.
– W większości miejsc potencjalnego zbytu, na hasło browar Grybów
zamykały się przed nami od razu
drzwi. Browar Grybów? Nie, dziękujemy państwu, nie skorzystamy. To
było bardzo frustrujące. Do tego długi
i inne zaszłości.

Czeskie serce do trunku
Być może ktoś inny szybko by się
w tej sytuacji poddał, ale Chovanców
ratowała jedna rzecz, a mianowicie
wielka miłość do piwa. – Jestem Czechem, więc to oczywiste, że do piwa
mam sentyment – mówi Ivan Chovanec. – No i miłość do piwa przeszła
następnie z ojca na syna – wspomina Chovanec senior podkreślając jednocześnie, że Słowacy choć także są

koneserami dobrego trunku z pianką,
piwa piją mniej niż Czesi. A jak rodzina
Chovanców odnalazła swoje miejsce
w podgrybowskiej Siołkowej?
- Za tzw. komuny pracowałem
w handlu zagranicznym – opowiada Ivan Chovanec. – Kiedy nastały
nowe czasy, dawne kontakty bardzo
mi się przydały.
Chovanec senior zajął się m.in. eksportem piwa na Wschód. Miał także
dobre kontakty w Polsce i to właśnie
dzięki nim dowiedział się, że jest możliwość zakupienia grybowskiego browaru. Był kwiecień 2005 roku.
- Już wtedy można było zaobserwować w Czechach ciekawe zjawisko – opowiada Ivan Chovanec.
- Ludzie zaczęli wracać do lokalnych smaków i szukać piwa z małych browarów, odwracając się coraz bardziej od wielkich koncernów.
Pomyślałem sobie, że podobny trend
musi pojawić się za kilka lat również
i w Polsce.

Piwo lepsze od wódki
Chovancowie liczyli, że renesans
małych browarów, który pojawił się
w Czechach z końcem lat 90., a także przewidywania co do rozszerzenia się tego zjawiska również w Polsce, będzie dobrym prognostykiem na
przyszłość, a zatem warto zainwestować w grybowski browar. I choć ich
prognozy sprawdziły się, na rozwój
wspomnianego trendu musieli poczekać kilka lat dłużej niż przewidywali.
- Biorąc pod uwagę wszystkie
okoliczności, zakup tego browaru był
naprawdę dużym ryzykiem. Do tego
cały czas musieliśmy dokładać do
interesu. W sumie, dopiero dwa lata
temu wyszliśmy na prostą – mówi
Ivan Chovanec.
I choć niewątpliwy sukces browaru Chovancowie zawdzięczają przede
wszystkim sobie, swojej ciężkiej pracy, determinacji i wierze w powodzenie przedsięwzięcia, pomimo piętrzących się trudności, pomogła im także

wzrastająca popularność piwa w Polsce, którego spożycie przekroczyło
spożycie tradycyjnego trunku Polaków, czyli wódki.
- Kiedy przyjechaliśmy do Polski, Polacy wypijali rocznie ok. 75 litrów piwa. Dzisiaj to około 100 litrów.
Jest was prawie 40 milionów, a wielkie koncerny powoli tracą klientów.
Natomiast pojawia się coraz więcej małych browarów podobnych do
naszego. I ludzie piją te lokalne piwa
– mówi Andrej Chovanec.

Nie można iść na skróty
A jak lokalne piwa, to oczywiście
muszą się pojawić lokalne receptury.
Oczywiście cały proces produkcji piwa
odbywa się pod troskliwym okiem
obydwu właścicieli, którzy dzieląc się
obowiązkami, nocują - każdy po kilka
dni w tygodniu - w samym browarze.
- Łatwo nie jest, bo przecież mamy
swoje rodziny w Preszowie. Ale chcemy mieć wszystko pod kontrolą tym
bardziej, że browar cały czas jest
w fazie rozwoju – mówi Andrej Chovanec. – Wprawdzie powoli sytuacja
się poprawia, i „zemsta Grybowa”
odchodzi w zapomnienie, ciągle jednak pracujemy nad nowymi recepturami i ulepszamy stare. Chcemy, żeby
nasze piwo było synonimem zdrowia
i jakości, a to wymaga czasu, wysiłku i uwagi.
Rzeczywiście, aby wyprodukować piwo o takiej jakości jak obecne wyroby browaru, nie da się iść
na skróty. Odpowiednie składniki
czyli chmiel, słód i woda, cały proces produkcji, który w zależności od
gatunku piwa, wymaga odpowiedniego okresu leżakowania, i oczywiście brak jakichkolwiek substancji czy polepszaczy chemicznych – to
wszystko oznacza czas i pieniądze.
Ale warto, bo Polacy przekonali się
do piwa made in Siołkowa-Grybów
i kupują je coraz chętniej.
- Tak było z kilkoma gatunkami naszego piwa, które zostały

wykupione na pniu. O, chociażby
piwo Czechosłowackie. Andrej kupił
chmiel w Czechach i był to naprawdę wyjątkowy gatunek. A słód sprowadziliśmy ze Słowacji - wspomina
Ivan Chovanec.

Jaką cenę za to zapłacili
Obecnie browar oferuje kilkanaście gatunków piwa, zarówno
z dolnej, jak i górnej fermentacji.
Chovancowie wskrzesili również
tradycję starego, dobrego portera tak, że nawet koneserzy mocnego, ciemnego piwa znajdą w browarze grybowskim coś dla siebie. A to
oczywiście nie koniec.
- Mamy wiele planów na przyszłość – podkreślają zgodnie Chovanec senior i junior. Aktualnie browar
zatrudnia 19 stałych pracowników,
i dodatkowo kilku na zlecenie.
W przyszłym roku planują oni osiągnąć produkcję roczną 20 tys. hektolitrów, a to będzie wymagało zatrudnienia dodatkowych ludzi.
- Ale już możemy powiedzieć
o sobie, że jesteśmy małym browarem – zapewnia Andrej Chovanec. –
Są browary mikro, mini, a od 5-10
tys. hektolitrów zaczynają się małe
browary. Udało nam się osiągnąć
ten status i w tym roku wyprodukowaliśmy ok. 12 tys. hektolitrów.
Rzeczywiście udało się, ale tylko Chovancowie wiedzą jaką cenę
za to zapłacili i to nie tylko w pieniądzach. Ktoś inny zapewne by się
poddał, ale czecho–słowacki duet
nie zamierza rezygnować z raz obranej drogi. Prowadzenie browaru
to naprawdę ciężka praca, a mogą ją
wykonywać tylko ludzie, którzy naprawdę kochają piwo. Tak jak Ivan
i Andrej Chovancowie, dzięki którym grybowski browar nareszcie
przestał być kojarzony z niesławną
„zemstą” i powoli zaczyna zdobywać uznanie, którym cieszył się za
czasów rodziny Paschków.
TATIANA BIELA
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Opinie

Świątynia sztuki zegarmistrzowskiej
Jerzy Wideł
Z kapelusza

T

o nie jest zwykły zakład usługowy naprawy zegarków
i zegarów. To nie jest li tylko
sklep, gdzie można nabyć zegarki,
części do nich, paski, czy bransolety. To jest sanktuarium sztuki zegarmistrzowskiej. A jego właściciel
nie jest po prostu rzemieślnikiem,
a prawdziwym artystą, który posiadł tajemną wiedzę popartą kilkudziesięcioletnią praktyką i doświadczeniem. Pan Jan Dobrzański,
artysta, kustosz tego przybytku
ma świadomość, że ciąży na nim
115-letnia tradycja firmy.
Nie ma drugiej takiej firmy
w Nowym Sączu i okolicy, która miałaby ponad 100-letnią jedną
i tą samą lokalizację w centrum
Starówki przy ulicy Jagiellońskiej.
Mój Boże! Ponad 100 lat w tym samym miejscu i de facto bez zmiany wystroju. A więc wszystko tam
trąci historią – lada sklepowa,

szafki na części i zegary. Jedyne,
co się zmienia na przestrzeni dziejów, to zdobiące ściany firmy zegary. Po naprawie wędrują do swoich
właścicieli, a pan Jan czuje się zadowolony z wykonanej pracy przywracając do życia często wiekowe
eksponaty. Tchnął w nie nową duszę i cieszy się, jak dziecko, że to się
mu udało. A często stary zegar pozornie nadawał się na złom. Nie dla
pana Jana.
Historia Zakładu Zegarmistrzowskiego Dobrzańskich nierozerwalnie związana jest z sądeckim magistratem, a precyzyjniej
mówiąc z zegarem ratuszowym.
W 1901 r. władze magistrackie
podjęły decyzję o zakupie w Pradze w firmie Heinz zegara - bardzo nowoczesnego jak na tamte
czasy. Jego instalacją, konserwacją zajął się na zaproszenie władz
mistrz zegarmistrzowski Jan Dobrzański z Uścia Ruskiego, dzisiaj
Uścia Gorlickiego. Mistrz Jan (1878
– 1939) zamieszkał w Nowym Sączu. 14 grudnia 1901 r. założył firmę, która szybko stała się bardzo znaną i cenioną, gdzie można
było kupić m.in. zegarki naręczne, kieszonkowe najwyższej klasy, jak choćby Philipa Pateka, czy
inne „szwajcary”.

W późne wieczory zostaje sam
w zakładzie, a towarzyszy mu
jedynie pieszczotliwe tykanie
zegarów, wybijanie kwadransów,
godzin na różną melodię
i w różnych stylach. Jakby te zegary
chciały coś powiedzieć o sobie
i czasach, które im towarzyszą
Jan Dobrzański dobrze zapisał
się w historii miasta jako radny,
działacz cechowy, członek Towarzystwa Gimnastycznego Sokół.
W takiej atmosferze wychowywał się jego syn Henryk Dobrzański (1916-1990), który przejął od
ojca w 1939 r. zakład i obowiązki
związane z zegarem ratuszowym.
Był wielkim miłośnikiem rodzinnego miasta, nie tylko uwieczniał je na swoich fotografiach, ale
gromadził historyczne dokumenty. Zasłynął też, co ujawnił po latach, z opieki nad uciekinierką

z żydowskiego getta Bertą Kormun, która za jego wiedzą i przyzwoleniem ukrywała się pod zegarem na wieży ratuszowej. Kiedy
pan Henryk zmarł w 1990 r. firmę
przekazał w ręce syna Jana, który prowadzi ją do dzisiaj, mając
wielkie wsparcie w swojej uroczej żonie Danucie.
Jak to bywało w tej zegarmistrzowskiej rodzinie, obok praktyki
pod okiem ojca Jan ukończył renomowaną szkołę zegarmistrzowską
w Krakowie. W godzinach otwarcia
zakładu pan Jan świadczy drobne
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Radosnych, spokojnych, zdrowych
i pełnych rodzinnego ciepła
Świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęścia,
osobistej i zawodowej pomyślności
w nadchodzącym Nowym Roku,
a także spełnienia wszelkich pragnień i oczekiwań
życzą
właściciel i pracownicy

Restauracji 4 Pory Roku
w Nowym Sączu

i grubsze usługi klientom. Jednakże po godzinach oficjalnego zamknięcia firmy nieraz do północy
ślęczy nad tym, co go najbardziej
pociąga w tym artystycznym dziele – przywraca życie starym, wiszącym, stojącym zegarom. Niektóre z nich mają grubo ponad 100
lat. Brzydzi się „chińszczyzną”,
bo dla niego zegar musi mieć duszę. W późne wieczory zostaje sam
w zakładzie, a towarzyszy mu jedynie pieszczotliwe tykanie zegarów, wybijanie kwadransów, godzin na różną melodię i w różnych
stylach. Jakby te zegary chciały coś
powiedzieć o sobie i czasach, które
im towarzyszą.
Z reguły przed północą mistrz
Jan rusza do wieży magistrackiej, gdzie korbą nakręca kolejną dobę tak, by mieszkańcy mogli
już od świtu zerkać na ratuszowe zegarowe godziny i wysłuchiwać kurantów. W tym roku
pan Jan już po raz trzydziesty
w Sylwestra będzie się wspinał po
112 schodach. W tym dniu niejako świątecznym, przełomowym
nada bieg na kolejny 116. rok zegara. Rok mechanizmowi zegara
pieczołowicie wybijającego kwadranse, godziny. Tak jak to było
przez minione 115 lat.
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Projekt

DTS i bilety na retro rozchodziły się jak świeże bułeczki

Biecz, Gorlice, Zagórzany, Wieliczka, Tarnów, Tuchów, Stary Sącz,
Piwniczna-Zdrój, Muszyna, Krynica-Zdrój, Nowa Huta, Limanowa, Dobra koło Limanowej, Kasina
Wielka, Chabówka, Kalwaria Zebrzydowska, Kraków, Wadowice,
Andrychów, Sucha Beskidzka, Żywiec, Nowy Targ, Zakopane – do tych
miast, miasteczek i miejscowości zawitali podróżni tegorocznej edycji
przejazdów pociągiem retro, organizowanych przez Nowosądeckie Stowarzyszenie Miłośników Kolei, spółkę PKP CARGO oraz Województwo
Małopolskie w ramach projektu Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej.
Były również specjalne letnie kursy pociągu retro. Podróżni w każdą niedzielę lipca jechali trasą Nowy
Sącz-Chabówka. Zabytkowe wagony
prowadziła, jedyna obecnie czynna
w Polsce, lokomotywa spalinowa SP
42 wyprodukowana w fabryce lokomotyw Fablok w Chrzanowie w latach 70. XX w.

Dobrze naoliwiona maszyna
W kończącym się 2016 roku NSMK
miało pracowite weekendy.
- Tylko w dwa dni, 1-2 października, zrobiliśmy prawie 300 km odwiedzając takie miasta jak: Kraków,
Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice, Andrychów, Sucha Beskidzka
czy Żywiec. Przewieźliśmy wtedy
ponad 650 pasażerów a kilkunastu
naszych wolontariuszy przez ponad 20 godzin dbało o komfort osób,
które skorzystały z tej retro podróży. Piękne przywitanie oraz atrakcje na stacji w Żywcu zorganizowało Stowarzyszenie „Kolej Beskidzka”
– mówi prezes Nowosądeckiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei Kamil
Filipowski.

FOT. ADRIAN MARAŚ.

Projekt Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej 2016 dobiegł końca. Pociąg retro
zawitał do 29 miejscowości Małopolski,
lokomotywa pod parą pokonała łącznie
3557 km, przewożąc 7454 osoby. Wśród
pasażerów i osób witających pociąg na
stacjach jak świeże bułeczki rozeszło się
30 tys. egzemplarzy specjalnego wydania
„Dobrego Tygodnika Sądeckiego”, który
był patronem projektu.

Ekipa NSMK na stacji w Bieczu
- To już dobrze naoliwiona maszyna - tak Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej nazywa Maciej Panasiewicz, naczelnik Sekcji Utrzymania
i Napraw Taboru Zabytkowego Skansenu Taboru Kolejowego w Chabówce, prowadzonego przez spółkę PKP
Cargo.

Małopolskiego, teraz chyba nikt nie
powie, że tych pociągów mogłoby
nie być. Dzięki wsparciu województwa możemy wozić naprawdę dużo
osób, a bilet kosztuje te 30 czy 40 zł,
co nie jest jakimś dużym wydatkiem.
Będziemy jeździć nadal. Mamy już
pewne plany na przyszły rok – dodaje Maciej Panasiewicz.

Projekt, jakiego do tej pory nie było
- Jesteśmy z tegorocznej edycji
bardzo zadowoleni, chyba wszyscy.
Wykorzystujemy znajdujący się na
terenie skansenu tabor na przejazdy po Małopolsce. Ten projekt to coś,
czego do tej pory nie było. Chłopcy
ze stowarzyszenia spisują się bardzo dobrze. Przez pierwszą edycją
projektu się docieraliśmy, podczas
drugiej działamy już zgodnie. Myślę, że przy okazji trzeciej edycji będzie jeszcze lepiej.
Maciej Panasiewicz podkreśla także rolę Województwa Małopolskiego.
- Jak zaznaczył kiedyś Leszek Zegzda, członek Zarządu Województwa

Bilety i DTS jak świeże bułeczki
- Czy są jeszcze bilety na retro?
- takie pytanie towarzyszyło działaczom NSMK niemal przez cały czas
trwania projekty. A to dlatego, że
zdobycie biletu na pociąg retro to nie
taka prosta sprawa. Bilety, podobnie
zresztą jak egzemplarze specjalnego
wydania „Dobrego Tygodnika Sądeckiego”, rozchodziły się bowiem
jak świeże bułeczki!
- Za każdym razem byliśmy mile
zaskoczeni, że pomimo zwiększonej
w tym roku ilości kursów pociągu retro, zainteresowanie przejazdami nie
zmniejszyło się, a wręcz przeciwnie.

Bilety wyprzedawały się na kilka tygodniu przed wycieczką. Największym zainteresowaniem cieszyły się,
tradycyjnie, kursy do Chabówki oraz
do Zakopanego - informuje wiceprezes NSMK Łukasz Wideł. - Wielkim
zaskoczeniem było to, że setki mieszkańców stało wzdłuż torów i czekało,
aby zobaczyć nasz pociąg. Dowodem
są chociażby zdjęcia z przejazdów
z Tarnowa i Tuchowa, gdy jechaliśmy na 140-lecie linii kolejowej Tarnów - Leluchów. Tam było prawdziwe zatrzęsienie! Połowa ludzi została
na peronach!

Po kolei od kolei
Tegoroczna oferta przejazdów retro była bardziej zróżnicowana, niż
w 2015 r.
- Wykorzystaliśmy praktycznie każdy rodzaj taboru, jaki był

dostępny w Skansenie Taboru Kolejowego w Chabówce, a jakim mogliśmy
przewieźć pasażerów. Jeździliśmy
zarówno wagonami przedwojennymi, jak i powojennymi, z lat 60. Wagony prowadziły lokomotywy Ty 42107, OKz32-2, TKt 48-191. W nasze
wycieczki mocno zaangażowały się
samorządy a Urząd Marszałkowski mocno wspierał nas w naszych
działaniach. Zawitaliśmy do różnych malowniczych przyrodniczo
i atrakcyjnych turystycznie zakątków Małopolski. Dowodem jest bez
mała kilkaset przepięknych zdjęć, jakie zrobili na trasie zapaleni fotografowie – podkreśla Wideł.
Warto dodać, że jednym z wydarzeń inaugurujących tegoroczny projekt, był konkurs fotograficzny „Po
kolei od kolei”. W budynku dworca przez kilka miesięcy można było
oglądać fotografie ukazujące lokomotywę na tle pięknych krajobrazów Małopolski i nie tylko.

Przyjeżdżają specjalnie na retro
Pociągiem retro podróżowali nie tylko polscy turyści. Małopolskę zwiedzali także goście z Wielkiej Brytanii, Ukrainy, Czech,
Słowacji, Niemiec, Węgier, Grecji,
Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych
a nawet Australii.
- Są to miłośnicy kolei z innych
państw, którzy przyjechali do Polski
specjalnie na nasze pociągi. Nie jest
to jakaś wielka liczba osób, niemniej
jednak mamy gości z bardzo odległych stron - dodaje Łukasz Wideł.
Aktualnie miłośnicy są na etapie planowania przejazdów na przyszły rok.
- Jeżeli ponownie uda nam się
otrzymać dotację, dołożymy wszelkich starań, by przyszłoroczna oferta była równie atrakcyjna, jak nie
bardziej. Podróżni na pewno będą
zadowoleni. Więcej szczegółów ani
planowanych tras nie chcemy na
razie zdradzać - zaznacza wiceprezes NSMK.
AGNIESZKA MAŁECKA

Fotogalerię można zobaczyć na stronie: http://kolejegalicyjskie.pl/
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Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących
minionego okresu i planów na nadchodzący Nowy Rok.
W tych wyjątkowych dniach chcemy Państwu życzyć
wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań.

Dyrektor i Pracownicy Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu

Wszystkim Klientom, Partnerom
oraz Sympatykom naszych Firm składamy
życzenia spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz Pomyślności i Sukcesów w Nowym Roku
Życzy właściciel i pracownicy

ul. Zdrojowa 32,
www.q-meble.eu

ul. Piłsudskiego 1,
www.automarzen.eu
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SPONSOR GŁÓWNY

SPONSOR STRATEGICZNY

ORAZ BURMISTRZ KRYNICY-ZDROJU
ZAPRASZAJĄ

ZIMA 2017
19 STYCZNIA – 24 LUTEGO
19.01 KABARET

09.02

PARANIENORMALNI

DŻEM

21.01

10.02

PERFECT

ENEJ

28.01

11.02

LADY PANK

HEY

29.01 KABARET

17.02

IRA

SKECZÓW MĘCZĄCYCH
03.02

18.02

KULT

HAPPYSAD

05.02 KABARET

24.02 SYLWIA

ANI MRU-MRU

GRZESZCZAK

www.krynicazrodlemkultury.pl

www.krynica-zdroj.pl

BILETY DOSTĘPNE JUŻ OD 30 ZŁ
Kasa Kina Cyfrowego Jaworzyna II, ul. Piłsudskiego 19

SPONSORZY

ORGANIZATORZY

Pijalnia Główna w Krynicy-Zdroju

PARTNERZY

PATRONI MEDIALNI
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Nadchodzą ferie

Krynica Źródłem Kultury – czyli liczy się czas, miejsce i ludzie
Rozmowa
z JANEM MALSKIM
z krakowskiej agencji
reklamowej Especto
- Choć Krynica to niewątpliwie jedno
z najbardziej znanych polskich uzdrowisk, podobnych miejscowości, nie tylko
w naszym regionie, nie brakuje. Skąd zatem wziął się pomysł na projekt „Krynica
Źródłem Kultury” akurat w tym miejscu?
- Złożyło się na to kilka przyczyn. Z jednej strony chcieliśmy wykorzystać turystyczny potencjał tego miasta, szczególnie
w okresie zimowym, z drugiej wciągnąć do kulturalnej aktywności zarówno stałych mieszkańców Krynicy, jak i całego regionu Sądecczyzny.
Ferie zimowe to okres odpoczynku,
luzu, łatwiej jest wtedy zachęcić ludzi do korzystania z kulturalnej oferty. Innym ważnym czynnikiem była
dostępna infrastruktura w postaci
sali koncertowej w Pijalni Głównej.
Wreszcie władze miasta i uzdrowiska miały bardzo przychylny stosunek do całej idei i są współorganizatorami projektu.
- W dotychczasowych, dwóch edycjach
projektu wzięły udział znane i uznane

- Czyli mniej znane grupy występujące
przed głównym wykonawcą.
- Tak. Staraliśmy się wyszukiwać młodych i utalentowanych artystów i dać im szansę pokazania się
szerokiej publiczności. To był dobry
pomysł, bo w ten sposób „wyłowiliśmy” naprawdę znakomitych młodych wykonawców.

gwiazdy polskiej muzyki oraz scen kabaretowych. Jak się udało ściągnąć te wszystkie znakomitości do Krynicy?
- Muszę przyznać, że nie mieliśmy z tym większych problemów. Przede wszystkim ważny był
sam termin imprezy, czyli przełom stycznia i lutego. Dla większości artystów to okres odpoczynku
po intensywnych trasach koncertowych, stąd zgadzali się wpaść do
Krynicy na jeden koncert „na luzie”. W przeciągu dwóch lat zagrało u nas kilkudziesięciu znanych

muzyków i sprzedaliśmy 50 tys.
biletów.
- A czym kierowaliście się w wyborze
artystów?
- Chcieliśmy, żeby przyjeżdżali najlepsi. Ale zależało nam także
na tym, żeby grali nowości, a nie
przysłowiowe „odgrzewane kotlety”. Koncerty „na luzie” nie oznaczają w żadnym wypadku gorszej
jakości wykonania. Szczególną rolę
odgrywają również na naszych koncertach tzw. supporty.

- Wszystkie koncerty są biletowane. Nie
obawialiście się, że cena biletu może odstraszyć potencjalnych gości?
- Nie, tym bardziej, że ceny biletów nie są wysokie. Poza tym, to
był świadomy zamysł. Po pierwsze, od samego początku chcieliśmy, aby ludzie przychodzili na
występy artystów z pełną świadomością, na kogo przychodzą. Grupa
fanów, która przychodzi na koncert
ulubionego artysty, stwarza zupełnie inną atmosferę niż przypadkowe osoby zebrane na imprezie typu
„piknik”. Po drugie, inaczej odbiera się koncert, za który się zapłaciło. Człowiek naprawdę stara się wykorzystać ten czas, docenia to, za co
zapłacił. I przede wszystkim, na taki
koncert przychodzą tylko ci, którzy naprawdę tego chcą, a to także wpływa na odbiór imprezy, zarówno po stronie publiczności, jak
i artystów.

- Koncerty koncertami, ale projekt „Krynica Źródłem Kultury” to także szereg imprez towarzyszących, także i tych, promujących zdrowie i dobrą kondycję fizyczną.
- Oczywiście, bo kultura to nie
tylko muzyka czy kabaret. Podchodzimy do kultury całościowo, a więc w naszym podejściu
mieści się także kultura fizyczna.
W końcu zdrowie to podstawa. Chcemy, żeby każdy odbiorca kultury
mógł znaleźć w naszym projekcie
coś dla siebie.
- Planujecie sprowadzać do Krynicy także zagranicznych artystów?
- Kiedyś na pewno tak. Ale na razie skupiamy się na rynku krajowym.
Projekt taki jak nasz, to naprawdę duże przedsięwzięcie logistyczne
i zamierzamy go rozwijać stopniowo.
Mamy jednak sygnały, że na naszych
imprezach pojawiają się zagraniczni
goście ze Słowacji, Niemiec czy Wielkiej Brytanii. Szczególnie dotyczy to
turystów odwiedzających Kraków,
którzy dowiadują się o naszym projekcie i przyjeżdżają do Krynicy. Ale
oczywiście trzon naszych odbiorców
to przede wszystkim polska publiczność, a niektórzy fani przyjeżdżają do
Krynicy z naprawdę odległych regionów Polski.

ROZMAWIAŁA TATIANA BIELA

Dobra muzyka i świetna zabawa
12 wielkich wydarzeń kulturalnych,
w tym koncerty znanych polskich muzyków oraz występy popularnych kabaretów, to flagowe propozycje Pijalni Wód
Mineralnych w Krynicy na okres ferii zimowych od 15 stycznia do 27 lutego. Ale
to nie wszystko, bo w ramach cyklicznego projektu „Krynica Źródłem Kultury”, goście jednego z najbardziej znanych
polskich uzdrowisk mogą liczyć na szereg różnych atrakcji przeznaczonych zarówno dla koneserów dobrego kina czy
literatury, jak i dla wielbicieli zimowego,
narciarskiego szaleństwa. Słowem - dla
każdego, coś miłego.
„Krynica Źródłem Kultury” to cykl
wydarzeń, który stał się nową marką w polskiej kulturze. W sali koncertowej Pijalni w ciągu zimowych
ferii przez dwa lata zagrały największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej oraz wystąpili najbardziej znani
artyści i zespoły kabaretowe, każdorazowo przyciągając tłumy wielbicieli
dobrej zabawy. To były 43 wydarzenia
kulturalne w ciągu 12 tygodni i 40 topowych polskich artystów.
Zbliżająca się zimowa edycja projektu „Krynica Źródłem Kultury” także upłynie pod znakiem dobrej muzyki
oraz równie dobrego humoru. Koncerty zespołów: Perfect, Lady Pank,
Kult, Dżem, czy Enej to tylko niektóre z muzycznych propozycji. Z kolei
Kabaret Skeczów Męczących, grupa Paranienormalni czy kabaret Ani
Mru Mru na pewno rozbawią do łez
wszystkich gości krynickiego uzdrowiska. Ale to nie wszystko…

Dla najmłodszych przygotowano
cykl poranków, w ramach którego
dzieci będą mogły bawić się wspólnie z animatorami, obejrzeć bajki,
spektakle teatralne czy występy baletu dziecięcego „Miniatury”.
Z myślą o nieco starszych gościach, zorganizowano kino zimowe,
kącik dobrej książki oraz wieczory
z lokalną kulturą. Na miłośników
dobrego kina lub sportowych emocji czeka profesjonalnie przygotowana sala na 200 osób. Jeśli ktoś chce

się dowiedzieć, co się czyta w Polsce
i na świecie, powinien wybrać się do
Pijalni Głównej. Będzie okazja, żeby
spotkać się z autorami książek oraz
zakupić bestsellery literatury polskiej i światowej. A wieczorem dodatkowo czekają koncerty Orkiestry
Zdrojowej oraz występy lokalnych
artystów.
Organizatorzy nie zapomnieli także o wielbicielach bardziej
aktywnego wypoczynku. Dla nich
przygotowali giełdę narciarską

oraz warsztaty zdrowego żywienia i sportowej aktywności.
Wystawa najnowszego sprzętu narciarskiego i snowboardowego, szkółki nauki jazdy, wypożyczalnia sprzętu i fachowe
porady – to propozycja dla narciarzy i snowboardzistów. Z kolei wszyscy zainteresowani zdrowym i aktywnym trybem życia
będą mogli spotkać z się z osobistym trenerem, posłuchać wykładów dietetyka, spróbować wód

leczniczych, zajęć fitness-zumba czy zabiegów w uzdrowiskach.
Atrakcją nie tylko dla turystów
będą też z pewnością targi produktów regionalnych. Miody i wyroby
woskowe, artykuły lecznicze, rzeźby i wiele innych artykułów będzie
dostępnych na stoiskach producentów regionalnych.
Zapraszamy do wspólnej zabawy!
Krynica-Zdrój znów stanie się kulturalną zimową stolicą Polski.
(TB)
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Rok 2016 w sądeckim sporcie

Tutaj się gra już nie tylko w piłkę nożną!

Sandecja zrobiła krok do
przodu, Świerczewski i Janczyk
zawiedli
Jak zwykle największa uwaga
kibiców w sądeckim środowisku
sportowym skupiona była wokół
piłkarzy Sandecji. Wydawało się,
że dla pierwszoligowca będzie to
rok przełomowy. Już od dłuższego czasu zapowiadano, że klub pozyska hojnego sponsora, a drużyna
w kolejnych rozgrywkach powalczy nawet o Ekstraklasę. Sandecja nie doczekała się jednak na
wielkie pieniądze od tajemniczego sponsora. Jednak w 2016 roku
sądeczanie pod wodzą Radosława
Mroczkowskiego zrobili spory postęp. Po rundzie jesiennej zajmują
REKLAMA

Sandecja Nowy Sacz
miejsce blisko czołówki I ligi. Bardzo rozczarował Dawid Janczyk,
były reprezentant kraju i jeden z
największych zmarnowanych talentów polskiej piłki nie odbudował się w swoim rodzinnym mieście i trafił do… drużyny rezerw.
Niepowodzeniem skończyła się
także próba powrotu do Sandecji Arkadiusza Korcza (33 lata).

FOT MOSIR NOWY SĄCZ

FOT OFICJALNA STRONA KLUBU

Piłka nożna, siatkówka i sporty walki przyniosły nowosądeckim kibicom
najwięcej emocji i radości w mijającym
roku. Nie był to jednak rok sukcesów,
o których mówiłoby się w całej Polsce, ale Nowy Sącz staje się miastem coraz bardzie różnorodnym pod
względem funkcjonowania dyscyplin sportowych. Poszczególne kluby
zrzeszają coraz więcej zawodników,
obiecująco wygląda praca z młodzieżą, co daje podstawy do optymizmu
na przyszłość. Jak wyglądał mijający
rok w regionalnym sporcie?

Grzgorz Hedwig - kajakarstwo górskie
Zmarnowany talent prosił o możliwość treningów w macierzystym klubie, ale sztab szkoleniowy
uznał, że taki zawodnik nie jest im
potrzebny. W 2016 roku piłkarską
karierę zakończył Arkadiusz Aleksander (najlepszy snajper Sandecji w ostatnich latach), który został działaczem sądeckiego klubu.
Biało-czarni doczekali się także na

wielki powrót. Po tułaczce po ekstraklasowych boiskach do Sandecji wrócił Maciej Korzym. Groźny
snajper jest podstawowym zawodnikiem, ale niezbyt często umieszczał piłkę w siatce rywali.
Z innych sądeckich wątków piłkarskich - nie powiodło się Piotrowi
Świerczewskiemu (44 lata, wychowanek Sandecji, były reprezentant

kraju), który złożył rezygnację
z pracy w sztabie szkoleniowym
reprezentacji młodzieżowej Polski
do lat 21. To efekt pobicia trenera
Poloneza Wiedeń na meczu charytatywnym w Dębicy. Przypomnijmy – były piłkarz na oczach kibiców, uderzył dwukrotnie w twarz
60-letniego Wiesława Wójcika. Za
incydent zapłacił sporą cenę (nie
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Poważny impuls dla sądeckiej
siatkówki
Rok 2016 przyniósł ogromne postępy w nowosądeckiej siatkówce. Do II ligi kobiet awansowała
Sandecja Nowy Sącz. Podopieczne
Tadeusza Wcześnego bardzo dobrze sobie radzą w roli beniaminka.
Śladami kobiecego zespołu poszli
również siatkarze Dunajca. Podopieczni Łukasza Mężyka po bardzo dobrym sezonie także wywalczyli II ligę i w pierwszej części
kolejnego sezonu bardzo dobrze
sobie radzą na tym szczeblu rozgrywkowym. Dunajec może być
spokojny o kolejne pokolenia siatkarzy. Wielki sukces odnieśli młodzi zawodnicy tego klubu zajmując

drugie miejsce w Polsce w popularnym turnieju minisiatkówki o Puchar Kinder+Sport (trener Tadeusz
Olszewski). Natomiast utytułowane siatkarki Muszynianki Muszyna
(czterokrotne mistrzynie Polski)
w 2016 roku dotarły do ćwierćfinału europejskich Pucharów (Puchar
CEV), gdzie przegrały rywalizację
z azerskim klubem. Sezon w polskiej siatkarskiej elicie zakończyły na 6. miejscu, a w Pucharze Polski dotarły do turnieju finałowego
(ostatecznie miejsce 3-4).

w innych sportach walki: w Dublinie Mistrzynią Świata juniorów
w kickboxingu w wersji full contact została Jolanta Cichoń (UKS
Evan Nowy Sącz, +70 kg). Druga sądeczanka Natalia Dulian zdobyła brązowy medal w kategorii
56 kg. Natomiast pięściarz Szymon
Góra (UKS Gladiator Binczarowa)
wywalczył w Dublinie złoty medal
kadetów starszych w kickboxingu
w formule kicklight (+42 kg). Na
międzynarodowych galach Nowy
Sącz w kickboxingu reprezentował
Łukasz Pławecki (Halny Nowy Sącz).

Mocne uderzenie w sportach
walki

Olimpijskie starty bez sukcesu

Jedna z najlepszych imprez
sportowych na terenie Nowego
Sącza odbyła się w lutym. Wówczas zorganizowano galę boksu,
Golden Team Explosion V. Impreza
cieszyła się sporym zainteresowaniem. W sumie odbyło się dziewięć
walk. Dla sądeckiego klubu Golden
Team był to kolejny bardzo dobry
rok, m.in. w marcu podczas gali
„Friday Boxing Night” swoje piąte zawodowe zwycięstwo odniósł
Daniel Bociański nokautując łotewskiego boksera. Wśród juniorów wielką nadzieją jest Kacper
Salabura, który swojej kategorii
wiekowej należy do ścisłej krajowej czołówki.
Do tego Szymon Golonka (UKS
Evan Nowy Sącz) zdobył Mistrza
Polski młodzików w boksie (+76
kg). Sukcesów nie zbrakło również

Zawodnicy z naszego regionu
obecni byli także na tegorocznych
Letnich Igrzyskach Olimpijskich w
Rio De Janeiro. Kryniczanin Henryk Szost (34 lata) nie ukończył
olimpijskiego maratonu. W kolarstwie liczyliśmy na Katarzynę Niewiadomą z Ochotnicy Górnej (tegoroczna mistrzyni Polski: start
wspólny i jazda indywidualna na
czas). Na Igrzyskach Olimpijskich
walczyła o medal w wyścigu ze
startu wspólnego, ale ostatecznie
zajęła 6. miejsce. Nie zabrakło także sądeckich kajakarzy górskich.
Marcin Pochwała (reprezentował
Krakowski Klub Kajakowy) podobnie jak cztery lata wcześniej
zajął 5. miejsce w finale kanadyjki dwójki (w duecie z Piotrem
Szczepańskim). Natomiast Grzegorz Hedwig (Start Nowy Sącz) nie

FOT. OFICJALNA STRONA KLUBU

tylko finansową), bowiem stracił
wielką szansę pracy z młodzieżową reprezentacją Polski.
Nowy Sącz miał także niewielki epizod na Mistrzostwach Europy w piłce nożnej we Francji. Polska
dotarła tam do ćwierćfinału, przegrywając dopiero po serii rzutów
karnych z późniejszymi Mistrzami
Europy, Portugalią. Z dobrej strony zaprezentował się 19-letni zaledwie Bartosz Kapusta. Piłkarz Cracovii był uczniem Prywatnego Liceum
Ogólnokształcącego w Nowym Sączu. Po mistrzostwach Kapustka przeniósł się do mistrza Anglii, Leicester
City, ale jak na razie nie zdołał zadebiutować w tej drużynie w walce
o punkty.

Siatkówka - Sandecja
zdołał awansować do finału w kajakarstwie C- 1. Szybko z rywalizacji kajaki jedynki odpadł drugi reprezentant Startu Nowy Sącz
Maciej Okręglak.

Utrzymują wysoki poziom
Piłkarki ręczne Olimpii Beskid Nowy Sącz sezon 2015/2016
w polskiej ekstraklasie zakończyły na 9. miejscu. W obecnych rozgrywkach czeka ich trudna walka
o utrzymanie. W kadrze reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy w Szwecji znalazły się dwie
zawodniczki z Nowego Sącza: Kamila Szczecina (obecnie Baltica
Szczecin) i Alina Wojtas (obecnie

REKLAMA

Zdrojowa 28

Zielona 55
Rynek 12
Kity 69
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norweski Larvik). W grudniowych
mistrzostwach Polska po trzech
porażkach odpadła już w rundzie
wstępnej.
Postępy w II lidze robią koszykarki UKS Żak Nowy Sącz. Blisko
kadry Polski jest juniorka Anna
Orzeł, kadetka Natalia Popiół, oraz
młodziczka Aleksandra Jojczyk.
Nie zawiódł także Marcin Gawron (Towarzystwo Tenisowe Fakro Nowy Sącz), który zdobył dwa
złote medale (w grze pojedynczej i grze deblowej z Adamem
Majchrowiczem) podczas Halowych Mistrzostw Polski w tenisie ziemnym.
JACEK BUGAJSKI
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Kolejny numer DTS ukaże się 12 stycznia

Powstanie schronisko dla psów
- Cieszę się ogromnie, że pan
prezydent Ryszard Nowak pozytywnie odniósł się do naszej akcji. Zadeklarował, że schronisko
powstanie i nie może się już z tego
wycofać – mówi Beata Zygadło, inicjatorka akcji.
Zbieranie podpisów rozpoczęła w sierpniu tego roku. Pierwsze
podpisy zbierała sama. Potem dołączały się kolejne osoby.
- Takiej placówki w Nowym Sączu bardzo brakuje. Walka o powstanie schroniska dla naszych
czworonożnych przyjaciół trwała od bardzo dawna. Teraz uda się
nasz plan zrealizować, bo pan prezydent nie mógł zbagatelizować

FOT. ARCHIWUM

Ponad 5, 5 tys. osób podpisało się pod
petycją, którą dostarczono prezydentowi Nowego Sącza Ryszardowi Nowakowi. Schronisko ma powstać w połowie 2018 r.

takiej ilości podpisów mieszkańców miasta. Pewnie tych podpisów byłoby więcej, ale ile można
zbierać. To, co zebraliśmy, to i tak
bardzo dużo – dodaje Beata Zygadło.
- Bezdomnych psów w Nowym
Sączu jest bardzo dużo. Teraz będą

miały się gdzie podziać. Mam nadzieję, że zostanę zaproszona na
otwarcie schroniska - śmieje się
pani Beata.
Nie jest jeszcze znana lokalizacja
schroniska.
(AM)

REKLAMA

Mieszkańcom Gminy Bobowa
oraz ich bliskim
i gościom życzę radosnego przeżywania
Świąt Bożego Narodzenia. Niechaj w naszych domach
zapanują miłość i pokój, a zrodzona w noc
Narodzenia Pańskiego, nadzieja czyni dobrym
i pomyślnym dla wszystkich nadchodzący
Nowy 2017 Rok.

Wacław Ligęza
Burmistrz Bobowej

Gmina Chełmiec
realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich
„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej
na terenie gminy Chełmiec – etap II
Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki
ściekowej w aglomeracji Chełmiec, co przyczyni się do
poprawy stanu środowiska naturalnego i jakości życia
mieszkańców Gminy Chełmiec
Dofinansowanie projektu z UE: 14 432 480,90
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Muzyka

FOT. Z ARCH. M. WITKOWSKIEGO

Uzależniamy ludzi od sztuki

8 przeglądów artystycznych, 20 warsztatów twórczych, 25 integracyjne koncerty galowe a wszystko to na terenie
trzech województw: małopolskiego,
podkarpackiego i śląskiego. „Mozart
kontra Sinatra – Aktywizacja integracyjna przez Sztukę”, bo tak właśnie
nazywa się projekt, w ramach którego
odbywają się wspomniane wydarzenia,
to niezwykłe przedsięwzięcie edukacyjno-interdyscyplinarne organizowane przez nowosądeckie Stowarzyszenie Muzyka Świata AKORD. W tym roku
odbyła się piąta edycja tej unikalnej
w skali Polski inicjatywy, trwającej od
1 kwietnia do 31 grudnia.
- Realizujemy nasz projekt na
obszarach o słabym dostępie do
kultury wysokiej – mówi Mirosław Witkowski, muzyk, animator kultury i jeden z głównych inicjatorów projektu. – Chcemy, aby
ludzie, dla których kontakt z szeroko pojętą kulturą wysoką bywa,
z różnych przyczyn, utrudniony,
mieli także szansę na udział w
wydarzeniach zarezerwowanych
zwykle dla mieszkańców wielkich miast.
Witkowski i dodaje, że wszystkie działania w ramach projektu
były bezpłatne dla adresatów.
„Mozart kontra Sinatra” to projekt obejmujący swym zasięgiem

różne grupy społeczne i wiekowe –
młodzież, szczególnie tę narażoną
na różne zagrożenia cywilizacyjne,
seniorów, osoby wybitnie uzdolnione oraz osoby niepełnosprawne,
zarówno ruchowo jak i intelektualnie. - Celem zadania była promocja
i tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi kreatywności osób niepełnosprawnych i ich współpracy ze
sprawnymi adresatami bez ograniczeń wiekowych - mówi Anna
Kroj prezes stowarzyszenia AKORD
i koordynator projektu.
- „Mozart kontra Sinatra” daje
możliwość aktywnego działania
oraz łączenia aktywności twórczej
ze zdobywaniem wiedzy i wykorzystania jej w praktyce na rzecz
lokalnej społeczności w towarzystwie uznanych artystów młodego pokolenia – dodaje Kroj, wskazując jednocześnie na drugiego
adresata projektu czyli młodzież.
– Zależało nam także na twórczej
aktywizacji młodych ludzi tak,
aby zniechęcić ich do podejmowania zachowań ryzykownych
i zachęcić do prowadzenia zdrowego stylu życia. W tym celu,
autorzy projektu wraz z terapeutami specjalizującymi się
w leczeniu i profilaktyce uzależnień, odwiedzali także różne

szkoły i przekonywali młodych ludzi, że najlepszym lekarstwem na
problemy wieku dorastania nie
jest uzależnienie od różnych substancji czy zachowań, ale aktywne
włączenie się w różne formy działalności artystycznej, dającej poczucie celu i spełnienia.
Aktywizacja poprzez kulturalno-edukacyjną integrację służyć miała także innemu celowi,
a mianowicie podniesieniu świadomości osób sprawnych w odniesieniu do problemów osób niepełnosprawnych oraz poprawieniu
sytuacji tych osób, dzięki nawiązaniu przez nie relacji i przyjaźni
podczas trwania projektu. – Naszym zamiarem była pomoc w
kształtowaniu pozytywnych postaw wobec wyjątkowości osób
niepełnosprawnych – wspomina
Mirosław Witkowski. - Zrealizowaliśmy działania, których celem
było przeciwdziałanie tendencjom segregacyjnym, izolacyjnym, a jednocześnie stworzyliśmy dla tych osób odpowiednie
warunki do rozwoju, nauki, pracy i spędzania wolnego czasu i co
ważne, w ich własnym środowisku. Zadanie zmierzało także do
podniesienia kompetencji twórczych adresatów oraz kształtowania poczucia, że kultura jest

nieodzownym elementem rozwoju osobistego i społecznego.
- Projekt spotkał się z dużym
uznaniem ze strony organizacji działających na rzecz osób
niepełnosprawnych – mówi Mirosław Witkowski. – Nasze
działania zauważyła m.in. Bonifraterska Fundacja Dobroczynna w Konarach, zostaliśmy także
zaproszeni na Międzynarodową Konferencję Osób Niewidomych, Słabowidzących i ich Bliskich, która odbyła się w Pałacu
Kultury i Nauki w Warszawie, co
umożliwiło nam zaprezentowanie projektu szerokiemu audytorium. Wydarzeniu patronowała
małżonka Prezydenta RP Agata
Kornhauser- Duda.
Tak wielkie przedsięwzięcie
nie mogłoby się jednak powieść
bez wsparcia różnych osób i instytucji, i to na każdym poziomie
jego realizacji. – Szczególne podziękowania należą się stowarzyszeniu „Gniazdo” ze Starego
Sącza oraz jego prezes Zofii Wcisło, która była dobrym duchem
całego projektu – mówi Mirosław Witkowski. - Oddana całym
sercem osobom niepełnosprawnym, uczuliła nas na szczególne potrzeby tego środowiska
i przygotowała na wyzwania,

które możemy napotkać na swojej drodze.
Oczywiście projekt wspierali
także inni partnerzy, w tym gminne i miejskie ośrodki kultury, organizacje działające na rzecz osób
niepełnoprawnych, Uniwersytety
III Wieku, świetlice środowiskowe, lokalne parafie, koła gospodyń
wiejskich, koła emerytów i rencistów oraz lokalne placówki oświatowe. Ogółem w projekcie wzięło
udział 25 partnerów, a także ok. 40
tys. melomanów, 240 osób niepełnosprawnych, 400 sprawnych oraz
20 wolontariuszy.
- Nasze stowarzyszenie nie jest
liczne, na co dzień działa w nim
9 osób, ale staramy się działać
z rozmachem – podkreśla Mirosław
Witkowski. – Moim marzeniem,
które mam nadzieję, uda nam się
w przyszłości zrealizować, jest
rozszerzenie naszego projektu na
skalę międzynarodową. Oczywiście wymaga to jeszcze większego nakładu pracy i wysiłku, ale
patrząc na dotychczasowe pięć
edycji, wiem, że warto – zapewnia Witkowski i dodaje, że uzależnianie ludzi od sztuki, to największa przygoda jego życia i źródło
wielkiego osobistego i zawodowego spełnienia.
(TB)
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Informacje
Nowy prezes uzdrowiska
Rozstrzygnięto konkurs
na stanowisko prezesa
zarządu Uzdrowiska
Krynica-Żegiestów.
Zostanie nim mieszkaniec Limanowej,
Grzegorz Biedroń
– członek Prawa
i Sprawiedliwości, radny Sejmiku Województwa
małopolskiego, a także
dyrektor Zespołu Placówek
Oświatowych w Słopnicach.
Zgłoszenia kandydatów były
przyjmowane do 14 grudnia. Rada
nadzorcza spółki przeprowadziła konkurs, w którym wystartowało kilkunastu kandydatów.
Ostatecznie wybrano Grzegorza
Biedronia.
- Jeżeli chodzi o objęcie stanowiska prezesa uzdrowiska Krynica-Żegiestów, to jest to kwestia kilku dni - mówi Grzegorz
Biedroń, potwierdzając nieoficjalne doniesienia.
Nowej pracy nie da się połączyć z dotychczasowym stanowiskiem. Grzegorz Biedroń
po ponad 17 latach musi zrezygnować z pełnienia funkcji dyrektora Zespołu Placówek
Oświatowych w Słopnicach. Uważam, że był to bardzo dobry
okres współpracy z samorządem
i gronem pedagogicznym. Ale
siedemnaście i pół roku to długi czas - mówi.
W mediach komentowano, że
ostatni rok nie był szczególnie
dobry dla uzdrowiska. Po rezygnacji Jarosława Wilka spółka
na nowego prezesa trzeba było
czekać przeszło trzy miesiące.
W maju został on wybrany, ale
REKLAMA

nie na długo. Jerzy Szymańczyk zrezygnował
po trzech miesiącach sprawowania
tej funkcji.
Nauczyciel, dyrektor szkoły i samorządowiec zajmie teraz miejsce
człowieka związanego z branżą uzdrowiskową od przeszło dwudziestu lat. Jego poprzednik,
Jerzy Szymańczyk, był bowiem
m.in. prezesem największej
spółki uzdrowiskowej w Polsce
– Zespołu Uzdrowisk Kłodzkich
w Polanicy-Zdroju, a także
uzdrowiska Wieniec-Zdrój we
Włocławku. Przewodniczył także
stowarzyszeniu Unia Uzdrowisk
Polskich i był członkiem władz
stowarzyszenia Izby Gospodarczej „Uzdrowiska Polskie”.
Grzegorz Biedroń to nauczyciel, były burmistrz Limanowej (1992-1994), od 1999 roku
pełniący funkcję dyrektora ZPO
w Słopnicach. Od 2006 roku
zasiada w Sejmiku Województwa Małopolskiego. Jest tam
przewodniczącym
Ko m i sji Rozwoju Regionu, Promocji i Współpracy z Zagranicą.
Mandat uzyskał z listy Prawa
i Sprawiedliwości.
Uzdrowisko Krynica-Żegiestów SA w Krynicy-Zdroju jest
jednoosobową spółką Skarbu
Państwa. Świadczy kompleksowe usługi uzdrowiskowe w kilku obiektach, sprzedaje też wody
mineralne i lecznicze. Wysokość
kapitału zakładowego wynosi
51,6 mln zł.
(PA)

Żywa szopka czeka na zwiedzających

FOT. Z ARCH. J. CIEŚLIKA
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W Żeleźnikowej Wielkiej już po raz
dziesiąty powstaje żywa szopka.
Przygotowują ją wraz z całą swoją rodziną Jan Cieślik. Są już gotowe zagrody dla zwierząt oraz żłóbek dla dzieciątka Jezus. Szopka
będzie czekać na zwiedzających
już w pierwszy dzień świąt Bożego
Narodzenia.
Szopka jest odpowiednio zadaszona oraz ocieplona. W zagrodach
dla zwierząt znajdą się między innymi kozy, wół, osiołek, kucyki
oraz owce.
- Mamy przygotowane siano,
owies oraz marchewki, aby dokarmiać zwierzęta, szczególnie

lubią to robić dzieci - mówi Jan
Cieślik.
W centralnym miejscu szopki
ma być żłóbek z dzieciątkiem Jezus.
Wokół niego postawione zostaną figurki z postaciami świętej rodziny,
trzech króli oraz pasterzy. Anna
Cieślik, córka pana Jana, jest odpowiedzialna za dekorację szopki.
- Zajmuję się między innymi
szyciem strojów dla postaci, na
przykład szyję strój świętego Józefa oraz Maryi. W przygotowaniu szopki pomaga cała rodzina,
tak aby zdążyć ze wszystkim na
czas - dodaje pani Anna
Rodzina przyznaje, że dzięki żywej szopce bardziej czuje się

świąteczny klimat. Cała rodzina
gromadzi się przy niej w okresie
świąt Bożego Narodzenia, tłumnie
odwiedzają ją sąsiedzi oraz turyści.
- Jesteśmy religijni i wierzymy,
że pan Jezus urodził się na sianku
wśród zwierząt. Staramy się kultywować tę tradycję, aby nie zaginęła. Liczę, że sprawię zwiedzającym dużo radości. Dokąd będę żył,
dotąd szopka będzie stała obok naszego domu -zapewnia Jan Cieślik.
Szopka będzie dostępna dla
zwiedzających od pierwszego dnia
Bożego Narodzenia. Będzie można ją zwiedzać co najmniej do Nowego Roku.
(MCH)
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Kultura
20 grudnia, godz.18., Pijalnia Główna w Krynicy-Zdroju - Uroczysty Koncert Orkiestry Zdrojowej
20 grudnia, godz.18., Sala Balowa Starego Domu Zdrojowego
w Krynicy - Zdroju – Operetka Lubelska: „Wielka Sława to Żart”
21 grudnia, godz. 17.30, Zespół Szkół w Chełmcu – koncert charytatywny „Gdzie jest nasze Betlejem”?
24 grudnia, godz. 24., Kościół z Łososiny Dolnej w Sądeckim
Parku Etnograficznym - Pasterka w Skansenie
27 grudnia, godz.19., Sala Balowa Starego Domu Zdrojowego
w Krynicy-Zdroju - Koncert fortepianowy
28 grudnia, godz., Sala Balowa Starego Domu Zdrojowego w Krynicy-Zdroju - Koncert „Oczy czarne”
30 grudnia, godz. 19., Kino Sokół w Starym Sączu – Koncert
artystów Piwnicy pod Baranami
1 stycznia, godz. 16. i 19., Pijalnia Główna w Krynicy-Zdroju –
Koncert noworoczny
4 stycznia, godz. 19., Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu
– Koncert Noworoczny „Kochaj Mnie”
6
stycznia,
godz.
18.,
Kino
Sokół
w Starym Sączu – Koncert Noworoczny w stylu wiedeńskim Miejskiej Orkiestry ze Starego Sącza
7-8 stycznia, Gminny Ośrodek Kultury w Lipnicy Murowanej –
35. edycja Małopolskiego Przeglądu Grup Kolędniczych o Lipnicką Gwiazdę
13 stycznia, godz. 19., Galeria Sztuki Współczesnej BWA Sokół
– wernisaż wystawy „Cultus Terrae”
14 stycznia, godz. 18., MCK Sokół w Nowym Sączu – Koncert
noworoczny dla Sądeczan
(AM)

REKLAMA

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
Wszystkim korzystającym z obiektów MOSiR w Nowym Sączu
i przyjaciołom naszego ośrodka składamy życzenia
radosnych, spokojnych i pogodnych świąt
a w Nowym 2017 Roku
spełnienia marzeń oraz sukcesów na polu zawodowym,
sportowym i osobistym.
Paweł Badura
Dyrektor Ośrodka wraz z Pracownikami
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PROMOCJA

Unikatowy produkt odzieżowy z Nowego Sącza
Grzeje tam, gdzie tego potrzebujesz
Czy wiesz, że każdego dnia sześciu na
dziesięciu pacjentów lekarza pierwszego kontaktu, skarży się na bóle stawów
i mięśni pleców? Zdumiewająca statystyka,
choć przyczyn tego bardzo powszechnego schorzenia można uniknąć w stosunkowo prosty sposób i to bez farmakologicznej interwencji.
Ale najpierw mały test, Drogi Czytelniku. Zaliczasz się może do grupy osób
cierpiących na wspomniane dolegliwości? Jeśli Twoja odpowiedź brzmi: „nie”,
to mamy dla Ciebie ważną wiadomość.
Przy powszechności występowania bólów stawowych i mięśni pleców, wszyscy
znajdujemy się w bardzo szerokiej grupie
ryzyka. Niemal każdy zalicza się do tego
grona i nawet, jeśli dzisiaj czuje się świetnie, z biegiem czasu ma wielką szansę poznać – przepraszamy za dosłowność – na
własnym grzbiecie te uciążliwe bóle. Ryzyko czai się na każdym kroku.
Jak wyjaśnia doktor Marek Gwiżdż we
wspomnianych dolegliwościach mamy do
czynienia zarówno z procesem degeneracji mięśni i stawów na tle nerwowym, ale
również metabolicznym. Zapoznajmy się
zresztą ze szczegółami wiele wyjaśniającej opinii doktora Marka Gwiżdża:
- Mięśnie z wiekiem stają się sztywniejsze głównie ze względu na zmniejszony przepływ krwi. Dzieje się tak przede
wszystkim na skutek ograniczenia dostarczania do mięśni substancji odżywczych
przez tętnice oraz słabnącego z upływem
czasu krążenia żylnego zapewniającego
odpływ metabolitów. Zmiany zwyrodnieniowe powstają również na skutek zaburzenia ruchomości stawów, a ból pojawia
się też w efekcie przebytych urazów i niestabilności w obrębie stawów kręgosłupa.
Skomplikowane? Pozornie, a wspomnianych sześciu na dziesięciu Czytelników tego tekstu – niestety – dobrze wie,
o czym mowa. Skomplikowane i zazwyczaj czasochłonne jest tylko wychodzenie
z tego niekomfortowego stanu. Oczywiście można to zrobić przy pomocy środków farmakologicznych albo długotrwałej
rehabilitacji ruchowej i fizykoterapii. Można i tak, ale…
Na szczęście istnieją prostsze i zupełnie nieinwazyjne metody łagodzenia oraz
zapobiegania bólom stawów i mięśni pleców. To w Nowym Sączu powstał niezwykły produkt, który dzięki oryginalnemu fasonowi, kombinacji użytych materiałów
i zastosowanemu krojowi, skutecznie eliminuje nawet bardzo dotkliwe stany zapalne, a stosowany profilaktycznie pozwala uniknąć przykrych niespodzianek
z naszym zdrowiem. Co to takiego? To
podkoszulek Woolmed. Z pozoru zwyczajny podkoszulek, choć już przez wielu jego użytkowników nazywany „magicznym”. Ale przecież nie ma w nim żadnej
tajemnej magii, a jedynie odpowiednie zastosowanie czystej wełny. Co ciekawe, ludzie od wieków stosowali wełnę, jako naturalny środek łagodzący miejsca bolesne
w naszym organizmie.
- Dzięki właściwościom elektrostatycznym wełna zmienia napięcie skóry, dając
poczucie relaksu, szczególnie w przypadku napięć o podłożu emocjonalnym
– przekonuje fizjoterapeuta Artur Pawłowski. – Działa ona również na mechanoreceptory, zmniejszając napięcia wynikające z przeciążeń mechanicznych. Wełna
zwiększa też miejscowo temperaturę

ciała, zawsze do optymalnej wysokości
36,6 stopni C i bez względu na warunki
pogodowe zapobiega wyziębieniu mięśni. Mimo, że w okolicach kręgosłupa występuje zwiększona potliwość, pot nigdy
nie oziębia się, gdyż wełna nawet, kiedy
jest mokra to grzeje! Jej działanie rozluźnia napięte i sztywne mięśnie, a ponadto
wełna nie podrażnia skóry, posiada działanie antyalergiczne poprzez hamowanie
rozwoju roztoczy.
Koszulkę Woolmed zaprojektowano
i pomyślano nie tylko z myślą o osobach aktywnych fizycznie, pracujących w
zmiennych warunkach atmosferycznych,
czy narażonych na działanie pogodowych
wahań, ale również o wszystkich tych,
którzy cenią sobie komfort dnia powszedniego. Podkoszulek Woolmed z przodu jest klasyczny – bawełniany, co umożliwia odprowadzanie ciepła z organizmu.
Część tylna jest wełniana. Taka kombinacja użytych materiałów powoduje odpływ krwi z dolnej części pleców, a co za
tym idzie zmniejszenie stanów zapalnych

w obrębie stawów kręgosłupa. Odbywa się to całkowicie naturalnie. Co ważne i o czym warto pamiętać - nie byłoby
to możliwe w przypadku koszulki wyłącznie wełnianej.
Doktor Marek Gwiżdż zwraca również
uwagę na jeszcze jeden istotny argument
przemawiający za stosowaniem na co
dzień podkoszulków Woolmed:
- Zastosowanie wełny na plecach, a
bawełny z przodu koszulki ma jeszcze
inne niebagatelne dla naszego organizmu znaczenie, szczególnie podczas wysiłku fizycznego, albo choćby tylko podczas drobnych prac - przekonuje doktor
Gwiżdż. – Pomiędzy mięśniami znajduje
się szkielet włókien powięziowych. Kiedy
mamy ogrzane plecy włókna te się rozluźniają, dając uczucie relaksu, natomiast
z przodu na skutek schłodzenia utwardzają się, co daje podporę dla mięśni brzucha,
a to one przecież odgrywają bardzo istotną rolę w stabilizacji kręgosłupa.
Skąd wziął się pomysł na leczniczo-rehabilitacyjną koszulkę? Jak zawsze

potrzeba jest matką wynalazków, a tym
razem była do potrzeba bolesna. Na własnej skórze, czy raczej na własnym kręgosłupie, przekonał się o tym sądecki przedsiębiorca Ryszard Florek.
- Trzydzieści lat temu, kiedy bolał mnie
kręgosłup i groziła mi jego operacja, na własną rękę zacząłem szukać naturalnych sposobów rozwiązania problemu – opowiada
prezes firmy Fakro. - Moje dolegliwości dokuczały mi szczególnie, kiedy podkoszulek,
w którym pracowałem, stawał się wilgotny. Wtedy odkryłem – choć to już przecież dawno zostało odkryte – właściwości owczej wełny! Mój problem rozwiązało
wszycie na plecach podkoszulków specjalnej wstawki z wełny, która grzała nawet
wówczas, kiedy podkoszulek był wilgotny.
Wtedy to również powstał pomysł stworzenia unikatowego na światową skalę produktu odzieżowego uszytego z przodu z bawełny, a z tyłu z wełny. Od lat już używam
podkoszulka Woolmed i wszystkich namawiam do stosowania go prostym hasłem –
grzeje tam, gdzie tego potrzebujesz!
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Gwiazda nie tylko na Gwiazdkę

Produkujemy samochody już od ponad stu lat
2280 metrów całkowitej powierzchni użytkowej, w tym
aż 560 metrów przeznaczonych dla Działu Sprzedaży
samochodów osobowych, dostawczych oraz ciężarowych, z czego 426 metrów planowanej przestrzeni
wystawienniczej przeznaczonej na ekspozycję samochodów osobowych.
Tak właśnie prezentować się będzie nowy salon Sobiesław Zasada Automotive, firmy będącej
autoryzowanym dealerem i serwisem marki Mercedes Benz. Budynek zostanie oddany do użytku najprawdopodobniej w pierwszym kwartale przyszłego roku. Czy to oznacza zwiększenie
oferty samochodów wszystkich klas dla potencjalnych klientów?

o poziom wyposażenia. – Mercedesy zaopatrzone są w szereg systemów, które pomagają kierowcom w prowadzeniu samochodów
tak, aby nie doprowadzić do wypadku – przekonuje Maciej Styrna i dodaje, że znikomy procent aut sprzedawany jest w wersji podstawowej, klienci chcą bowiem zwykle dodatkowych
udogodnień.
Choć paleta kolorystyczna Mercedesa jest bogata, najbardziej popularne w naszym regionie
są samochody w kolorze czarnym, białym oraz
w różnych odcieniach szarości. Ostatnio coraz
bardziej popularny staje się także kolor czerwony
„hiacynt”. – Paleta kolorystyczna jest bardzo bogata i każdy klient na pewno znajdzie odpowiadający mu odcień – mówi Maciej Styrna.

Nowy salon w najnowszych standardach
- W naszej obecnej lokalizacji już teraz oferujemy klientom pełną gamę samochodów osobowych, dostawczych oraz ciężarowych marki Mercedes-Benz. Do tej pory nasza ekspozycja
mieściła zaledwie trzy samochody, po otwarciu nowego salonu planowana część wystawiennicza będzie mogła pomieścić ich od 10
do 12 – mówi Maciej Styrna kierownik sprzedaży samochodów osobowych. - W dotychczasowym budynku mieliśmy zdecydowanie za mało
miejsca i część samochodów musiała być eksponowana na zewnątrz, co rodziło pewne problemy, szczególnie w sezonie zimowym. Nowy
salon budowany jest zgodnie z najnowszymi
standardami marki Mercedes-Benz zarówno
pod względem wizualizacji jak również tymi
dotyczącymi kwestii użytkowych. W związku
z tym znajdzie się w nim spora ekspozycja,
nowa, większa poczekalnia dla klientów serwisu oraz specjalnie przystosowane miejsce
do wydawania klientom ich nowych samochodów. Salon będzie teraz przystosowany również do wymagań aktualnego poziomu sprzedaży, który na dziś jest porównywalny do innych
naszych lokalizacji w większych miastach, takich jak chociażby Bielsko- Biała, Rzeszów
a nawet Łódź.

Mercedes w kwiatki?
A co, jeśli klient ma szczególnie fantazyjne
upodobania i zażyczy sobie na przykład Mercedesa w kwiatki? – Tutaj ograniczają nas trochę
projektanci Mercedesa, ponieważ istnieją kompletacje, które są dopuszczalne i takie, które raczej odradzamy klientowi. Ważne jest przede
wszystkim zadowolenie nabywcy lecz również
sam image marki, a jakieś udziwnienia związane np. z kolorem skóry i lakieru nie zawsze wpływają dobrze na wizerunek „Gwiazdy” – podkreśla Maciej Styrna
A zatem, nawet jeśli nie kupimy w salonie
Mercedesa samochodu w kwiatki, to firma gotowa jest sprostać różnym wymaganiom klientów
dzięki tzw. Fabryce Marzeń. Salon może sprowadzić na życzenie nabywcy różne odcienie skóry,
drewna czy lakieru. Przyszły właściciel samochodu może także obejrzeć swoje wymarzone auto
dzięki dostępnym wizualizacjom. – Dzięki firmowym aplikacjom czy konfiguratorowi, jesteśmy w stanie pokazać każdy samochód wewnątrz
i na zewnątrz, zarówno w świetle dziennym, jak
i nocnym, wszystkie opcje wyposażenia, kolorystyki, felg czy wielu innych elementów wyposażenia, włącznie z filmami obrazującymi działanie
konkretnego elementu wyposażenia – opowiada
Maciej Styrna.

Maybach kupiony na Sądecczyźnie

FOT. Z ARCH. MERCEDES

Choć Nowy Sącz jest raczej niewielkim miastem i pod względem liczby mieszkańców nie
może konkurować z wielkimi aglomeracjami,
okazuje się, że luksusowe Mercedesy sprzedają
się w naszym mieście całkiem dobrze. Podobnie zresztą jak na terenie całej Sądecczyzny,
która słynie nie tylko z dużej liczby zamożnych
przedsiębiorców, ale jest także polskim zagłębiem branży transportowej – Mamy w Nowym
Sączu bardzo prężnie działających przedsiębiorców, wielu z nich znajduje się na liście najbogatszych Polaków, kupują naprawdę drogie samochody z najwyższej półki, choćby luksusową
klasę S. W zeszłym roku udało nam się sprzedać
nawet wersję Maybach – mówi Maciej Styrna. Generalnie mogę powiedzieć, że dobrze sprzedają się wszystkie modele Mercedesa, zarówno
osobowe, ciężarowe, jak i dostawcze – dodaje. - To na pewno, oprócz specyfiki naszych
klientów, zasługa również marki Mercedes-Benz, która w ostatnich latach zmieniła filozofię dotyczącą projektowania samochodów.
Teraz mamy największy mix modeli spośród
wszystkich marek i nie ukrywajmy, Mercedes oprócz swojej jakości, luksusu, poziomu
bezpieczeństwa czy nowinek technicznych,
stał się po prostu ładny.

Wyposażenie dodatkowe gra rolę
Najczęściej Mercedesy kupują właściciele
firm oraz przedstawiciele wolnych zawodów.
Kupujący samochód tej marki i klasy głównie pytają o rozwiązania techniczne związane
z ogólnie pojętym bezpieczeństwem jazdy oraz

Dzieci też mają głos w sprawie auta
Choć wcześniej to głównie mężczyźni decydowali się na zakup Mercedesa, teraz jednak sytuacja się zmienia i w wielu przypadkach to małżeństwa podejmują decyzję o kupnie samochodu, zaś
kobiety są coraz bardziej aktywnymi klientkami
i to nie tylko w kwestii tradycyjnej domeny pań,
czyli wyboru koloru. Jak zauważa Maciej Styrna,
wpływ na decyzje zakupowe rodziców mają także coraz częściej dzieci, które są pytane przez dorosłych o opinię w sprawie wybranego przez starszych samochodu.
Mercedes Benz to marka droga, ale jak przekonuje Maciej Styrna, warta swojej ceny. I nie
chodzi tu tylko o sam prestiż czy ponad stuletnie doświadczenie, ale także o fakt, że producent stara się, aby wszystkie komponenty
składające się na produkowany przez niego samochód były naprawdę z najwyższej półki. Tym
bardziej, że polski klient jest tak samo wymagający jak klienci z innych krajów, a kupując samochód klasy Premium, chce być pewien, że
dostanie produkt najwyższej jakości. A decydując się na „Gwiazdę” może być pewien, że faktycznie dostanie to, za co zapłacił. - Poza tym
marka staje coraz bardziej dostępna, już teraz
mamy w ofercie finansowania Mercedes-Benz
bank i leasing, które pozwalają na zakup wymarzonego samochodu spod znaku Gwiazdy.
Najtańszy model w naszej ofercie - Mercedes
klasy A - zaczyna się już od 88 900 zł, a miesięczny koszt jego wynajmu oscyluje w granicach tysiąca zł.
TATIANA BIELA
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U sąsiadów

Bardejów – warto zobaczyć
Zaledwie 35 km od Krynicy-Zdroju położone jest niewielkie miasteczko, wpisane na listę Światowego Dziedzictwa
UNESCO i kilkakrotnie wybrane na najpiękniejsze miasto Słowacji – Bardejów. Przepiękne starożytne miasteczko,
w którym się na pewno zakochacie od
pierwszego wejrzenia. Doskonała średniowieczna architektura i gustownie
przeplecione nowoczesne elementy po
prostu urzekją.
Największa atrakcja miasta to historyczne centrum – prostokątny
rynek zabudowany szeregiem starodawnych kamienic mieszczańskich. W samym środku usytuowany jest budynek ratusza z początku
XVI wieku (1505-1509), w którym obecnie mieści się ekspozycja
Muzeum Szaryskiego. W północnej części rynku usytuowana jest
rzymskokatolicka Bazylika Minor
św. Idziego. W jej wnętrzu mieści
się bezcenny zespół 11 późnogotyckich ołtarzy skrzydłowych z XV
i XVI wieku. Warto wyjść po stromych schodach na wieżę, z której
roztacza się przepiękny widok na
miasto. Na uwagę zasługuje również wał obronny, który należy do
najdoskonalszych gotyckich fortyfikacji miejskich na Słowacji.
Po latach zastoju uzdrowisko
Bardejovské Kúpele, oddalone od

Bardejowa zaledwie 5 km, przeżywa okres rozwoju i reaktywacji.
Należy ono do najstarszych i najpiękniejszych uzdrowisk Słowacji. Usytuowane jest w otoczeniu
pięknej przyrody i jest idealnym
miejscem do wypoczynku i nabrania nowych sił. W dawnych czasach
przyjechała tutaj się leczyć również cesarzowa Sissi, obecnie można podziwiać w Hotelu Alžbeta zrekonstruowany hol oraz apartament
w stylu Sisi, w którym również
można spędzić noc,

CIEKAWOSTKI…
• Specjalnością Słowacji jest

piwo, powstające w wyniku
wymieszania w proporcji pół
na pół piwa jasnego z piwem
ciemnym.
• Na ratuszu w Bardejowie można zobaczyć rzeźbę przedstawiające gołe pośladki. Według
legendy budowniczemu, który
budował ratusz, nie zapłacono
tyle, ile żądał. Zemścił się w
naprawdę oryginalny sposób.
Wyrzeźbił bowiem statuetkę chłopczyka wystawiającego nagie pośladki w kierunku
siedziby władz miasta. Rzeźba
pozostała tam do dzisiaj.

piwo „rżnięte”. Tak zwane „rezane” to dwukolorowe

JANA GĄSIOROWSKA

Najbliższe imprezy w Bardejowie
KONCERT BOŻONARODZENIOWY „KEC SME PRIŠLI POVINŠOVAC”
20. 12. 2016r.
Jedyny w swoim rodzaju koncert 30 muzyków znanych zespołów folklorystycznych Stana Baláža, Milana Rendoša, Šarišanci, Verbung, Primáš a Micha Smetanku. Hala sportowa Mier, Bardejov, o 19.00
Cena: 9,00 € / VIP: 12,00€

REKLAMA

SWIATEŁKO BETLEJEMSKIE
24. 12. 2016r.
Zapalcie światełko betlejemskie na Placu Ratuszowym o godzinie 12:00.

SYLWESTROWE WYJŚCIE NA GÓRĘ MINČOL
31.12.2016r.
Tradycyjny wejście na górę Mincol, start Livovska Huta 8.45, kontakt: 0908
972 686.

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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Szczęśliwych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia,
samych sukcesów i pomyślności w Nowym Roku 2017
składa Zarząd i Pracownicy Salonu TOYOTA KOBOS
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.

Odstąpię
dobrze prosperujący
punkt gastronomiczny,
wyposażony
w Nowym Sączu.
Tel. 602 313 034.

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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